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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří je 
předkládán společně s návrhem nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří. Platná 
právní úprava (vyhláška č. 155/1991 Sb., o zřízení Chráněné krajinné oblasti Poodří) již 
neodpovídá současným právním požadavkům na vyhlašování CHKO a především pak 
nezajišťuje faktickou potřebu ochrany tohoto cenného území.  

Nově je též nezbytné diferencovat území Chráněné krajinné oblasti Poodří (dále též „CHKO“) 
na základě stavu a významu přírodních hodnot v jednotlivých lokalitách, a to vymezením zón 
odstupňované ochrany přírody na celém území CHKO podle § 27 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Potřeba nového vymezení zón dále vyplynula ze skutečnosti, že vymezení zón podle 
zřizovacího předpisu z roku 1991 neumožňuje dostatečně přesnou lokalizaci jednotlivých zón 
pro efektivní výkon státní správy, neboť zóny jsou vymezeny nad Základní mapou v měřítku 
1:100 000.  

Novým vymezením zón budou odstraněny nedostatky vyplývající z dosavadního zřizovacího 
předpisu č. 155/1991 Sb., bude dosaženo souladu bližšího určení způsobu ochrany přírody v 
CHKO se skutečným stavem přírodně a krajině cenných ploch splňujících kritéria pro 
zařazení do jednotlivých zón a bude také dosaženo jednoznačného vymezení zón pro 
efektivní výkon státní správy, neboť zonace bude zakreslena v podrobnosti Katastrální mapy. 

 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška provádí § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, podle kterého vymezení a změny jednotlivých zón ochrany přírody stanoví 
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody 
chráněných krajinných oblastí se podle § 27 odst. 1 zákona vymezují zpravidla 4, nejméně 
však 3 zóny odstupňované ochrany přírody; první zóna má nejpřísnější režim ochrany. 
Podrobnější režim zón ochrany přírody chráněných krajinných oblastí upravuje právní 
předpis, kterým se chráněná krajinná oblast vyhlašuje. Chráněné krajinné oblasti, jejich 
poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje podle § 25 odst. 3 zákona vláda republiky 
nařízením. 

C  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní 
úpravy, vztahují 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s právními předpisy Evropské unie. Právní úpravou v ní 
obsaženou dochází k naplnění požadavků směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 
1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (kodifikované znění). Nově vyhlášenou CHKO Poodří a souvisejícím 
vymezením zón ochrany přírody bude zajištěna ochrana EVL Poodří a EVL Cihelna Kunín. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Přírodovědně cenné území je v současné době chráněno Chráněnou krajinnou oblastí 
Poodří vyhlášenou vyhláškou č. 155/1991 Sb. Tento právní předpis též vymezuje jednotlivé 
zóny ochrany přírody (§ 3 a příloha č. 2 vyhlášky č. 155/1991 Sb.). Z pohledu současných 
požadavků na zajištění odpovídající ochrany tohoto území, a to též prostřednictvím zonace, 
již nelze považovat platný právní stav za vyhovující. 

E  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 
specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Plocha nově zařazeného území do CHKO představuje necelé 2 % z celkové rozlohy CHKO. 
Novým vymezením zón ochrany CHKO dojde k mírnému navýšení počtu vedených 
správních řízení dle § 43 zákona oproti současnému stavu o 5-10/rok. V některých případech 
lze udělit výjimku ze základních ochranných podmínek na více let, čímž dojde ke snížení 
nově vzniklé administrativní zátěže. 

Při posouzení omezení vlastníků (nájemce, subjekty hospodařící v dotčeném území) vlivem 
zpřísnění ochranného režimu je nutné vzít v potaz stávající zonaci z roku 1991 
i skutečnost překryvu s maloplošnými zvláště chráněnými územími a evropsky významnými 
lokalitami, neboť způsob hospodaření v těchto územích je regulován již dnes. Z  51 % plochy 
území CHKO v návrhu zařazeném do I. a II. zóny CHKO je již dnes chráněno 837,46 ha, tj. 
20,33 % I. a II. zóny prostřednictvím MZCHÚ (tzn., že v tomto případě 
to nebude znamenat zásadní zvýšení požadavků na ochranu těchto území). Zároveň 97,9 % 
navrhované I. a II. zóny je již dnes chráněno EVL. 

Navrhovaná zonace nevyvolá změny jejich současného užívání, neboť zemědělské využití 
pozemků v CHKO není vyloučeno, naopak, často je předpokladem pro zachování její 
přírodní hodnoty a současný způsob hospodaření není v rozporu ochrannými podmínkami 
CHKO. Bližší ochranné podmínky stanovené v předloženém návrhu neregulují proces 
výstavby v CHKO, ani neomezují umístění staveb nových.  

Blíže viz Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (část IV. materiálu). 

Návrh nevyvolá žádné sociální dopady, dopady na rodiny ani na specifické skupiny obyvatel. 
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U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím 
cílem je zajistit efektivní ochranu výše charakterizovaného přírodovědně cenného území, 
které splňuje kritéria režimu ochrany této kategorie zvláště chráněného území.  

F  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí 
žádný vztah. 

H  Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 
vyhlášky je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k bližšímu určení 
způsobu ochrany přírody chráněných krajinných oblastí prostřednictvím zonace.   

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1 

Stanoví se charakteristiky jednotlivých zón ochrany přírody CHKO Poodří. 
 
Do I. zóny byla zařazena stávající a navrhovaná maloplošná zvláště chráněná území. Dále 
byly vymezeny rozsáhlé segmenty pestré nivní krajiny zahrnující přirozeně zaplavovanou 
údolní nivu se zachovalými geomorfologickými procesy koryta toku Odry, přírodě blízkými 
lesy se soustavami periodických a trvalých tůní, aluviálními loukami s množstvím rozptýlené 
mimolesní zeleně a rybníky s přírodě blízkým způsobem hospodaření. Všechny tyto 
ekosystémy jsou z pohledu zajištění komplexní ochrany biodiverzity v oblasti velmi cenné. 
Do I. zóny byly dále začleněny všechny významnější lesní komplexy. 

Do II. zóny byly zařazeny segmenty s harmonicky utvářenou krajinou se střídáním lučních 
komplexů s menšími segmenty lesa (tzv. parková krajina). Jedná se především 
o druhově bohatší aluviální louky s hojným výskytem rozptýlené nelesní zeleně. V případě 
lesních porostů se jedná o izolované, málo rozsáhlé plochy nebo segmenty s částečně 
pozměněnou druhovou skladbou. Do druhé zóny jsou také zařazeny přírodně hodnotné 
rybníky nacházející se mimo maloplošná zvláště chráněná území. 

III. zóna zahrnuje hospodářsky využívanou, převážně zemědělskou krajinu mimo souvisle 
zastavěné plochy obcí. Plošně převládá orná půda, ale jsou zde i jiná především 
hospodářsky využívaná území (rybníky) nebo území s rozptýlenou zástavbou či jinak 
výrazně antropicky ovlivněná.  
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IV. zóna zahrnuje plochy zastavěného území obcí a území určená územními plány jako 
zastavitelná. 

Z nové rozlohy CHKO 81,58 km2 I. zóna zaujímá 24 % celkové rozlohy, II. zóna 27 %, 
III. zóna 44 % a IV. zóna 5 %. 

Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, 
je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a 
krajiny. 
 
Orientační grafické znázornění zón je uvedeno v příloze k vyhlášce. 

 K § 2 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky ke dni 1. března 2017, tj. souběžně s nabytím 
účinnosti nařízením vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří. 
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