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I I .  

N á v r h  

VYHLÁŠKA 
ze dne ………… 2015 

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

§ 1 
                                                       Vymezení zón 
(1) Vymezují se zóny odstupňované ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území 

Chráněné krajinné oblasti Brdy1). 
(2) Do I. zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména 

přirozené nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy, přírodně hodnotné ekosystémy 
vzniklé v důsledku provozování vojenské činnosti a další mimořádně hodnotná území 
z hlediska biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny. 

(3)  Do II. zóny se zařazují území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských 
ekosystémů s místně zachovalými přírodními hodnotami, vhodná pro hospodářské využívání 
k přírodě šetrným způsobem. Dále se do této zóny začleňují i území nezbytná pro uchování 
přírodních hodnot v I. zóně.  

(4) Do III. zóny se zařazují lidskou činností značně pozměněné ekosystémy, intenzivně 
využívané lesní a zemědělské pozemky, rozptýlená venkovská zástavba a zástavba 
účelovými stavbami, zejména pro lesnictví, zemědělství, vodní hospodářství, dopravní 
infrastrukturu a vojenskou činnost.  

(5) Do IV. zóny se zařazují lidskou činností silně pozměněné části přírody a zastavěná 
území nezahrnutá do I. až III. zóny. 

(6) Vyznačení hranic zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, 
je uloženo v ústředním seznamu ochrany přírody2). 

(7) Orientační grafické znázornění zón na území Chráněné krajinné oblasti 
Brdy je uvedeno v příloze k této vyhlášce. 

§ 2 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016. 

 Ministr  
 

                                                 
1)  Nařízení vlády č. ……/2015 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy. 
2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. 

Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 
chráněných území. 
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Příloha k vyhlášce č. ………/2015 Sb. 

 
Orientační grafické znázornění zón na území 

Chráněné krajinné oblasti Brdy 
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ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1 Důvod předložení a cíle 

Název 
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 
Definice problému 
V souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Brdy 
(dále jen „CHKO“), vznikne zvláště chráněné území o rozloze 345 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, nikoliv diferencovaně 
pro jednotlivé lokality území s ohledem na jejich zachovalost a zranitelnost. Kvalitativně 
nehomogenní zastoupení předmětů ochrany (různorodost přírodních podmínek, 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. 
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 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. 
Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území, 
b) města a obce (Bohutín, Borovno, Čížkov, Drahlín, Hvožďany, Jince, Míšov, Mladý 

Smolivec, Nové Mitrovice, Podluhy, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Spálené 
Poříčí, Strašice, Věšín, Vranovice, Zaječov a dále obce, jimž připadnou nová 
katastrální území po zrušení Vojenského újezdu Brdy (dále jen „VÚ), což jsou obce 
Bratkovice, Sádek, Obecnice, Láz, Nepomuk, Trokavec, Štítov, Skořice, Mirošov, 
Dobřív, Těně, Malá Víska, Chaloupky, Hvozdec, Felbabka, Křešín, Ohrazenice) a 
kraje Středočeský a Plzeňský, 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, 
f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
g) Česká inspekce životního prostředí. 
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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. 
Vymezení zón na území CHKO vycházelo 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 
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. 

I. zóna 
Do I. zóny byly na lesních pozemcích zařazeny pouze nejhodnotnější lokality, mimo VÚ již 
chráněné jako maloplošná zvláště chráněná území (dále jen „MZCHÚ). V rámci VÚ byly do I. 
zóny zařazeny lokality, které splňují podmínky pro vyhlášení MZCHÚ a Vojenské lesy 
a statky ČR, s. p. (dále jen „VLS ČR“) jako příslušný subjekt hospodařící na majetku státu 
v nich dlouhodobě uplatňují pouze opatření na zachování či zlepšení přírodě blízkého stavu 
lesů, přestože vyhlášené nejsou. Jedná se o nejzachovalejší části lesních ekosystémů, kde 
převládají porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou odpovídající stanovišti a zároveň 
alespoň část z nich je ve vyšším věku a má diferencovanou porostní strukturu. Zároveň 
se jedná o geomorfologicky, příp. paleontologicky hodnotné lokality. 
Mimo lesy jsou do I. zóny zařazeny přírodně nejhodnotnější části mokřadů a luk s výskytem 
vzácných společenstev a koncentrovaným výskytem zvláště chráněných druhů. Do I. zóny 
jsou dále zařazena specifická území na dopadových plochách charakteristická pro CHKO, 
např. plošně rozsáhlá vřesoviště či mozaika drobných rašelinišť v různém stupni vývoje. 
Obecně se jedná o pozemky s nejvyšší přírodovědnou hodnotou, stěžejní pro chráněné 
druhy rostlin a živočichů. Vedle současných MZCHÚ se jedná i o jádrová území evropsky 
významných lokalit. 

