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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek 

1.2 Definice problému 

Jedná se o nové vyhlášení stávajícího chráněného území rozšířené o navazující části s 

obdobně hodnotnými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Předmětem ochrany jsou zde 

navrženy: 

a) lesní porosty tvořené společenstvy mokřadních vrbin, údolních jasanovo-olšových luhů, 
podmáčených smrčin a acidofilních bučin, 

b) vodní toky, stojaté vody a další mokřady tvořené společenstvy makrofytní vegetace 
přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, vegetace vytrvalých obojživelných 
rostlin, vegetace vysokých ostřic, rákosin stojatých vod, vegetace nevápnitých 
mechových slatinišť a přechodových rašelinišť, 

c) travní porosty tvořené společenstvy vlhkých pcháčových luk, vlhkých tužebníkových lad, 
mezofilních ovsíkových luk, podhorských smilkových trávníků a sekundárních 
podhorských vřesovišť,  

d) společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční biotopy, 
e) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin zdrojovka potoční (Montia hallii), míčovka 

kulkonosná (Pilularia globulifera), pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora), rosnatka 
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a ostřice přioblá (Carex diandra), včetně jejich 
biotopů, 

f) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědásek rozrazilový (Melitaea 
diamina) a skokan ostronosý (Rana arvalis), včetně jejich biotopů. 

 

Navrhovaná památka je součástí evropsky významné lokality (EVL) Zhejral, která byla do 

národního seznamu EVL začleněna v roce 2005 nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb. 

zároveň stanovilo zajistit ochranu této EVL v kategorii národní přírodní památka. Z § 45c 

odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) vyplývá povinnost vyhlásit zvláště chráněné území v kategorii stanovené 

národním seznamem do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době je část tohoto cenného území bez územní ochrany a na části se nachází 

stávající Národní přírodní rezervace Zhejral, vyhlášená Okresním národním výborem Jihlava 

v roce 1982. Navrhovaná památka je součástí evropsky významné lokality (EVL) Zhejral CZ 

0610170, která byla do národního seznamu EVL zařazena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 

v roce 2005 v rámci vytváření soustavy Natura 2000. 
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Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území, 

b) obce a kraje, jejichž území se návrh týká, 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území, 

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

e) Ministerstvo životního prostředí, 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

g) Česká inspekce životního prostředí. 

1.4 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně cenného 

území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní přírodní 

památka“ ve smyslu ustanovení § 35 a § 37 zákona.  

Dojde k jednoznačnému vymezení hranice NPP na základě přesných geodetických podkladů 

(souřadnicemi lomových bodů hranice v systému S-JTSK). 

 

1.5 Zhodnocení rizika 

Mezi hlavní rizika, v případě nevyhlášení NPP Zhejral, řadíme nedodržení evropské 

směrnice 92/43/EHS o stanovištích, zvýšené náklady na zajištění potřebného stupně 

ochrany, neudržení předmětů ochrany, které se zde vyskytují. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, tj. z části bez územní ochrany. 

2.2 Varianta 1 

Vydání vyhlášky o vyhlášení NPP Zhejral a stanovení bližších ochranných podmínek. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území ve stávajícím 

právním a faktickém stavu, tedy z části bez územní ochrany. Tato varianta přináší riziko 

zvýšených nákladů na zajištění potřebného stupně ochrany stanovišť a druhů, které se zde 

vyskytují, udržet je na životaschopné úrovni a snažit se pro ně vytvořit optimální podmínky. 

Dále je třeba v památce uchovat, případně zlepšovat, dochovaný stav přírodního prostředí, 

udržet přirozenou rozmanitost složek neživé a živé přírody v celé její šíři a zachovat esteticky 

působivý krajinný ráz území. 
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b) Varianta 1 

U této varianty byly posuzovány přínosy a náklady v oblasti vlivu na státní rozpočet, vlivu 

na vlastníky (nájemce) pozemků, vlivu na životní prostředí a další. 

Vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Náklady vynaložené na geodetické zaměření hranice památky, na vyznačení mezníků 

v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění péče o památky pomocí vhodných 

managementových opatření daných plánem péče1 o toto území, vyplývají ze zákona. Nejsou 

tedy předmětem hodnocení dopadů této vyhlášky. Přesto uvádíme, že financování je 

zajištěno z kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí a zaměření již bylo provedeno. Na 

ostatní veřejné rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní dopady. 

Vyhláškou jsou stanoveny bližší ochranné podmínky. Jedná se o následující činnosti, které 

lze provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody: 

a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), 

b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených 
staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a 
informační zařízení, 

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního 
materiálu stejného geologického původu, 

d) navrhovat nebo vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, 

e) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 
komunikace s výjimkou vlastníků, nájemců pozemků a jejich smluvních dodavatelů prací 
v národní přírodní památce a dále osob zajišťujících zde výkon státní správy, lesní a 
zemědělské hospodaření, myslivecké hospodaření, správu vodních toků, obranu státu, 
požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu této činnosti, 

f) narušovat půdní povrch s využitím kolové nebo pásové strojní mechanizace, 

g) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky na pozemcích s výjimkou ošetření 
dřeva na skládkách proti kůrovcům, použití repelentů proti okusu dřevin zvěří a ošetření 
sadby dřevin proti klikorohu borovému, 

h) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa anebo vypouštět živočichy, 

i) povolovat anebo provádět změny vodního režimu, za změnu vodního režimu se 
nepovažuje manipulace na vodních dílech Zhejral a Karhov v souladu s platnými 
manipulačními řády a případy využití kompetencí vodoprávních úřadů a povodňových 
orgánů k nařízení mimořádných manipulací, případně neodkladných manipulací při 
hrozící havárii vodního díla. 

 

Výkon uvedených činností je v souladu s § 78 odst. 3 písm. n) zákona vázán na souhlas 

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. S ohledem na praktické zkušenosti s vedením 

správních řízení za účelem udělení souhlasu k činnostem uvedeným v bližších ochranných 

podmínkách, lze předpokládat, že se bude jednat řádově o jednotlivé případy těchto řízení a 

tedy v konečném důsledku nedojde k významnějšímu nárůstu administrativní zátěže. 

                                                 
1 Plán péče je zpravidla aktualizován jedenkrát za deset let a to nezávisle na přehlášení daného 

území. 
2)  Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon). 
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Vliv na vlastníky (nájemce) 

Pro vlastníky (nájemce) dotčených pozemků může stanovení bližších ochranných podmínek 

znamenat mírný nárůst administrativní zátěže, neboť pro realizaci některých činností budou 

muset požádat o souhlas orgán ochrany přírody. Zároveň však lze konstatovat, že s ohledem 

na charakter činností, vázaných bližšími ochrannými podmínkami na souhlas orgánu ochrany 

přírody, bude takovýchto případů minimum a vlastník nebude při hospodaření a užívání 

svých nemovitostí prakticky vůbec ovlivněn. 

Vliv na životní prostředí 

Vyhlášení nové národní přírodní památky bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 

neboť konečně dojde k zajištění efektivní právní ochrany přírodovědecky cenného území, 

které splňuje kritéria zvláštní ochrany v této kategorii. Vyhlášení přispěje k zachování tohoto 

jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost. 

Ostatní vlivy 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, nepředpokládá se 

ani negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

Vysvětlivky: -  bez  dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** středně vysoké, **** vysoké, ***** 

velmi vysoké 
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1Jsou předpokládány nulové environmentální přínosy, neboť stávající legislativní a fyzický 

stav zvláště chráněného území neumožňuje jeho efektivní a funkční ochranu a péči. 

Většina nákladů plyne ze zákona, tyto však nejsou předmětem hodnocení dopadů regulace 

této vyhlášky. Jedná se zejména o náklady vynaložené na geodetické zaměření hranice 

památky, na vyznačení mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění péče 

o památku pomocí vhodných managementových opatření daných schváleným plánem péče 

pro dané území. 

4 Návrh řešení 

4.1 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 

současného právního a faktického stavu památky. Vyhlášením bude zajištěna péče o 

památku pomocí vhodných managementových opatření daných plánem péče o toto území. 

