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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
A Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, 
odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Obsahem vyhlášky č. 46/2010 Sb. je přiřazení území jednotlivých národních přírodních 
rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem ke správním obvodům 
jednotlivých správ chráněných krajinných oblastí nebo správ národních parků. Podle 
ustanovení původního § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 381/2009 Sb., 
vykonávaly správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků státní správu v 
ochraně přírody (není-li příslušný obecní úřad nebo Ministerstvo životního prostředí) na 
území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, 
národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li 
o vojenské újezdy. Správy NP a CHKO tedy vykonávaly státní správu jak na území NPR 
a NPP vyhlášených na území NP nebo CHKO, tak i na území NPR a NPP mimo NP nebo 
CHKO. Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 381/2009 Sb., stanovovala 
správní obvody správ tvořené národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a jejich 
ochrannými pásmy. Vyhláška č. 46/2010 Sb. pak na základě zmocnění založeného 
v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, určovala správní obvody 
správ tvořené národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich 
ochrannými pásmy.  

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s 
přijetím zákona o státní službě, který novelizoval zákon o ochraně přírody a krajiny, včetně 
§78. Účelem novely je zřízení Agentury ochrany přírody a krajiny jako správního úřadu, a to 
v souvislosti s právní úpravou obsaženou v novém služebním zákoně (č. 234/2014 Sb.). 
Agentura ochrany přírody a krajiny je od nového roku zastřešujícím orgánem státní správy 
pro správy chráněných krajinných oblastí, které budou nadále jejími územními pracovišti. K 
věcné změně kompetencí dosavadních správ CHKO nedochází, neboť se jedná se o 
organizační změnu technického charakteru. V souvislosti s tím pozbývá platnosti zmocnění 
ministerstva životního prostředí zakotvené v původním §78 odst. 1 zákona. Vyhláška se tímto 
stala zcela nerelevantní a z hlediska přehlednosti právního řádu je žádoucí její zrušení, a to 
včetně všech novel. Tento postup je v souladu s čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
Pokud je v právním řádu prováděcí předpis, který byl vydán na základě již zrušeného 
zmocňovacího ustanovení, postupuje se v případě vyhlášky tak, že se zruší vyhláškou, v jejíž 
úvodní větě se uvede příslušný paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy 

 
B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její 
slučitelnost s akty práva Evropské unie 
Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s Ústavním pořádkem České republiky a s předpisy 
Evropské unie.  
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C Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, nebude mít žádné sociální dopady ani 
negativní dopady na životní prostředí. Nepředpokládá se žádný dopad na rovné postavení 
mužů a žen. 
 
D 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. 
 
E 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 je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
F Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný nárůst korupčních rizik. 
 
Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad nebylo uplatněno, protože se jedná 
o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny technického charakteru 
nemající žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu (na žádnou cílovou skupinu ani 
oblast). 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I:   
Navrhuje se zrušení vyjmenovaných vyhlášek ministerstva životního prostředí. 
 
K Čl. II:   
Účinnost vyhlášky se navrhuje na 1. května 2015.  
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