
IV. 

 
 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ 
DOPADŮ REGULACE 

 
k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAH2ENN7H)



 

1 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné 
krajinné oblasti Poodří 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. 3. 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

 Hlavním cílem přijetí navrhované právní úpravy je diferencovat území Chráněné 
krajinné oblasti Poodří na základě stavu a významu přírodních hodnot v jednotlivých 
lokalitách, a to vymezením zón odstupňované ochrany přírody na celém území 
Chráněné krajinné oblasti Poodří ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

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

- Naplnění zákonných povinností a stanovených cílů v ochraně přírody a krajiny 
uvedených ve strategických dokumentech České republiky; 
- Zvýšení efektivnosti výkonu státní správy v CHKO; 
- Administrativní náklady AOPK ČR na vedení správních řízení o udělení výjimek popř. 
souhlasů, řešení podnětů a stížností.   

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano – viz bod 3.1 

- Pozitivní dopady na subjekty podnikající v cestovním ruchu a navázaných službách; 
- Omezení v souvislosti se zvýšením stupně ochrany. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano – viz bod 3.1 

- Zajištění vyšší ochrany přírodních a krajinných hodnot CHKO. 

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 
Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

1.2 Definice problému 
V souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Poodří 
(dále jen „CHKO“), vznikne zvláště chráněné území o rozloze cca 82 km2. Územní ochrana 
celého území bude zajištěna základními ochrannými podmínkami stanovenými v § 26 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) 
a bližšími ochrannými podmínkami stanovenými zřizovacím právním předpisem (výše 
uvedeným nařízením vlády, kterým se vyhlašuje CHKO). Tyto ochranné podmínky regulují 
jednotným způsobem některé činnosti na celém území CHKO a v navržených zónách 
ochrany s ohledem na jejich zachovalost a zranitelnost, nikoliv diferencovaně pro jednotlivé 
lokality v území. Kvalitativně nehomogenní zastoupení předmětů ochrany (různorodost 
přírodních podmínek, ekosystémových funkcí a přírodních procesů), které vytvářejí mozaiku 
unikátních biotopů s řadou chráněných druhů rostlin a živočichů s biotopy relativně druhově 
chudými) vyžaduje zřízení diferenciovaného způsobu ochrany formou vymezení zón. 

Předmětem návrhu vyhlášky je změna vymezení zón odstupňované ochrany přírody (dále 
jen „zóny“) na území Chráněné krajinné oblasti Poodří v souladu s § 27 odst. 2 zákona. 
Hlavním důvodem návrhu nového vymezení zón CHKO je, že stávající právně platné 
vymezení zón podle zřizovacího předpisu z roku 1991 (Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí České republiky č. 155/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří) již 
neodpovídá skutečným hodnotám přírody a krajiny CHKO. 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 ze zřizovacího předpisu 
z roku 1991, 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. 

Vydáním vyhlášky o novém vymezení zón bude naplněn jeden z cílů zákona o ochraně 
přírody a krajiny (zajistit hospodářské využívání chráněné krajinné oblasti podle zón 
odstupňované ochrany přírody tak, aby se udržoval a zlepšoval její přírodní stav a byly 
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území), Aktualizace Státní politiky 
životního prostředí 2012–2020 (zajistit ochranu a péči o nejcennější části přírody a krajiny), 
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (zajistit 
odpovídající péči o optimalizovanou soustavu ZCHÚ, zajistit udržitelné využívání krajiny jako 
celku) a Strategie biologické rozmanitosti České republiky 2005–2015 (zhodnotit stávající 
soustavu chráněných území a zajistit její optimalizaci – navrhnout optimální ochranný režim). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO, se stanoví bližší ochranné podmínky, 
a zároveň budou pro celé území platné základní ochranné podmínky stanovené zákonem. 
Podle ustanovení § 27 zákona se území chráněných krajinných území člení do zón 
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odstupňované ochrany přírody. Dle § 27 odst. 1 zákona se k bližšímu způsobu ochrany 
přírody chráněných krajinných oblastí vymezují zpravidla 4, nejméně však 3 zóny 
odstupňované ochrany přírody, přičemž nejpřísnější režim ochrany má první zóna. V souladu 
s § 27 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. f) zákona je k vymezení a změnám jednotlivých zón 
ochrany přírody příslušné Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), a to formou 
vyhlášky. 