Bude provedeno přesné zaměření hranice památky a její stabilizace, vyznačení území 

památky v terénu a zároveň budou stanoveny bližší ochranné podmínky o památku tak, aby 

mohla být účinně zajištěna ochrana a zachování jedinečného přírodního fenoménu pro 

budoucnost. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Lze předpokládat, že zavádění nové vyhlášky bude úspěšné a nebude činit potíže. Ochranný 

režim bude případně vynucován v souladu s částí osmou zákona. 

Subjekty odpovědné za zavádění: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody 

a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov. 

Subjekty odpovědné za vynucování: Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany 

přírody a krajiny ČR. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Na území památky bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětu ochrany a na 

základě jeho výsledků budou přijímána potřebná opatření. V případě, že by došlo k zániku 

předmětu ochrany tohoto zvláště chráněného území, je Ministerstvo životního prostředí 

oprávněno v souladu s ustanovením § 45 zákona ochranu tohoto území zrušit. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Záměr byl konzultován a připraven pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Návrh 
záměru nově vyhlásit památku byl v souladu s § 40 zákona projednán s dotčenými vlastníky 
pozemků, obcí a krajem. V rámci projednávání byly ve stanoveném termínu vzneseny k 
uvedenému záměru námitky od některých vlastníků dotčených pozemků. Vlastníci  převážně 
nesouhlasili s vymezením ochranného pásma a některými navrženými bližšími ochrannými 
podmíkami, podle kterých je možné v NPP se souhlasem orgánu ochrany přírody vykonávat 
uvedené činnosti. Vlastníci Jana a Jiří Müllerovi nesouhlasili s návrhem vymezení 
ochranného pásma a zařazením parcely p. č. 93 v katastrálním území Klatovec do 
ochranného pásma, dále nesouhlasili se zněním bližších ochranných podmínek „rozdělávat 
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ohně“, „hnojit anebo používat chemické prostředky“ a „vysazovat nebo vysévat rostliny 
anebo vypouštět živočichy“. Námitkám bylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 18. 9. 2014 
č. j. 23375/ENV/14-755/620/14, které nabylo právní moci dne 14. 10. 2014. Vlastník 
Ing.Karel Plucar nesouhlasil se zařazením pozemků v jeho vlastnictví do navrhované NPP. 
Námitce nebylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 9. 9. 2014 č. j. 23459/ENV/14-
757/620/14, které nabylo právní moci dne  7. 10. 2014. Vlastník František Sadílek 
nesouhlasil se zněním bližší ochranné podmínky „skladovat věci, s výjimkou krátkodobého 
uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích“. Námitce bylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze 
dne 19. 9. 2014 č. j. 23463/ENV/14-758/620/14, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2014. 
Vlastník Povodí Vltavy, s. p., nesouhlasil se zněním bližších ochranných podmínek 
„povolovat anebo provádět změny vodního režimu“, „skladovat věci, s výjimkou 
krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích“ a „rozdělávat ohně“. Námitkám 
bylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 18. 9. 2014 č. j. 23369/ENV/14-751/620/14, které 
nabylo právní moci dne 10. 10. 2014. Obec Klatovec nesouhlasila se zněním bližších 
ochranných podmínek „hnojit anebo používat chemické prostředky“ a „vysazovat nebo 
vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy“. Dále nesouhlasila s návrhem vymezení 
ochranného pásma NPP. Námitce bylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 18. 9. 2014 č. j. 
23370/ENV/14-752/620/14, které nabylo právní moci dne 9. 10. 2014. Obec Studená 
nesouhlasila se zněním bližších ochranných podmínek „rozdělávat ohně“, „hnojit anebo 
používat chemické prostředky“ a „vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět 
živočichy“. Dále nesouhlasila s návrhem vymezení ochranného pásma NPP. Námitkám bylo 
vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 18. 9. 2014 č. j. 23371/ENV/14-753/620/14, které nabylo 
právní moci dne 9. 10. 2014. Lesy ČR, s. p., Lesní správa Telč nesouhlasila se zněním 
bližších ochranných podmínek „narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace“, 
rozdělávat ohně“, „hnojit anebo používat chemické prostředky“ a „vysazovat nebo vysévat 
rostliny anebo vypouštět živočichy“. Dále nesouhlasila s návrhem vymezení ochranného 
pásma NPP. Námitce bylo vyhověno rozhodnutím MŽP ze dne 15. 9. 2014 č. j. 
23368/ENV/14-750/620/14, které nabylo právní moci dne 14. 10. 2014. 
 

