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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády: Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. 1. 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Návrh na nové vyhlášení území Chráněné krajinné oblasti Poodří je předkládán z 
důvodu potřeby nahrazení platné vyhlášky č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří, 
která již neodpovídá platným právním předpisům, zejména co se týče stanovení bližších 
ochranných podmínek, kdy řada z nich je v překryvu se základními ochrannými 
podmínkami stanovenými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nový 
návrh bližších ochranných podmínek odráží potřebu zajištění efektivní ochrany předmětů 
ochrany CHKO Poodří. 
Zároveň dojde k naplnění požadavku vyplývajícího z Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 
kterým byl schválen národní seznam Evropsky významných lokalit, ve kterém je 
stanovena ochrana EVL Poodří prostřednictvím kategorie ochrany zvláště chráněného 
území jako chráněná krajinná oblast. Společně s rozšířením území CHKO a změnou 
hranice CHKO byly definovány předměty ochrany, včetně zohlednění definice předmětů 
ochrany EVL Poodří. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  - viz bod 3.1 

- Snížení administrativních nákladů na zajištění potřebného stupně ochrany v důsledku 
sjednocení úkonů v ochraně přírody na jeden správní orgán; 
- Jednorázové navýšení finančních prostředků na označení nově vyhlášeného území 
CHKO – cca 64 tis. Kč; 
- Navýšení finančních prostředků potřebných k realizaci managementových opatření 
v nově začleněném území – max. o cca 200 tis. Kč/rok; 
- Potenciální navýšení náhrad za ztížení lesního a zemědělského hospodaření hrazené 
MŽP; 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano – viz bod 3.1 

- Snížení administrativní zátěže pro vlastníky a hospodařící subjekty, které jsou již dnes 
součástí CHKO; 
- Lepší pozice pro získávání finančních prostředků z národních a evropských dotačních 
titulů; 
- Pozitivní dopady na subjekty podnikající v cestovním ruchu a navázaných službách; 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano – viz bod 3.1 

 - Zvýšení příjmů spojených s turismem; 
- Snížení administrativní zátěže zajištěním některých činností orgánem ochrany přírody; 

3.5 Sociální dopady: Ne 

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano – viz bod 3.1 

- Zachování a zlepšení přírodních hodnot a funkcí krajiny. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále jen „CHKO“). 

1.2 Definice problému 
Návrh na vyhlášení území CHKO byl předložen z důvodu potřeby úpravy platné vyhlášky 
č. 155/1991 Sb., o zřízení CHKO Poodří, kterým je vyhlášena CHKO Poodří, neboť 
neodpovídá platným právním předpisům. Bližší ochranné podmínky stanovené touto 
vyhláškou jsou v překryvu s platnými základními ochrannými podmínkami stanovenými 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) 
a s ohledem na jejich formulaci jsou z věcného hlediska obtížně vymahatelné 
a nekorespondují s aktuálním trendem vývoje přírodních hodnot v území (biologický vývoj 
a přírodní procesy nivy řeky Odry). Návrh nařízení tento stav napravuje. Zároveň dojde ke 
snížení administrativní zátěže občanů, jelikož AOPK ČR bude kompetentním orgánem pouze 
v hranicích nově vymezeného území CHKO. V současnosti se AOPK ČR s ohledem na 
ustanovení § 10 této vyhlášky vyjadřuje i mimo území CHKO, jelikož na sídelní útvary, jejichž 
zastavěným územím prochází hranice CHKO, se hledí, jako by celé byly součástí území 
CHKO. 

Výše uvedené nedostatky je potřebné z důvodu efektivního zajištění ochrany předmětu 
ochrany CHKO a EVL Poodří a EVL Cihelna Kunín a Ptačí oblasti Poodří odstranit. Nový 
návrh bližších ochranných podmínek odráží potřebu zajištění efektivní ochrany předmětů 
ochrany CHKO. Oproti současně nastaveným bližším ochranným podmínkám dochází 
v návrhu ke snížení počtu a zpřesnění těch činností, které svými důsledky mohou 
poškozovat, případně mohou způsobit zánik cenných biotopů. 

Nutnost předložení návrhu na vyhlášení CHKO vychází rovněž z důvodu naplnění 
požadavku vyplývajícího z nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit, ve kterém je stanovena ochrana EVL Poodří prostřednictvím 
kategorie ochrany zvláště chráněného území „chráněná krajinná oblast“. Na základě těchto 
skutečností bylo potřeba upravit nové vymezení CHKO tak, aby bylo pokryto ochranným 
režimem v kategorii CHKO území EVL Poodří. V předloženém návrhu hranice CHKO došlo 
k rozšíření území o ty části území, které jsou již dnes vyhlášeny jako EVL Poodří, a to 
v k. ú. Velké Albrechtice, Bravantice, Polanka nad Odrou, Studénka nad Odrou, Jistebník 
a Ostrava Svinov. Společně s rozšířením území CHKO a změnou hranice CHKO byly 
definovány předměty a cíle ochrany, včetně zohlednění definice předmětů ochrany EVL 
Poodří. 

Plocha nově začleněného území do CHKO činí 297,46 ha a jedná se tedy o 3,7 % nárůst 
plochy nově zařazeného území oproti současnému stavu. Území nově zařazené do CHKO 
zahrnuje mozaiku luk a drobných lesních porostů s mokřady, tůněmi a prameništi, několik 
rybníků a dolní část nivy meandrujícího toku Bílovky. Plocha území, která byla zároveň nově 
vyjmuta z CHKO, má rozlohu 181,77 ha. Jedná se zejména o antropicky ovlivněné plochy 
bez významných přírodních a krajinných hodnot, např. části zastavěných území obcí a měst, 
která jsou aktuálně součástí CHKO. Výsledně se tedy celková rozloha stávajícího CHKO 
změní nárůstem plochy pouze o 1,94 %.  
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Návrh na vyhlášení CHKO byl v souladu s ustanovení § 40 odst. 3 zákona projednán 
s příslušnými samosprávami. S významnými hospodařícími subjekty (především rybáři, 
Veterinární a farmaceutická univerzita a zemědělci) byla vedena jednání o důsledcích 
vyplývajících z nového vyhlášení území a zařazení pozemků v jejich vlastnictví nebo 
v pronájmu do jednotlivých zón ochrany CHKO. Námitky k návrhu byly vypořádány a na 
základě vzájemné shody byl předložený návrh upraven. V podstatě se jednalo ze strany 
samospráv o nalezení řešení týkajícího se možnosti budoucího rozšíření možné zástavby do 
krajiny, které bylo připravováno v rámci aktualizace územního plánu dané obce současně 
s procesem vyhlášení území CHKO či o úpravu bližších ochranných podmínek na základě 
požadavků hospodařících subjektů. S významnými hospodařícími subjekty v území byly 
uzavřeny dohody o způsobu managementu dle § 68 odst. 2 zákona, jejichž cílem bylo 
nalezení vhodného způsobu hospodaření tak, aby byly zohledněny zájmy ochrany přírody 
a krajiny, tedy zachování stavu předmětů ochrany CHKO a EVL při zachování ekonomicky 
vyhovujícího hospodářského využívání rybníků a lučních porostů.  