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 přijetí navrhované právní úpravy je diferencovat území CHKO na základě 
stavu a významu přírodních hodnot v jednotlivých lokalitách, a to vymezením zón 
odstupňované ochrany přírody na celém území CHKO ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 
zákona. Ze současně platné rozlohy CHKO (80,42 km2) zaujímá I. zóna 9 % rozlohy CHKO 
a je tvořena šesti segmenty. Jedná se o lesní porosty (např. Polanský les, Polanská niva) 
a rybníky s jejich okolím (např. Kotvice, Bartošovický horní). II. zóna CHKO, jejíž rozloha činí 
35 % CHKO, tvoří osu oblasti a z velké části odráží plochu rozlivů jedno až dvouletých vod, 
resp. pás aluviálních luk. Vzájemně propojuje jednotlivé segmenty I. zóny CHKO. III. zóna 
CHKO je rozlohou poměrně malá (13 % CHKO) a tvoří obalovou zónu II. popřípadě I. zóně, 
jsou v ní minimálně zastoupeny zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. IV. zóna 
CHKO tvoří 43 % plochy CHKO. Zahrnuje velké zemědělsky intenzivně obhospodařované 
pozemky na terasách (zejména na pravobřežní) a zastavěná, případně zastavitelná území 
obcí. Hranice jednotlivých zón často procházejí napříč pozemky a mnoha v případech vedou 
po liniích, které v terénu již dnes neexistují. Současně platná zonace tak neodpovídá 
přírodním hodnotám a vysokému stupni biologické rozmanitosti v této oblasti, současným 
zjištěným poznatkům ani metodickým postupům pro zpracování zonace CHKO. 

Nové vymezení zón na území CHKO vychází z analýzy plošného zastoupení a stavu 
přírodních hodnot a na základě kritérií daných metodickým pokynem MŽP k vymezení zón 
ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech ČR, který byl zveřejněn ve Věstníku MŽP 
č. 2006/02. 

Popis přírodních hodnot anebo jiných významných charakteristik zón vymezených 
v jednotlivých lokalitách je podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech 
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péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území součástí návrhu 
na vymezení zón ochrany přírody. 

Základní kritéria pro územní rozčlenění zón jsou přírodní hodnoty, krajinný ráz 
a zřizovacím předpisem specifikované další hodnoty. Navíc se do nově navržené zonace 
promítá změna hranice CHKO a s ní spojené vyčlenění rozsáhlých podnikatelských areálů 
z CHKO. 

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

I. zóna 

Do I. zóny byla zařazena stávající a navrhovaná MZCHÚ. 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 (celková lesnatost 
CHKO je pouze 10 %). Většina těchto lesů má charakter tvrdého luhu se zachovaným 
záplavovým režimem, případně dubohabřin, které jsou předmětem ochrany EVL Poodří. 
Jedná se o druhově bohaté porosty stanovištně původních dřevin (zastoupení těchto dřevin 
je více než 70%). 

Podstatným aspektem při zařazování aluviálních luk byla jejich hodnota z hlediska 
biodiverzity, zejména pestrá škála společenstev vytvořených ve vazbě na rozdílný vodní 
režim v záplavovém území a přítomnost mokřadů či tůní. Na komplex aluviálních luk 
s různými typy mokřadů jsou vázány zvláště chráněné či existenčně ohrožené druhy rostlin 
a živočichů, v I. zóně jsou významné lokality jejich výskytu.  