8 Seznam použitých zkratek 

NPP Národní přírodní památka 

EVL evropsky významné lokality 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NPP národní přírodní památka 

OPŽP Operační program životního prostředí 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

 

Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 

smlouvami, jimž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikatury 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 

základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Zhodnocení bylo provedeno ve 

vztahu k Čl. 1, 2 a 10 Ústavy České republiky a k Čl. 11, 14 odst. 1 a 3, Čl. 35 odst. 1 a odst. 

3 Listiny základních práv a svobod. 
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Návrhem právního předpisu je naplňován jeden z cílů zákona o ochraně přírody a krajiny 

(zajistit ochranu přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného území 

podle části třetí zákona). Návrh je v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny i se 

zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 35 tohoto zákona. 

Svým cílem souvisí s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána (konkrétně 

slouží např. k naplnění Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 

živočichů a přírodních stanovišť a Úmluvy o biologické rozmanitosti). Návrh je v souladu s 

předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice Rady (ES) č. 92/43/EHS, o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a platně rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace. 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 negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

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. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 

právní úprava se nedotýká zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší podle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik. Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je předkládán, 

tedy k uchování přírodních hodnot v předmětném území, pro něž nelze doposud existující 

formy ochrany považovat za dostačující, a neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů 

veřejné správy. Skutečnost, že v území již řadu let existuje zvláště chráněné území, vede k 

důvodnému předpokladu, že implementace nového způsobu ochrany bude úspěšná a 

nebude činit potíže, neboť omezení vyplývající z dosavadní územní ochrany jsou dotčenými 

subjekty po celou dobu trvání akceptována. Z návrhu, ve spojení s ustanovením § 78 

zákona, je zcela zřejmé, který orgán bude kompetentní k rozhodování v území a že nedojde 
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k nedůvodné centralizaci anebo naopak tříštění kompetencí pravomocí mezi větší počet 

oprávněných osob. Pro rozhodování v území se uplatní standardní mechanismy správního 

řízení, včetně mechanismů opravných a kontrolních. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou lesní porosty tvořené společenstvy 

mokřadních vrbin, údolních jasanovo-olšových luhů, podmáčených smrčin a acidofilních 

bučin, vodní toky, stojaté vody a další mokřady tvořené společenstvy makrofytní vegetace 

přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, vegetace vytrvalých obojživelných rostlin, 

vegetace vysokých ostřic, rákosin stojatých vod, vegetace nevápnitých mechových slatinišť a 

přechodových rašelinišť, travní porosty tvořené společenstvy vlhkých pcháčových luk, 

vlhkých tužebníkových lad, mezofilních ovsíkových luk, podhorských smilkových trávníků a 

sekundárních podhorských vřesovišť, společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů 

ptáků vázané na rybniční biotopy, populace vzácných a ohrožených druhů rostlin zdrojovka 

potoční, míčovka kulkonosná, pobřežnice jednokvětá, rosnatka okrouhlolistá a ostřice 

přioblá, včetně jejich biotopů, populace vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědásek 

rozrazilový a skokan ostronosý, včetně jejich biotopů. 

 

Národní přírodní památka se nachází na území Kraje Vysočina, v katastrálním území 

Klatovec a na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Horní Pole a Světlá pod 

Javořicí. Hranice národní přírodní památky je stanovena v příloze. Součástí vyhlášky je též 

orientační grafické znázornění polohy národní přírodní památky. 

 

K § 2 

Stanoví se bližší ochranné podmínky ve smyslu § 35 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona. Souhlas 

k vymezeným činnostem uděluje Regionální pracoviště AOPK CHKO Žďárské vrchy, což 

vyplývá z ustanovení § 78 odst. 3 písm. n) zákona.  

 

K § 3 

Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. ledna 2016. 
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