Do návrhu na vyhlášení CHKO bylo, s ohledem na zajištění komplexní ochrany uceleného 
území nivy řeky Odry, zařazeno zachovalé území s přirozeně rozkolísaným vodním režimem 
a aktivní geomorfologickou činností toku Odry a Bílovky, včetně povrchových rozlivů, 
periodických tůní, soustav rybníků i teras s vývěry pramenů s nadprůměrně zachovalými 
krajinnými strukturami a specifickou biotou, která je vázána na ekosystém nivy, např. 
společenstva periodických a trvalých tůní, lužní lesy, psárkové louky, apod. Množství 
drobných pramenišť ve svazích říčních teras Odry a Bílovky, zásobuje vodou mokřady při 
patě terasových svahů, na něž jsou vázány vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin 
a živočichů. 

Území nivy řeky Odry má zásadní význam pro mokřadní ekosystémy a zachovalost 
průtokového režimu ve volné krajině, který není ovlivněn žádným větším technickým dílem 
v horní části povodí. Několikrát ročně dochází v CHKO Poodří k přirozeným rozsáhlým 
povrchovým rozlivům, a to především při jarním tání sněhu nebo při vydatných letních 
srážkách kdy se setkávají vody přiváděné pravostrannými přítoky z Beskyd s Odrou a jejími 
levostrannými přítoky z podhůří Nízkého Jeseníku. Voda se při povodních volně rozlévá do 
krajiny, kde dosahuje při kulminaci výšky průměrně kolem 0,5 m. Během několika hodin nebo 
dnů souvislá hladina vody mizí, krátkodobě zůstávají vodou zaplněné některé terénní 
sníženiny, několik týdnů až měsíců vysychají hlubší periodické tůně. Každoročně 
zaplavované území má rozlohu 16–20 km2, tj. přibližně 1/5 až 1/4 rozlohy CHKO Poodří. 
Nacházejí se v něm pouze louky s množstvím rozptýlené zeleně, lužní lesy protkané sítí 
starých říčních ramen a rybníky. Záplavy jsou zde běžným a přirozeným jevem, kterému jsou 
krajina i lidé dobře přizpůsobeni. Jde o území, kde dochází při rozlivu k retenci vody ve volné 
krajině a přirozenému zpomalení povodňové vlny, např. povodňová vlna v roce 1997 byla 
plošným rozlivem transformována a její rychlost zpomalena, přičemž množství pozdržené 
vody činilo desítky miliónů m3. Dle údajů ČHMÚ došlo vlivem inundace ke snížení 
kulminačního průtoku na Odře v Ostravě asi o 100 m3/s. Niva Odry tak ochraňuje před 
povodněmi níže ležící místa na toku, zejména město Ostravu. 

Nevyhlášení CHKO znamená zachování nevyhovujícího legislativního stavu, roztříštěnost 
v kompetencích orgánů ochrany přírody (AOPK ČR, KÚ - v případě péče o EVL Poodří) 
v regionu, neefektivní zajištění ochrany předmětů ochrany současné CHKO a EVL Poodří, 
a tento stav by mohl způsobit zhoršení stavu dochovaného území v nivě řeky Odry. 
Nezajištění efektivní právní ochrany přírodně a krajinářsky cenného území Poodří, které 
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splňuje zákonná kritéria pro nové vyhlášení zvláštní ochrany území v kategorii chráněná 
krajinná oblast, by zároveň znamenalo nenaplnění jednoho z cílů zákona (zajistit ochranu 
přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného území podle části třetí 
zákona), Státní politiky životního prostředí (zajistit ochranu a péči o nejcennější části přírody 
a krajiny) a cíle EU v oblasti biodiverzity (udržet druhovou pestrost území). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Území navrhované CHKO Poodří se rozkládá v jihovýchodní části severní Moravy na území 
Moravskoslezského kraje. Charakter zdejší krajiny se vyznačuje přirozenými nebo málo 
pozměněnými hydrologickými a geomorfologickými procesy v nivě toku řeky Odry 
s přirozeně rozkolísaným režimem povrchových rozlivů (záplav), které závisí na klimatických 
odchylkách jednotlivých sezón.  Rozsáhlé komplexy aluviálních luk s množstvím rozptýlené 
mimolesní zeleně, soustav rybníků s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů spolu s porosty lužních lesů utvářejí tuto nivní krajinu, protkanou množstvím 
starých říčních ramen, tůní a periodicky zaplavovaných terénních depresí. S ohledem na 
vysokou přirozenou retenční kapacitu nivy řeky Odry (70 mil. m3) dochází při povodňových 
průtocích díky rozlivu ke snížení a zpomalení povodňové vlny a k samovolné ochraně níže 
položených aglomerací, např. města Ostravy před povodněmi. Díky tomuto přirozenému 
procesu, tedy ponechání rozlivu povodňové vlny v neobydlených částech území dochází 
k nasycení hladiny podzemní vody. Na základě dlouholetého efektivního přístupu v ochraně 
biodiverzity nivního ekosystému formou vzájemné spolupráce se samosprávami, 
hospodařícími subjekty i jednotlivými vlastníky došlo z velké části k udržení biotopové 
a druhové pestrosti území a k zachování cenných mokřadních, vodních, lučních a lesních 
společenstev. V rámci vzájemné spolupráce mezi ochranou přírody a jednotlivými subjekty 
byly s ohledem na prosazování a podporu diverzifikovaného, přírodě blízkého 
obhospodařování rybníků, jiných vodních ploch, zemědělských ploch a lesů, vytvořeny 
podmínky pro jejich obnovu a následný rozvoj. 

Území Poodří je v současnosti chráněno režimem zvláště chráněného území vyhlášeného 
v kategorii chráněná krajinná oblast. Plocha území, o které se současně platné území CHKO 
rozšiřuje, je v současnosti chráněna v režimu EVL Poodří.  

Na území současné CHKO se nachází celkem 9 maloplošných zvláště chráněných území 
(dále jen „MZCHÚ“), která pokrývají 755,24 ha, čili 9,2 % plochy navrhované CHKO, z toho 
1 v kategorii národní přírodní rezervace na ploše 122,30 ha, 7 v kategorii přírodní rezervace 
na celkové ploše 605,32 ha a 1 v kategorii přírodní památka na ploše 27,62 ha. Jedná se 
o následující MZCHÚ: NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, 
PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický luh, PR Bařiny, PP Meandry staré Odry. Všechna 
tato MZCHÚ se nacházejí na území současné CHKO a pokrývají přírodně hodnotná lesní, 
luční a vodní stanoviště. V MZCHÚ platí základní ochranné podmínky dle příslušné kategorie 
ochrany podle zákona a bližší ochranné podmínky dle jednotlivých zřizovacích právních 
předpisů. Nově bude do území zahrnuta také stávající PR Rezavka (84,28 ha) s různými 
typy vodních ploch a s rozsáhlými litorálními porosty. 

Režim ochrany MZCHÚ směřuje k ochraně území malé rozlohy se soustředěnými přírodními 
hodnotami a proto také není vhodným nástrojem k zajištění ucelené ochrany přírodních 
hodnot a funkcí rozsáhlého území nivy řeky Odry.  