Součástí I. zóny jsou také části rybničních soustav (součásti 5 MZCHÚ), zahrnující botanicky 
a zoologicky hodnotné rybníky. Z krajinného hlediska mají aluviální louky i rybníky charakter 
kulturněhistorického dědictví, protože jsou příkladem vyvážené, trvale udržitelné krajiny 
respektující přírodní procesy (rozlivy) při současném poskytování užitku člověku. 

II. zóna 

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 MZCHÚ. 

III. zóna 

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.  

IV. zóna 
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IV. zóna zahrnuje plochy zastavěného území obcí a území určená územními plány jako 
zastavitelná. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Ustanovení v § 27 odst. 1 zákona nepředpokládá možnost, že by právní předpis o vymezení 
zón nebyl vydán. Případná nečinnost by znamenala nenaplnění zákonných povinností. 
Neřešení diferenciované ochrany CHKO by mohlo vést k ohrožení nejcennějších přírodních 
hodnot území pro budoucí generace a k neúměrnému využívání území. Neřešení výše 
uvedeného problému bude představovat reálné zhoršení možnosti výkonu státní správy 
ochrany přírody. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Ponechání současného stavu odstupňované zóny ochrany, kdy platná zonace neodpovídá 
aktuálnímu stavu vývoje krajiny a přírodních hodnot v území nivy řeky Odry. Mezi hlavní 
rizika, pokud by nedošlo k vymezení nové zonace CHKO v souladu s ustanovením § 27 odst. 
1 zákona, patří nezajištění potřebného stupně ochrany pro přírodní a krajinné hodnoty 
území, neúměrné hospodářské využívání oblasti z hlediska ochrany významných přírodních 
a krajinných hodnot a ponechání nedostatků ve zřizovacím předpise, které snižují efektivnost 
výkonu státní správy na území CHKO a také nenaplnění stanovených cílů v ochraně přírody 
a krajiny uvedených ve strategických dokumentech České republiky. 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 předpokládá vydání vyhlášky, kterou se vymezí odpovídající zóny ochrany 
na území CHKO. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody v CHKO se v souladu 
s ustanovením § 27 odst. 1 zákona vymezí čtyři zóny odstupňované ochrany. 

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

Na základě diferenciace území bude CHKO členěna do čtyř zón, z nichž nejvyšší stupeň 
ochrany představuje I. zóna a nejnižší pak IV. zóna. Zobrazení hranic zón na podkladě 
Základní mapy ČR je přílohou předkládaného návrhu vyhlášky. 

Přísné ochranné podmínky v I. a II. zóně vyplývají ze zachovalosti a zranitelnosti přírodních 
hodnot území, kde je třeba striktně uplatňovat poslání CHKO – zachovat 
a zlepšovat stav předmětů ochrany, přírodních procesů v krajině a ekologických funkcí 
ekosystému nivy řeky Odry a na ně vázaných lesních lučních a vodních ekosystémů. 

Vymezením zón dojde ke zřízení diferenciované ochrany na celém území CHKO. Zóny 
zajistí rozdílné ochranné podmínky pro jednotlivé lokality CHKO, které budou korespondovat 
se zachovalostí a zranitelností přírodních hodnot. Omezení některých činností vyplývající 
z vymezení zón v CHKO jsou ustanovena v § 26 zákona. 