Součástí území navrhované CHKO jsou tyto EVL: EVL Poodří (CZ0814092) Poodří, 
vymezená v příloze č. 1058 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 a EVL 
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Cihelna Kunín (CZ0813438), vymezená přílohou č. 1029 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb. ze 
dne 21. srpna 2013, o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. EVL 
pokrývají plochu cca 5128,50 ha tj. 62,86 % navrhované CHKO. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou území; 

b) města a obce (Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice; 

Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, 

Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará 

Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, 

Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder) 

a kraj Moravskoslezský, jejichž území se návrh dotýká; 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy; 

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnost v daném území 

(subjekty podnikající v cestovním ruchu, navazujících službách a občané přijíždějící 

do regionu za rekreačním a sportovním vyžitím – nepřímo dotčené); 

e) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR); 

g) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). 

1.5 Popis cílového stavu 
Hlavním cílem ochrany přírody a krajiny je zachování a zlepšování přírodních hodnot 
a ekosystémových funkcí a procesů krajiny v nivě řeky Odry, jejího vzhledu a jejích typických 
znaků, včetně zachování nezastavěnosti volné krajiny z důvodu existence přirozeného 
rozlivu povodňové vlny v nezastavěných částech krajiny, tedy tzv. protipovodňového 
opatření, kdy dochází k výraznému snížení ztrát na lidských životech a majetku, a to 
prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území v kategorii chráněná krajinná oblast, ve 
smyslu ustanovení § 25 zákona. Vedle zajištění právní ochrany přírodně hodnotného 
a ekologicky stabilního území je cílem zajistit kvalitnější a efektivní přístup k péči o přírodní 
hodnoty a možnost spolupráce s obcemi při zachování a zlepšování stavu území. 
Navrhovaná CHKO v nově přičleňovaných plochách do CHKO zároveň přispěje 
ke zjednodušení administrativních postupů pro občany v souvislosti s výkonem státní správy 
v ochraně přírody a krajiny v tom, že bude pouze jeden subjekt, kterým bude Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“), se kterým budou komunikovat, na rozdíl od 
současného stavu, kdy je v případě péče o EVL Poodří příslušných více správních úřadů 
(v území mimo CHKO příslušný krajský úřad). 

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě, že nedojde k vyhlášení CHKO, nebude naplněn požadavek, který vyplývá 
z nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit, ve kterém je stanovena ochrana EVL Poodří prostřednictvím kategorie ochrany 
zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast. Dále nebudou z vyhlášky 
č. 155/1991 Sb., kterým je zřízena CHKO Poodří, odstraněny ty bližší ochranné podmínky, 
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které neodpovídají platné právní úpravě nebo ustanovení § 10 vyhlášky, které zakládá 
kompetenci AOPK ČR i mimo území stávající CHKO. Zároveň nedojde k zajištění efektivní 
právní ochrany přírodních a krajinných hodnot dotčeného území, ekonomické efektivnosti 
správy a managementu ochrany přírody a nedojde k zefektivnění administrativních postupů 
pro občany v souvislosti s výkonem státní správy v ochraně přírody. Nedojde také 
k naplňování jednoho z cílů zákona (zajistit ochranu přírodovědecky či esteticky velmi 
významného nebo jedinečného území podle části třetí zákona) a cílů stanovených 
v národních koncepčních dokumentech Státní politika životního prostředí ČR na 
období 2012–2020, Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR a Strategie 
ochrany biologické rozmanitosti ČR, které jsou schváleny vládou ČR. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Plocha území současného CHKO zůstane beze změny. Povinnost vyhlásit území EVL 
Poodří v kategorii zvláštní územní ochrany: chráněná krajinná oblast, vyplývající z nařízení 
vlády, nebude naplněna. Bude zachován nesoulad bližších ochranných podmínek 
stanovených ve zřizovacím předpisu (vyhláška č. 155/1991Sb.) s platnými právními předpisy. 
Zároveň zůstane zachována nesystémová kompetence AOPK ČR vyjadřovat se i mimo 
území CHKO daná ustanovením § 10 vyhlášky. V území CHKO budou ponechány člověkem 
významně ovlivněné plochy v okrajových částech CHKO bez zastoupení významných 
přírodních hodnot. 

2.2 Varianta 1 
S ohledem na požadavek, který vyplývá z nařízení vlády č. 318/2013 Sb., bude území CHKO 
nově rozšířeno o plochu území EVL Poodří. Bližší ochranné podmínky CHKO budou 
stanoveny v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 zákona tak, aby umožnily orgánu ochrany 
přírody mimo zastavěná území obcí usměrňovat činnosti, které nejsou ošetřeny základními 
ochrannými podmínkami CHKO podle § 26 zákona o ochraně přírody a mohly by vést 
k nežádoucím změnám dochovaného stavu předmětů ochrany. Zároveň dojde k efektivnímu 
naplňování cílů ochrany a bude zachován a zlepšován dochovaný stav přírodního prostředí 
nivy řeky Odry jako celku, udržena přirozená rozmanitost složek neživé a živé přírody v celé 
její šíři a zachován krajinný ráz území. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení nepočítá s rozšířením území CHKO a úpravou bližších ochranných 
podmínek CHKO Poodří, které nejsou v souladu se současně platnými právními předpisy. 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Tato varianta nepředpokládá riziko zvýšení finančních nákladů na zajištění potřebného 
stupně ochrany a udržení nejcennějších společenstev v území s výskytem vzácných 
a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Touto variantou řešení bude zachován současný stav. To znamená, že nulová varianta 
nebude znamenat žádné změny z hlediska snížení míry administrativních dopadů na 
podnikatelské subjekty a prostředí v území. 

Zachování stávajícího stavu znamená horší pozici pro získávání finančních prostředků 
z dotačních programů Evropské unie, především z Operačního programu životní prostředí 
a Programu rozvoje venkova pro území EVL Poodří, které není součástí stávajícího CHKO, 
jelikož existence ZCHÚ vyhlášeného v kategorii chráněná krajinná oblast je jedním z kladně 
hodnocených kritérií při rozhodování o podpoře jednotlivých projektů. Z hlediska čerpání 
finančních prostředků z národních zdrojů, např. z Programu péče o krajinu nebo z programu 
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny jsou na podprogramy podporující zlepšování 
stavu přírodních hodnot ve volné krajině alokovány výrazně nižší finanční prostředky než 
v ZCHÚ. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V případě přijetí varianty 0 bude zachován současný stav. Kompetence AOPK ČR vyjadřovat 
se i mimo území CHKO, kdy na sídelní útvary, jejichž zastavěným územím prochází hranice 
CHKO, se hledí, jako by celé ležely v CHKO, zůstane v platnosti. 

Roztříštěnost územní působnosti orgánů ochrany přírody, tedy AOPK ČR a KÚ ve vztahu 
k vymezené EVL Poodří zůstane beze změny. 

Sociální dopady 

Současná právní úprava nemá negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné postavení mužů 
a žen. 

Dopady na životní prostředí 

V případě ponechání současného stavu nedojde k naplnění požadavku vyhlásit území EVL 
Poodří v kategorii zvláštní územní ochrany: chráněná krajinná oblast, přičemž hrozí riziko, že 
nebude zachován a zlepšován dochovaný stav přírodního prostředí nivy řeky Odra jako 
celku, udržena přirozená rozmanitost složek neživé a živé přírody v celé její šíři a zachován 
krajinný ráz území. Další dopady jsou očekávány v oblasti rozšiřování zastavěných území 
v zaplavovaných plochách a rozšiřování průmyslových areálů, aniž by byly primárně 
obnovovány za tímto účelem oblasti „brownfield“. Zároveň je již dnes patrný negativní 
dlouhodobě monitorovaný vliv zvýšené míry turistiky v různých částech území během roku 
na úspěšnost zahnízdění jednotlivých druhů ptáků. V případě, že nebude moci být míra 
těchto činností usměrňována, může dojít k negativnímu ovlivnění jednotlivých složek 
přírodního prostředí nivy řeky Odry (zejména zábor přírodně hodnotných ploch díky 
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nevhodně umístěné zástavbě, snížení přirozené retence vody v území, snížení stavu 
populací zvláště chráněných druhů živočichů apod.). 

b) Varianta 1 

U této navržené Varianty 1 byly posuzovány přínosy a náklady v oblasti vlivu na státní 
rozpočet, vlivu na podnikatelské subjekty, vlivu na životní prostředí a další. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Na území navrhovaném nově k začlenění do CHKO Poodří dochází k  překryvu územní 
působnosti orgánů státní správy ochrany přírody (krajských úřadů a úřadů pověřených obcí). 
Vyhlášením CHKO Poodří dojde ve většině případů k odstranění tohoto stavu a sjednocení 
úkonů vyplývajících ze zákona o ochraně přírody a krajiny na jeden správní úřad, 
a to na AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří. Efektivní koordinaci 
odborných činností a péči o dané území a zajištění výkonu státní správy v regionu bude 
provádět existující Regionální pracoviště SCHKO Poodří, čímž nedojde k navýšení počtu 
zaměstnanců, tedy pracovních míst, ani vzniku nového sídla úřadu a následného zvýšení 
provozních nákladů AOPK ČR. Nezbytné bude pouze vynaložit jednorázově finanční 
prostředky na označení nově vyhlášeného území CHKO. Dle konzultací s AOPK ČR (2015) 
bude z důvodů změny hranice CHKO Poodří po jeho novém vyhlášení potřeba nově 
vybudovat 20 ks hraničních panelů, které při použití ceny dle ceníku obvyklých opatření 
budou představovat náklady ve výši cca 64.000 Kč. Částka bude financována z PPK.  

Z hlediska dopadů na státní rozpočet je v souvislosti s vyhlášením CHKO odhadováno 
navýšení finančních prostředků potřebných k realizaci managementových opatření v nově 
začleněném území (péče o luční, lesní a vodní ekosystémy) o max. 200 000,- Kč oproti 
současnému stavu. Tyto finanční prostředky budou čerpány z PPK, POPFK, AgroEnvi 
a PRV.  

Navrhovaný právní předpis tudíž nevyvolá žádné dopady na státní rozpočet. 

Z hlediska hodnocení administrativní zátěže budou po vyhlášení navrhované CHKO platit 
v dotčeném území základní ochranné podmínky stanovené v § 26 odst. 1 až 3 zákona 
a bližší ochranné podmínky uvedené v nařízení vlády, jímž se CHKO vyhlásí. Základní 
ochranné podmínky stanoví zakázané činnosti na území CHKO. Zákazy nejsou absolutní, 
ale lze z nich udělit výjimku (§ 43 odst. 3 zákona) v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje 
nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná 
činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. 
Bližší ochranné podmínky stanovují další konkrétní činnosti, které bude možné provádět jen 
se souhlasem AOPK ČR (§ 44 odst. 3 zákona). Cílem bližších ochranných podmínek 
je doplnit ochranný režim stanovený základními ochrannými podmínkami tak, aby 
nedocházelo k významnému poškozování přírodních hodnot a funkcí v dotčeném území.  

Seznam navržených bližších ochranných podmínek: 

Na celém území chráněné krajinné oblasti CHKO mimo zastavěná území obcí je možné 
pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody: 

a. zavážet terénní sníženiny nebo upravovat nebo měnit přirozená koryta vodních toků, 

b. odbahňovat vodní nádrže a koryta vodních toků a ukládat vytěžené sedimenty, 

c. provádět leteckou aplikaci hnojiv a biocidů, 
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d. poškozovat nebo odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch 
a plovoucí nebo ponořenou vegetaci, 

e. vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,  

f. pořádat akce s účastí více než 100 účastníků, 

g. chovat nebo vypouštět kachny divoké a jejich křížence, 

h. létat na sportovních létajících zařízeních,  

i. provozovat bezpilotní létající zařízení na dálkové ovládání. 

Na území I. a II. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody ponechávat mulčovanou hmotu a štěpku, nejde-li o údržbu vodních děl. 
Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba v případě povodňové, 
havarijní nebo mimořádné klimatické situace. 

Na území II. a III. zóny chráněné krajinné oblasti lze pouze se souhlasem příslušného 
orgánu ochrany přírody aplikovat na travní porosty kejdu, fugát, silážní šťávy a ostatní tekuté 
odpady. 

Na území III. zóny lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody vysazovat plantáže 
geograficky původních dřevin na nelesních pozemcích.  

Konkrétní zdůvodnění pro stanovení jednotlivých bližších ochranných podmínek jsou 
uvedena ve zvláštní části odůvodnění. 

Plocha, kde se budou nově uplatňovat základní ochranné podmínky, vzroste pouze 
o 1,94 % území CHKO. Předpokládá se nárůst počtu vedení správních řízení 
o udělení výjimek (dle § 43 zákona), popř. souhlasů max. do deseti řízení ročně. 
Zároveň dojde s ohledem na snížení počtu a zpřesnění znění bližších ochranných 
podmínek ke snížení administrativní zátěže občanů, navíc AOPK ČR bude 
kompetentním orgánem pouze v hranicích nově vymezeného území CHKO. Dojde tak 
k zajištění efektivní právní ochrany přírodních a krajinných hodnot dotčeného území, 
ekonomické efektivnosti správy a managementu ochrany přírody a dojde 
k zefektivnění administrativních postupů pro občany v souvislosti s výkonem státní 
správy v ochraně přírody na části území EVL Poodří, která jsou do CHKO nově 
začleněna.  

Z hlediska hodnocení administrativní zátěže dále zákon definuje v ustanovení § 44 odst. 1 
takové činnosti, k jejichž provedení je nezbytné opatřit si závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody. Toto závazné stanovisko má charakter podkladu pro řízení jiného správního orgánu 
(stavebního, vodoprávního). Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit 
ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí 
o změně užívání stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení 
k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení 
k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas 
podle vodního zákona. Závazné stanovisko k výše uvedeným činnostem však není potřeba, 
jde-li o stavby v zastavěném území obce ve IV. zóně CHKO. Vymezení navrhované CHKO 
bylo prováděno tak, aby se v návrhu CHKO minimalizoval podíl zastavěných území 
obcí, které se nacházejí na okraji a nevyskytují se zde přírodní ani krajinné hodnoty. 
Vzhledem k tomu, že přes 180 ha zastavěných a zastavitelných ploch se navrhuje 
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ze stávajícího území  CHKO vyjmout (a žádné nově zařadit), dojde pro občany regionu 
v tomto ohledu celkově ke snížení administrativní zátěže. 