Vydání vyhlášky o novém vymezení zón, které reflektuje se současným stavem krajiny 
a přírody v CHKO, všemi jejími složkami a odpovídá stávající metodice pro tvorbu zonace 
(Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k vymezení zón v chráněných krajinných 
oblastech ČR uvedený ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 2006/02). 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová Varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území ve stávajícím 
legislativním stavu, který neodpovídá současným potřebám a požadavkům na zajištění 
ochrany tohoto území. Tato Varianta přináší riziko nezajištění potřebného stupně ochrany 
pro přírodní a krajinné hodnoty území, neúměrné hospodářské využívání oblasti z hlediska 
ochrany významných přírodních a krajinných hodnot a ponechání nedostatků ve zřizovacím 
předpise, které snižují efektivnost výkonu státní správy v CHKO. Také nese riziko nenaplnění 
stanovených cílů v ochraně přírody a krajiny uvedených ve strategických dokumentech 
České republiky. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Při zachování stavu při ponechání vymezených zón ochrany CHKO se nepředpokládají 
dopady na státní rozpočet včetně veřejných rozpočtů nad rámec současného stavu. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Na celém území CHKO bude platit režim ochrany daný základními ochrannými podmínkami 
uvedenými v § 26 odst. 1 zákona (základní ochranné podmínky pro celou CHKO) a bližšími 
ochrannými podmínkami stanovenými vyhláškou č. 155/1991 Sb., kterou byla zřízena CHKO 
Poodří, a kterou byly vymezeny jednotlivé zóny ochrany CHKO. Bližší ochranné podmínky 
stanovené touto vyhláškou jsou v překryvu se současně platnými základními ochrannými 
podmínkami stanovenými zákonem a jednotlivé kompetence v daných zónách ochrany 
vyplývajících z ustanovení § 4 až §10 vyhlášky č. 155/1991 Sb. nejsou v souladu s platnými 
právními předpisy (vodní zákon, zákon o rybářství, zákon o ochraně přírody a krajiny, 
stavební zákon). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Při zachování stavu při ponechání vymezených zón ochrany CHKO se nepředpokládají 
dopady na územní samosprávné celky. 

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 

Nulová varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území v legislativním 
stavu, který neodpovídá zákonným potřebám a požadavkům na zajištění diferenciované 
ochrany předmětného území, jak je výše uvedeno. Tato varianta přináší rizika ohrožení stavu 
zachovalosti přírodních hodnot a funkcí krajiny CHKO. 
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b) Varianta 1 

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

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

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. Lze také předpokládat mírné zvýšení počtu řízení 
vedených AOPK a MŽP souvisejících s řešením podnětů, apod. podaných vlastníky 
(nájemci) pozemků, obcemi či jinými organizacemi, a to ve srovnání se současným stavem 
v řádu jednotek/rok. 

Personální posílení ani prostředky investičního charakteru či jiné finanční prostředky nejsou 
v souvislosti s vymezením zón požadovány. V souvislosti s vymezením zón na území, které 
je nově zařazené do CHKO se tedy nepředpokládá negativní dopad na státní rozpočet ani 
ostatní veřejné rozpočty. Na území, které je již dnes součástí CHKO, se jedná pouze 
o zpřesnění již existujícího bližšího režimu ochrany přírody CHKO, resp. nové vymezení zón 
na základě současného stavu přírodních a krajinných hodnot v dotčeném území 
nepředpokládá zvýšení nákladů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Předložený návrh právního předpisu tudíž nevyvolá žádné dopady na státní rozpočet. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Návrh na vymezení zón byl v souladu s § 40 odst. 3 zákona projednán s dotčenými městy, 
obcemi, kraji a vlastníky, jejichž území a pozemků se návrh nové zonace dotýká. Vlastníci 
tak měli možnost podat námitku proti navrženému stupni ochrany přírody (tj. zóny), pokud 
by jím byli dotčeni ve výkonu svých práv nebo povinností. Překládaný návrh je v souladu 
s pravomocnými rozhodnutími o obdržených námitkách, které ministerstvo posuzovalo 
z hlediska nezbytnosti navrženého stupně ochrany s ohledem na současné kvality přírodních 
a krajinných hodnot na pozemcích a porovnávalo míru omezení hospodaření a míru 
administrativní zátěže a také možnost poskytnutí náhrady (dle § 58 zákona) za případné 
ztížení hospodaření. Ve většině případů bylo námitkám vyhověno. V této souvislosti došlo 
v  některých případech k přeřazení pozemků z přísnějšího do mírnějšího režimu ochrany, 
a tím ke snížení omezení pro hospodařící osoby či subjekty v dotčeném území. 