Se zástupci významných rybářsky hospodařících a zemědělských subjektů byly uzavřeny 
dohody o způsobu hospodaření dle ustanovení § 68 odst. 2 zákona, který zohlední zájmy 
ochrany přírody a krajiny při zachování ekonomicky vyhovujícího hospodářského využívání 
pozemků a rybníků, čímž dojde také ke snížení nově vzniklé administrativní zátěže.  

V souvislosti s rozšířením území nové CHKO lze také předpokládat, že vzroste počet 
AOPK ČR řešených podnětů podaných vlastníky (nájemci) pozemků, obcemi či jinými 
organizacemi cca o 1-2 ročně. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Po vyhlášení navrhované CHKO budou pro vlastníky (nájemce) pozemků v dotčeném území 
platit základní ochranné podmínky uvedené v § 26 odst. 1 až 3 zákona, které zůstávají stejné 
jako doposud. Nově budou tyto základní ochranné podmínky uplatňovány na 1,94 % plochy, 
nově zařazené do CHKO. U bližších ochranných podmínek uvedených v nařízení vlády 
o vyhlášení CHKO došlo ke zpřesnění znění a snížení jejich počtu, díky čemuž 
se předpokládá snížení administrativní činnosti. Pro vlastníky pozemků, které jsou nově 
navrženy do CHKO (1,94 % plochy) vznikne povinnost žádat AOPK ČR SCHKO o udělení 
výjimek ze základních ochranných podmínek daných zákonem či o souhlasy k provádění 
činností uvedených v bližších ochranných podmínkách. 

CHKO Poodří je nejméně lesnatou CHKO na území ČR. To je dáno převážně rázem krajiny, 
kde se ve velké míře uplatňuje mimolesní zeleň. Rozlohu lesních porostů na území CHKO 
Poodří lze definovat jako velmi nízkou, plocha pozemků určených pro plnění funkce lesa je 
840,17 ha a tvoří necelých 7,66 % plochy území CHKO. Z dřevin převažují listnaté dřeviny 
typické pro lužní lesy jako jasan ztepilý, dub letní či na podmáčených a vodou ovlivněných 
stanovištích olše lepkavá. Na terasách řeky Odry se vyskytují především dubohabřiny 
s výrazným zastoupením lípy srdčité. V porostech s převahou listnáčů se hospodaří 
převážně podrostním způsobem či formou vhodných maloplošných obnovních prvků 
(obnovní kotlíky), méně již holosečně (hlavně v případě topolových monokultur). 
Nejrozšířenějšími dřevinami jsou dub letní, jasan ztepilý a lípy (srdčitá a velkolistá), jejichž 
těžiště výskytu se nachází zvláště v nivních částech CHKO. 

Vlastnictví lesů v CHKO Poodří je velmi různorodé. Nejvýznamnější je podíl státního majetku 
spravovaného Lesy ČR s.p. (507,79 ha tj. téměř 61 % rozlohy lesních pozemků). AOPK ČR 
hospodaří na pozemcích o rozloze 20,07 ha. Jednotlivé obce, Jeseník nad Odrou, 
Bartošovice, Suchdol nad Odrou a Ostrava, hospodaří na 112,75 ha, tj. 13,4 % rozlohy. 
Necelých 24 % lesních pozemků (199,56 ha) tvoří majetek drobných, většinou soukromých 
vlastníků.  

Nově navrhované území zahrnuje plochu lesních porostů o celkové ploše 40,20 ha. Jedná 
se o porosty Lesní správy Ostrava. 

V CHKO Poodří je v současnosti celková výměra zemědělské půdy 5106,5 ha, což je 
přibližně 61 % její rozlohy. Z toho tvoří 2813 ha orná půda, která zasahuje do II., III. a z velké 
části do IV. zóny Trvalé travní porosty (louky) tvoří 2208 ha a zasahují do I., II., III.  okrajově 
do IV. zóny. Menší část zaujímají pastviny o rozloze 82 ha a sady s 3,5 ha. V současné době 
na území CHKO Poodří hospodaří zemědělská družstva, zemědělská obchodní družstva, 
společnosti s ručením omezením, akciové společnosti i registrovaní soukromí zemědělci. 
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Jižní a jihovýchodní část CHKO Poodří, kam patří oblast východně od Vražného u Oder, 
okolí Mankovic, Bernartic nad Odrou, Jeseníka nad Odrou, Kunína, Hukovic a Bartošovic, je 
dnes charakterizována plochami orné půdy spojenými do velkých půdních celků 
s intenzivním zemědělským hospodařením a s menším podílem luk a rozptýlené zeleně. 

Severovýchodní a severní část území CHKO zaujímají lokality s větším podílem trvalých 
travních porostů využívané k pravidelnému sečení, anebo v menší míře k pastvě 
hospodářských zvířat. CHKO Poodří patří mezi regiony s  nejvyšším zastoupením nivních 
(aluviálních) luk v ČR.  

Postupně se i v Poodří profilují zemědělské společnosti a soukromí zemědělci, kteří preferují 
ekologičtější způsob hospodaření podporující různorodost společenstev a pomáhající 
udržovat druhové bohatství. Od roku 1989 se výrazně snížilo používání průmyslových hnojiv. 

Nově navrhované území je tvořeno z velké části zemědělskou půdou, která zahrnuje plochu 
cca 150 ha (78 ha trvalých travních porostů a 72 ha orné půdy). 

Rybníkářství má v oblasti dávnou tradici. V CHKO Poodří je 58 pravidelně 
obhospodařovaných rybníků, sdružených do 7 rybničních soustav. Souhrnná plocha rybníků 
činí přibližně 688 ha (8,5 % území CHKO). Rybníky v Poodří jsou přirozeně eutrofní, vhodné 
k chovu kapra jako hlavní ryby. Jako vedlejší druhy bývají vysazováni lín, cejn, štika, candát, 
sumec, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, místy i amur bílý. Obvyklým způsobem 
hospodaření je hospodaření jednohorkové, kdy většina rybníků je zimována bez vody. 
Výjimku tvoří komorové rybníky, sloužící k přezimování rybí obsádky, manipulační rybníky, 
používané k dočasnému umístění ryb, a několik rybníků, na který se hospodaří způsobem 
vícehorkovým. Rybníky byly vybudovány v rovinaté údolní nivě, při okraji záplavového území 
jedno- až dvouletých vod. Proto jsou obehnány hrázemi ze všech stran: boční hráze kromě 
zadržení vody plní také funkci ochrannou proti vniknutí povodňových vod. Tato ochrana 
funguje u většiny rybníků přibližně do úrovně desetileté vody. Z důvodů hospodárného 
využití materiálu hrází jsou rybníky sdruženy do rybničních soustav se společnými hrázemi 
mezi rybníky. Průměrná hloubka většiny rybníků je kolem 1 m, během desítek let se však 
postupně zmenšuje. Rozhodující vliv na přírodní hodnoty rybníků má způsob hospodaření, 
především intenzita chovu ryb. Při omezení intenzity, tj. při hospodaření šetrném k přírodě, 
se po dobu několika let výrazně zvyšuje biodiverzita a vzrůstají přírodní hodnoty rybníků. 
V dlouhodobém horizontu je na různých rybnících v CHKO Poodří uplatňována rozdílná 
intenzita hospodaření. Přibližně dvě třetiny rybničních ploch v CHKO tvoří produkční rybníky, 
na kterých není hospodaření omezováno z důvodů ochrany přírody, hlavním cílem 
hospodaření je zde dosažení co nejlepšího hospodářského výsledku. Velikost i charakter 
produkčních rybníků jsou velmi rozmanité, i tyto rybníky jsou však biotopem a tahovou 
zastávkou vodních ptáků, některé z nich jsou také biotopem vodních rostlin a obojživelníků.  