Při posouzení vlivu na vlastníky (nájemce, subjekty hospodařící v dotčeném území) je v níže 
uvedeném textu vycházeno ze srovnání stávajícího vymezení zonace ve zřizovacím 
předpise z roku 1991 a nově navrhovaného vymezení zón, neboť míra vlivu je závislá 
na výměře a charakteru plochy, pro kterou se vytvořením nové zonace změní podmínky 
ve způsobu hospodaření v souvislosti se zpřísněním či snížením ochranného režimu. 
S významnými hospodařícími subjekty uzavřela AOPK ČR dohodu o způsobu hospodaření 
v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.  

Lidské zásahy do přírodního prostředí spojené s hospodařením na zemědělských 
pozemcích, pozemcích určených k plnění funkcí lesa a na rybnících jsou regulovány 
zejména na území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 1, 2 a 3 zákona), tj. 24 % plochy 
z navrhovaného  území CHKO. Omezení vyplývající ze základních ochranných podmínek 
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pro území II. zóny (tj. 27 %) jsou stanoveny v ustanovení § 26 odst. 1 a 3 zákona. Ve II. zóně 
platí pro lidské zásahy do přírodního prostředí spojené hospodařením na zemědělských 
pozemcích, pozemcích určených k plnění lesa a na rybnících především zákaz hospodařit na 
pozemcích způsobem vyžadující intenzivní technologie, které by mohly způsobit změny 
v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Omezení uvedené v zákoně pro I. a 
II. zónu nejsou absolutní, je možné v odůvodněných případech povolit výjimku z těchto 
základních ochranných podmínek CHKO a tím tyto činnosti v dotčeném území umožnit 
provádět, a to 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. III. a IV. zóna (tj. 49 %) 
umožňuje běžně lesnicky a zemědělsky hospodařit v souladu s charakterem pozemku 
vedeným v katastru nemovitostí (zakázáno je zde pouze záměrné rozšiřování geograficky 
nepůvodních druhů rostlin a živočichů a dále měnit dochované přírodní prostředí v rozporu 
s bližšími podmínkami ochrany CHKO), což platí na území CHKO již dnes. 

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.  

Nový návrh bližších ochranných podmínek pro jednotlivé zóny ochrany odráží potřebu 
zajištění efektivní ochrany předmětů ochrany CHKO a EVL Poodří. Oproti současně 
nastaveným bližším ochranným podmínkám, dochází v návrhu ke změně zejména v úpravě 
realizace činností, jako je ponechávání mulčované hmoty a štěpky, aplikace kejdy, fugátu, 
silážních šťáv a ostatních tekutých hnojiv na travní porosty a vysazování plantáží geograficky 
nepůvodních dřevin na nelesních pozemcích s povolením orgánu ochrany přírody. 
Předložený návrh bližších ochranných podmínek tak reaguje na dlouhodobý 
a dynamický vývoj v území a potřebu zajistit ochranu předmětů ochrany evropsky významné 
lokality Poodří a nejen předmětů ochrany samotné CHKO. Záměrem udělování souhlasů je 
regulovat činnosti stanovené v bližších ochranných podmínkách tak, aby nedocházelo 
k významnému poškozování přírodních hodnot a funkcí v dotčeném území. Jejich realizace 
je v zásadě možná, ale způsobem, který nepoškozuje zájmy ochrany přírody a krajiny. 

S ohledem na uvedené skutečnosti vyplývá, že nelze předpokládat pro vlastníky 
a hospodařící subjekty zásadní omezení z hlediska běžného lesnického a zemědělského 
hospodaření. 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. 
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Subjekty zemědělsky a lesnicky hospodařící způsobem naplňující cíle ochrany přírody 
CHKO mají navíc možnost čerpání finančních prostředků na takovéto obhospodařování 
pozemků z dotačních titulů (např. AgroEnvi, Program rozvoje venkova, Program obnovy 
přirozených funkcí krajiny, Program péče o krajinu, Příspěvky na hospodaření v lesích), kdy 
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 jsou 
na podprogramy podporující zlepšování stavu přírodních hodnot v ZCHÚ alokovány výrazně 
vyšší finanční prostředky, než na podprogramy realizované ve volné krajině. 

Mezi významné vlastníky rybníků v CHKO patří Chov ryb Jistebník s.r.o., DENAS s.r.o. 
a AOPK ČR. S ohledem na tuto skutečnost a potřebu zajistit ochranu předmětů ochrany 
MZCHÚ a předmětů ochrany CHKO a EVL Poodří byla s výše uvedenými soukromými 
hospodařícími subjekty uzavřena dohoda dle § 68 odst. 2 o způsobu hospodaření 
na rybničních soustavách. 

Nové vymezení zón nebude znamenat žádná omezení stávajících činností spojených 
s výkonem práva myslivosti dle příslušné legislativy. Existence stávajících obor také nebude 
nijak ohrožena navrhovaným právním předpisem. Zákaz zavádět intenzivní chovy zvěře 
v I. a II. zóně se totiž týká pouze nově zřizovaných obor či bažantnic. 

Průmyslová výroba se s ohledem na charakter území (niva toku řeky Odry) vyskytuje 
především na okraji CHKO. Novým vymezením zón nedojde k omezení průmyslové výroby. 
V I. ani ve II. zóně ochrany CHKO se průmyslové areály ani drobné provozovny nevyskytují, 
ani nejsou navrhovány v územních plánech obcí. 

Severní částí území CHKO, kam je nově zařazená i plocha přiléhající k aglomeraci Ostravy, 
je již dnes součástí Chráněného ložiskového území Čs. část Hornoslezské pánve (černé 
uhlí, zemní plyn). V jižní části území CHKO se nachází v k. ú. Mankovice Chráněné 
ložiskové území s dobývacím prostorem pro štěrkopísky a v k. ú. Kunín s dobývacím 
prostorem pro cihlářskou surovinu. Oba dobývací prostory jsou dle nově navržené zonace 
ve III. zóně ochrany CHKO. Vymezená III. zóna nepředstavuje omezení těžby v uvedených 
dobývacích prostorech ani omezení plánované těžby ve stanovených CHLÚ. Základní 
ochranné podmínky stanovené pro III. zónu umožňují nadále užívat vymezené dobývací 
prostory stávajícím způsobem a včetně plánovaných otvírek v rámci CHLÚ. 

Hodnotné přírodní a krajinné prostředí CHKO, které je v dosahu větších měst (aglomerace 
Ostravy, Studénka), vytváří předpoklady pro mnohostranný rozvoj rekreace a využití území 
pro sport a turistiku. Jedná se hlavně o aktivity příměstské rekreace spojené s nadměrným 
využíváním krajiny jak pro běžnou každodenní rekreaci tak i intenzívní sportovní aktivity. 
Oblast je využívána především k letní turistice a cykloturistice a sportovnímu rybolovu. 
Pozitivním vlivem zájmu o krajinu Poodří je získávání podpory veřejnosti k ochraně přírody, 
a k uchování přírodního a kulturního dědictví. 

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 AOPK ČR Správou CHKO Poodří. Potenciál stávajících 
cyklotras i připravovaných cyklostezek je směřován mimo nejcennější jádrové lokality 
navrhované do I. a II. zóny ochrany – k atraktivitám v obcích, jejichž turistické využití přináší 
prospěch místním komunitám. Rekreační využití je na území CHKO přípustné, pokud 
nepoškozuje přírodní a krajinné hodnoty. Rekreační objekty se na území navrhované CHKO 
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mimo zastavěné plochy nevyskytují. 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 budou  respektovány 
přírodní hodnoty území. Proto lze naopak předpokládat, že území navrhované CHKO 
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 (tj. předpokládají se přínosy pro místní ekonomiku), 
a také snazší získání finančních prostředků na podporu trvale udržitelného cestovního ruchu 
a podporu výstavby návštěvnické infrastruktury (např. z národních či operačních programů). 