Pro hospodaření šetrné k přírodě je vyčleněna přibližně třetina rybničních ploch v CHKO 
Poodří (221 ha z 688 ha). Jsou to rybníky ve stávajících nebo připravovaných MZCHÚ, 
převážně v první zóně CHKO, na kterých se díky šetrně usměrňovanému hospodaření 
dlouhodobě zachovávají jádrové populace předmětů ochrany. 

Pro předměty ochrany ve stávající CHKO jsou zvláště významné rybníky menší 
až střední velikosti, do nichž je ve většině sezón vysazován jednoletý kapří plůdek, případně 
váčkový nebo rychlený plůdek. Díky obsádce mladých ryb zde bývá dobrá průhlednost vody, 
což umožňuje rozvoj ponořených a plovoucích vodních makrofyt, na která jsou pak potravně 
vázáni bezobratlí živočichové, obojživelníci a vodní ptáci. Význam mají i velké rybníky 
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s rozsáhlými porosty orobince nebo rákosu. Na těchto rybnících je možno hospodařit 
s poněkud větší intenzitou, protože vhodné prostředí a potravní nabídku pro živočichy zde 
zajišťují rákosiny a částečně i mokřady na přilehlých plochách. V odůvodněných případech 
(péče o vegetaci obnaženého rybničního dna) jsou některé plůdkové rybníky napouštěny 
pomalu a opožděně, s pozvolným zaplavováním litorálu, případně se uplatňuje úplné letnění 
rybníků. Manipulační rybníky a sádky tvoří zvláštní kategorii převážně menších rybníků, 
sloužící ke krátkodobému umístění ryb. V průběhu sezóny jsou nepravidelně napouštěny 
a vypouštěny podle aktuálních potřeb rybníkářů. Dno bývá zarostlé rostlinami, z nichž mnohé 
patří mezi vzácné nebo zvláště chráněné druhy. Tyto rostliny se zde vyskytují právě díky 
nepravidelnému obnažování a zaplavování dna.  

Do nově navrhovaného území bude zařazena také soustava čtyř drobných rybníků v nivě 
Bílovky o celkové ploše 7,93 ha a dále dva rybníky v polanecké rybniční soustavě 
o plochách 5,55 ha a 7,29 ha a vodní plocha Nový rybník o rozloze 19,7 ha ve stávající 
PR Rezavka Všechny tyto vodní plochy jsou součástí EVL Poodří a jejich zařazením bude 
splněn požadavek vyplývající z Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým byl schválen národní 
seznam Evropsky významných lokalit, ve kterém je stanovena ochrana EVL Poodří 
prostřednictvím kategorie ochrany zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast. 

Návrh na vyhlášení a návrh na vymezení zón ochrany byl projednán dle ustanovení 
§ 40 zákona s dotčenými obcemi, kraji a vlastníky nemovitostí, kteří k němu v zákonem 
stanovené lhůtě mohli uplatnit námitky. MŽP ve správních řízeních podané námitky 
vypořádalo a návrh na vyhlášení a návrh na vymezení zón upravilo v souladu s výroky 
pravomocných rozhodnutí. V této souvislosti došlo v některých případech k vynětí dotčených 
pozemků z navrhované CHKO, či k jejich přeřazení z přísnějšího do mírnějšího režimu 
ochrany, a tím ke snížení omezení pro hospodařící osoby či subjekty. Bližší informace 
o procesu projednání návrhu dle zákona je uvedena níže v kapitole č. 7 Konzultace a zdroje 
dat. 

V návrhu CHKO o rozloze 81,58 km2 zaujímá I. zóna 24 % celkové rozlohy CHKO, 
II. zóna 27 % plochy, III. zóna 44 % plochy a IV. zóna 5 % plochy CHKO. 

V I. a II. zóně platí především zákaz hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím 
intenzivní technologie, které by mohly způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, 
struktuře a funkci ekosystémů, nicméně současný způsob užívání tohoto území není ve 
většině případů v rozporu se zájmy ochrany přírody, právě naopak, napomáhá zachovat 
přírodní hodnoty nivy řeky Odry. Tento trend v hospodaření je zřejmý také v plochách nově 
začleněných do CHKO. 

Pro III. a IV. zónu platí základní ochranné podmínky jako pro celou CHKO, které jsou 
uvedené v § 26 odst. 1 zákona. Hospodařícím subjektům, s ohledem na uzavření dohody 
o způsobu hospodaření dle ustanovení § 68 odst. 2 zákona, na území těchto zón nevzniknou 
vyhlášením navrhované CHKO, ani na plochách nově začleněných do území CHKO (jsou 
součástí těchto dohod) žádná nová omezení pro hospodaření vyplývající ze základních 
ochranných podmínek, s výjimkou zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních 
druhů rostlin a živočichů, a to pouze v území nově začleněném do CHKO. Za záměrné 
rozšiřování geograficky nepůvodních druhů nelze považovat např. z hlediska lesního 
hospodaření obnovu geograficky nepůvodních druhů dřevin na stávajících plochách. Důležité 
je také zmínit, že v současnosti platné lesní hospodářské plány (LHP) a lesní hospodářské 
osnovy (LHO) se vyhlášením CHKO nemění. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro vlastníky a hospodařící subjekty nelze předpokládat 
zásadní omezení z hlediska běžného lesnického a zemědělského hospodaření na rozdíl od 
stávajícího stavu. Vznikne-li přesto vlastníkovi z důvodu respektování ochrany dotčeného 
území při zemědělském či lesním hospodaření újma, má právo dle § 58 zákona uplatnit 
nárok na její finanční náhradu. Částka bude hrazena z rozpočtové kapitoly 315 MŽP, dle 
současně platného systému vyplácení újmy dle § 58 zákona. 

Z pohledu rekreace a turistiky je severní část území navrhované CHKO významná, 
a to z důvodu návaznosti na aglomeraci Ostravy, ale i Studénky a rovněž ostatních obcí, 
jejichž obyvatelé v Poodří hledají poslední zbytky zachované přírody. Pozitivním důsledkem 
zájmu o krajinu v Poodří je získávání podpory veřejnosti ochraně přírody a uchování 
přírodního a kulturního dědictví. Jedná se hlavně o aktivity příměstské rekreace spojené 
s využíváním krajiny, jak pro běžnou každodenní rekreaci, tak i intenzívní sportovní aktivity. 
Oblast je využívána především k letní turistice a cykloturistice a ke sportovnímu rybolovu. 
Aktivity turistického ruchu mají na předmět ochrany významný negativní vliv např. v době 
zahnízdění ptáků. Proto je v tomto období poznávací turistika pěší nebo na kolech vhodně 
usměrňována a podporována RP Správou CHKO i Regionem Poodří (sdružení obcí). 
Potenciál stávajících cyklotras i připravovaných cyklostezek je směřován mimo nejcennější 
jádrové lokality-k atraktivitám v obcích, jejichž turistické využití přináší prospěch místním 
komunitám. 