Vymezením zón nedojde ani k negativnímu ovlivnění stavu chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod Poodří (dále jen „CHOPAV“), která se zde nachází. Podmínky ochrany 
CHKO nejsou s naplňováním cílů CHOPAV v rozporu, naopak napomáhají přirozené 
akumulaci vod. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Návrh na vymezení zón byl s dotčenými samosprávami projednán a upraven s přihlédnutím 
k jejich požadavkům viz kapitola č. 7 „Konzultace a zdroje dat“. V souvislosti s vymezením 
zón ochrany proto nepředpokládáme žádné zásadní negativní dopady na územní 
samosprávné celky. 

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 

Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, neboť dojde k  
zajištění regulace činností, které mohou mít při absenci regulace negativní dopad na 
krajinářsky a přírodně hodnotné území CHKO. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Snížení efektivnosti 
výkonu státní správy 
v CHKO 

***

Nenaplnění 
zákonných povinností 
a stanovených cílů v 
ochraně přírody a 
krajiny uvedených ve 
strategických 
dokumentech České 
republiky

****

Vyšší míra omezení 
zemědělského 
hospodaření

* až ***

- -

- -

Nezajištění 
potřebného stupně 
ochrany pro přírodní 
a krajinné hodnoty 
území

****

Naplnění zákonných 
povinností a 
stanovených cílů v 
ochraně přírody a 
krajiny uvedených ve 
strategických 
dokumentech České 
republiky

****

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

*

Zvýšení efektivnosti 
výkonu státní správy 
v CHKO 

****

Pozitivní dopady na 
subjekty podnikající v 
cestovním ruchu a 
navázaných 
službách 

* až ***

Omezení v 
souvislosti se 
zvýšením stupně 
ochrany 

* až ***

- -

- -

Zajištění vyšší 
ochrany přírodních a 
krajinných hodnot 
CHKO

****

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

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Varianta 0 současný stav

Varianta 1 Změna v zonaci 
CHKO

Životní prostředí

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí
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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 

Doporučujeme přijmout Variantu 1 vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené nedostatky 
v ochraně území CHKO, která má být vyhlášena nařízením vlády. Zřízením diferenciovaného 
způsobu ochrany území bude prostřednictvím ochranných podmínek CHKO pro území 
jednotlivých zón účinně zajištěno hospodářské využívání území při zachování jeho 
přírodních hodnot. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP a další orgány 
veřejné správy, které dohlížejí nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona, 
především AOPK a Česká inspekce životního prostředí. Zvýšené náklady spojené 
s implementací se nepředpokládají. Vynucování ochranného režimu bude probíhat v souladu 
s částí osmou zákona (ukládání pokut při dozorové činnosti). 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti regulace provede MŽP v rámci zpětné vazby metodické činnosti vůči 
nižším orgánům veřejné správy. 

Na území bude prováděn průběžný monitoring stavu přírodních hodnot území 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 § 27 odst. 2 zákona provést změny jednotlivých zón CHKO postupem podle 
§ 40 zákona. 

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.  
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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. MŽP dále zvažovalo výkup pozemků, 
o který žádali sami vlastníci, nebo je nabídlo v případech, kdy např. na území navrhované 
I. zóny ochrany došlo vlivem přirozené geomorfologické činností toku řeky Odry 
ke znemožnění hospodaření. Vlastníkům, kteří ve svých námitkách navrhli směnu pozemku, 
byl rovněž nabídnut s ohledem na efektivní zajištění ochrany předmětu ochrany MZCHÚ, 
CHKO a EVL Poodří odkup pozemků v jejich vlastnictví.  

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 
s dotčenými subjekty a osobami byl splněn. 

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. 
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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 

CHKO chráněná krajinná oblast Poodří 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

LČR Lesy České republiky, s. p. 

MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OP ochranné pásmo 

PPK Program péče o krajinu 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

Zákon 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění 

EVL evropsky významná lokalita 
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