Rekreační objekty se na území navrhované CHKO mimo zastavěné plochy nenacházejí. 
Dostatečné ubytovací zázemí je v dnešní době hlavně v obcích a v blízkých městech, které 
jsou svým katastrálním územím součástí CHKO. 

Turistické a rekreační činnosti nejsou v kolizi s posláním CHKO, pokud jsou respektovány 
přírodní hodnoty a procesy v území. Proto lze naopak předpokládat, že území navrhované 
do CHKO, zejména severní část navazující na aglomeraci Ostravy, se po jejím vyhlášení 
stane pro návštěvníky atraktivnější, což by mělo mít vliv na nárůst počtu návštěvníků 
a na rozvoj rekreace při respektování přírodních hodnot CHKO, tedy i na subjekty podnikající 
v cestovním ruchu a navázaných službách v daném regionu, popř. na zřízení nových 
pracovních míst apod. (tj. předpokládají se přínosy pro místní ekonomiku). Existence CHKO 
s sebou přináší snazší získání finančních prostředků na podporu trvale udržitelného 
cestovního ruchu a podporu výstavby návštěvnické infrastruktury (např. z národních 
či operačních programů). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Návrh na vyhlášení a návrh na vymezení zón ochrany byl projednán dle ustanovení § 40 
zákona s dotčenými obcemi, kraji a vlastníky nemovitostí, kteří k němu v zákonem stanovené 
lhůtě mohli uplatnit námitky. MŽP ve správních řízeních podané námitky vypořádalo a návrh 
na vyhlášení a návrh na vymezení zón upravilo v souladu s výroky pravomocných 
rozhodnutí. V této souvislosti došlo v některých případech k vynětí dotčených pozemků 
z navrhované CHKO, či k jejich přeřazení z přísnějšího do mírnějšího režimu ochrany, a tím 
ke snížení omezení pro hospodařící osoby či subjekty. Bližší informace o procesu projednání 
návrhu dle zákona je uvedeno níže v kapitole 7 Konzultace a zdroje dat. 

Vyhlášením CHKO dojde ke zviditelnění regionu. Z těchto činností mohou samosprávným 
celkům, které jsou nově začleněny do území CHKO, plynout vyšší příjmy. 
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Sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. Nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné postavení mužů 
a žen. 

Dopady na životní prostředí 

Vyhlášením CHKO Poodří dojde k zachování a zlepšení přírodních hodnot a funkcí krajiny, 
jejího vzhledu a jejích typických znaků včetně zachování nezastavěnosti krajiny. 

Vyhlášení CHKO také znamená lepší pozici pro získávání finančních prostředků 
z evropských a národních dotačních programů na podporu zachování a zvyšování přírodních 
hodnot území. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Zachován nesoulad 
bližších ochranných 
podmínek 
stanovených ve 
zřizovacím předpisu  
s platnými právními 
předpisy

***

Zachování 
nesystémové 
kompetence AOPK 
ČR vyjadřovat se i 
mimo území CHKO

***

Nenaplnění 
povinnosti vyplývající 
z nařízení vlády č. 
318/2013 Sb.

*****

Horší pozice pro 
získávání finančních 
prostředků z 
národních a 
evropských 
dotačních titulů

* až ****

Na sídelní útvary, 
jejichž zastavěným 
územím prochází 
hranice CHKO, se 
hledí, jako by celé 
ležely v CHKO

****

Roztříštěnost územní 
působnosti orgánů 
ochrany přírody , tedy 
AOPK ČR a KÚ ve 
vztahu k vymezené 
EVL Poodří

****

- -

Riziko ohrožení stavu 
zachovalosti 
přírodních hodnot a 
funkcí nivy řeky Odra

****

Varianta 0 současný stav

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Snížení 
administrativních 
nákladů na zajištění 
potřebného stupně 
ochrany v důsledku 
sjednocení úkonů v 
ochraně přírody na 
jeden správní orgán

****

Jednorázové 
navýšení finančních 
prostředků na 
označení nově 
vyhlášeného území 
CHKO

cca 64 tis. Kč

Naplnění povinnosti 
vyplývající z nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb.

*****

Navýšení finančních 
prostředků 
potřebných k 
realizaci 
managementových 
opatření v nově 
začleněném území

max o cca 200 tis. 
Kč/rok

Potenciální navýšení 
náhrad za ztížení 
lesního a 
zemědělského 
hospodaření hrazené 
MŽP

**

Administrativní 
náklady AOPK ČR na 
vedení správních 
řízení o udělení 
výjimek popř. 
souhlasů, řešení 
podnětů a stížností

*

Snížení 
administrativní 
zátěže pro vlastníky a 
hospodařící subjekty, 
které jsou již dnes 
součástí CHKO * až ****

Zvýšení 
administrativní 
zátěže spojené s 
podáním žádostí o 
udělení výjimek ze 
základních 
ochranných 
podmínek a souhlasů 
k činnostem 

* až **

Lepší pozice pro 
získávání finančních 
prostředků z 
národních a 
evropských 
dotačních titulů

* až ****

Pozitivní dopady na 
subjekty podnikající v 
cestovním ruchu a 
navázaných 
službách 

* až ***

Zvýšení příjmů 
spojených s 
turismem

* až ***

Zvýšení 
administrativní 
zátěže spojené s 
podáním žádostí o 
udělení výjimek ze 
základních 
ochranných 
podmínek a souhlasů 
k činnostem 

* až **

Snížení 
administrativní 
zátěže zajištěním 
některých činností 
orgánem ochrany 
přírody

* až ****

- -

Zachování a zlepšení 
přírodních hodnot a 
funkcí krajiny

****

Varianta 1 rozšíření území 
CHKO Poodří

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat předpokládané dopady 
z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí 
chování dotčených subjektů. V takové situaci odůvodnění tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého 
odůvodnění. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla 
v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Přijetím varianty 1 dojde k naplnění požadavku vyhlásit území EVL Poodří v kategorii 
zvláštní územní ochrany: chráněná krajinná oblast. Zároveň dojde k efektivnímu naplňování 
cílů ochrany a bude zachován a zlepšován současný stav přírodního prostředí nivy řeky 
Odra jako celku, udržena přirozená rozmanitost složek neživé a živé přírody v celé její šíři 
a zachován krajinný ráz území. Dále dojde ke snížení administrativní zátěže pro vlastníky 
a hospodařící subjekty, které jsou již dnes součástí CHKO, neboť jsou v návrhu nařízení 
zpřesněna znění bližších ochranných podmínek, snížen jejich počet a také jsou vypuštěny ty 
podmínky, které jsou v současnosti v nesouladu s platnými právními předpisy a AOPK ČR 
bude kompetentním orgánem pouze v hranicích nově vymezeného území CHKO. 

Vyhlášení CHKO rovněž znamená lepší pozici pro získávání finančních prostředků 
z dotačních programů Evropské unie, především z Operačního programu životní prostředí 
a Programu rozvoje venkova, kdy existence ZCHÚ vyhlášeného v kategorii chráněná 
krajinná oblast je jedním z kladně hodnocených kritérií při rozhodování o podpoře 
jednotlivých projektů. K čerpání finančních prostředků z národních zdrojů, např. z Programu 
péče o krajinu nebo z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, lze obecně říci, 
že na podprogramy podporující zlepšování stavu přírodních hodnot v ZCHÚ jsou ze strany 
MŽP alokovány výrazně vyšší finanční prostředky než na projekty realizované ve volné 
krajině (mimo ZCHÚ). Dotační programy jsou však nenárokové a jejich využití záleží na 
iniciativě daného subjektu, který o finanční prostředky požádal. 

Na základě výše uvedených důvodů doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí ochranu 
tohoto přírodně a krajinářsky hodnotného území řeky nivy Odry v souladu s návrhem 
nařízení vlády o vyhlášení CHKO Poodří. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Vynucování ochranného režimu bude probíhat v souladu s částí osmou zákona (ukládání 
pokut při dozorové činnosti). Subjektem odpovědným za implementaci ochranného režimu je 
Ministerstvo životního prostředí. Subjektem odpovědným za vynucování ochranného režimu 
je Česká inspekce životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 
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6 Přezkum účinnosti regulace 
Na území CHKO bude AOPK ČR prováděn průběžný monitoring stavu předmětů ochrany 
a na základě jeho výsledků budou přijímána potřebná opatření. V případě, že by došlo 
k zániku přírodní hodnoty či hodnot v jednotlivé lokalitě nebo lokalitách, je MŽP oprávněno 
v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona toto území zrušit. 

7 Konzultace a zdroje dat 
AOPK ČR předjednalo na řadě jednání se zastupiteli dotčených obcí, zástupci 
Moravskoslezského kraje, místními občany a se zástupci subjektů hospodařících v území 
záměr vyhlásit v dotčeném území zvláště chráněné území v kategorii chráněná krajinná 
oblast. Na těchto jednáních proběhlo informování a vysvětlování záměru MŽP nově vyhlásit 
navrhovanou CHKO, a zároveň shromažďování připomínek k tomuto záměru. Během 
předjednání byly připomínky posouzeny a ve většině případů zohledněny a zapracovány do 
návrhu záměru.  

V roce 2014 MŽP oznámilo předložení návrhu na vyhlášení a návrhu na vymezení zón 
ochrany přírody CHKO Poodří v souladu s ustanovením § 40 zákona, a toto oznámení 
zaslalo vlastníkům pozemků, právnickým osobám a samosprávám, kterých se daný návrh 
týkal. Následně MŽP projednalo námitky a připomínky, které obdrželo v zákonem stanovené 
lhůtě k návrhu na vyhlášení a k návrhu na vymezení zón ochrany CHKO Poodří, a to námitky 
šesti samospráv a jednotlivých vlastníků pozemků. MŽP obdrželo námitky těchto dotčených 
samospráv (KÚ Moravskoslezského kraje, Město Studénka, MěO Polanka nad Odrou, Obec 
Jeseník nad Odrou, Obec Šenov u Nového Jičína, Obec Bernartice nad Odrou) k návrhu na 
vyhlášení CHKO Poodří. Námitkám podaným obcemi bylo v rozhodnutích MŽP vyhověno 
v souladu s výsledky společných jednání se zástupci těchto obcí, v případě MěO Polanka 
nad Odrou byly námitky k formě a způsobu vedení procesu vyhlášení CHKO Poodří 
podrobně vysvětleny v odůvodnění samotného rozhodnutí o námitce. 

MŽP postupovalo obdobně i při rozhodování o námitkách ostatních vlastníků, resp. fyzických 
osob, přičemž je posuzovalo z hlediska umístění, rozlohy a funkčního využití, dále z hlediska 
současné kvality přírodních hodnot na těchto pozemcích ve vazbě na nezbytnost navržené 
ochrany a porovnávalo míru omezení hospodaření a míru administrativní zátěže ve vazbě na 
výše uvedené skutečnosti, a také vážilo možnost poskytnutí náhrady (dle § 58 odst. 2 až 
6 zákona) za případné ztížení hospodaření v důsledku vyhlášení CHKO. Zároveň AOPK ČR 
uzavřela s významnými hospodařícími subjekty (VFU Brno, Chov ryb Jistebník s.r.o. 
a DENAS s.r.o) dohody dle § 68 odst. 2 zákona o způsobu hospodaření, který zohledňuje 
zájmy ochrany přírody a krajiny při zachování ekonomicky hospodářského využívání daných 
rybníků, orné půdy a trvale travních porostů. Předkládaný návrh je upraven dle 
pravomocných rozhodnutí o podaných námitkách. 

Na základě shromážděných dat a provedených analýz nebylo prokázáno, že existence 
ZCHÚ přináší negativní ekonomické dopady na hospodářský rozvoj obcí a subjektů 
hospodařících v dotčeném území. Tyto závěry vychází např. i z projektu výzkumu a vývoje 
„Vyhodnocení ekonomických dopadů existence chráněných krajinných oblastí a národních 
parků ve vztahu k prosperitě dotčených regionů“. 

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že požadavek zákona na projednání 
návrhu s dotčenými subjekty a osobami byl splněn. 
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Konzultace a podkladové materiály byly poskytovány AOPK ČR. Dále probíhala v rámci 
procesu vyhlašování CHKO spolupráce s příslušnými odbory MŽP. 

Ke zpracování hodnocení dopadu regulace k návrhu nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 
Chráněná krajinná oblast Poodří, byly použity následující zdroje dat: 

1. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a § 4 
vyhlášky č. 64/2011 Sb. – Chráněná krajinná oblast Poodří. Praha: AOPK ČR Regionální 
pracoviště S CHKO Poodří, srpen 2014. 9 s. 

2. Plán péče o CHKO Poodří na období 2016-2025. Praha: AOPK ČR Regionální 
pracoviště S CHKO Poodří, 2015. 41 s. 

3. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Poodří k 5.8.2014. Praha: AOPK ČR Regionální 
pracoviště S CHKO Poodří, 31. 3. 2013. 127 s. 

4. Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Praha: Ministerstvo 
vnitra České republiky, 2007. 17 s. 

8 Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropské společenství 

EVL evropsky významné lokality 

CHKO chráněná krajinná oblast Poodří 

LČR Lesy České republiky, s. p. 

LHO Lesní hospodářské osnovy 

LHP Lesní hospodářské plány 

MAS Grantový program MAS 

MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

POPFK Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny 

PP přírodní památka 

PPK Program péče o krajinu 

NPR Národní přírodní rezervace 

PR přírodní rezervace 

PP přírodní památka 

Zákon zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Markéta Omelková, Ph.D. 

odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: marketa.omelkova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 627 

 

Ing. Marek Hekrle 

odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: marek.hekrle@mzp.cz 

tel: +420 267 122 018 

 

Mgr. Eva Mazancová 

odbor legislativní 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: eva.mazancova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 080 
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