II. zóna 
Do II. zóny byly z lesních porostů zařazeny části lesů s vyšším podílem stanovištně 
původních dřevin a s pestřejší druhovou, prostorovou a věkovou skladbou. Ve II. zóně 
se převážně vyskytují lesní porosty s větším zastoupením buku či jedle, olše lepkavé 
(na prameništích a podmáčených stanovištích) a dále podmáčené a rašelinné smrčiny. Dále 
byly do II. zóny zařazeny také navazující části lesa, kde byl na větší ploše hospodařícím 
subjektem nastartován proces přeměny druhové skladby směrem ke skladbě přirozené 
(bohaté zmlazení či podsadby buku a jedle ve smrkových porostech). Do II. zóny byly 
zařazeny také větší geomorfologické lokality, kde lesní porosty na nich a v jejich blízkosti 
alespoň částečně splňují požadavek na přírodě blízkou druhovou skladbu. 
Na nelesních pozemcích byla II. zóna vymezena především na hodnotných stanovištích 
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (hlavně louky a vojenská cvičiště 
různého charakteru). Dále jsou do II. zóny zařazeny náletově vzniklé lesy na dopadových 
plochách (nejčastěji březiny). 

III. zóna 
III. zóna představuje území se standardními krajinářskými hodnotami charakteristickými 
pro CHKO. Zpravidla se jedná o území lesů, v kterých jsou jen rozptýlené a plošně malé 
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fragmenty s vyšším zastoupením stanovištně původních druhů. Do III. zóny jsou také 
zařazeny významné, ale plošně malé geomorfologické lokality (skalní výchozy, kamenná 
moře, sutě) s výrazně změněnými lesními porosty. 
Kromě lesních ekosystémů se jedná většinou o intenzivněji obhospodařované luční 
ekosystémy nebo naopak o zpustlé neobhospodařované trávníky. Jen maloplošně je 
zastoupena orná půda. 
V tomto území není (s výjimkou toků) koncentrovaný výskyt chráněných druhů, 
ty se ve III. zóně vyskytují jen na plošně malých lokalitách. 

IV. zóna 
IV. zóna zahrnuje většinou zastavěná a zastavitelná území dle schválených a vydaných 
územních plánů obcí, případně navazující území s nízkou přírodní hodnotou. 
Zhodnocení rizika 
Ustanovení v § 27 odst. 1 zákona nepředpokládá možnost, že by právní předpis o vymezení 
zón nebyl do budoucna 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 

Varianta 0 
Ponechání stavu, kdy nebudou na území CHKO vymezeny zóny odstupňované ochrany. 
Varianta 1 
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. 

Tabulka 1: Navržená zonace CHKO Brdy (zdroj: AOPK ČR) 

km2 % km2 % km2 % km2 % km2 %

Zonace 12,1 3,51 39,9 11,56 291,1 84,37 1,9 0,56 345,00 100

I. zóna II. zóna III. zóna IV. zóna Celkem

 

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 její stav 
a ekologické funkce. 
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. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Při zachování stavu bez vymezení zón ochrany CHKO se nepředpokládají dopady na státní 
rozpočet včetně veřejných rozpočtů. 

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 v nařízení vlády, kterým se vyhlásí CHKO. Omezení 
pro zemědělské a lesnické hospodaření včetně hospodaření na rybnících bude minimální. 
V případě hospodaření na zemědělských plochách a pozemcích určených k plnění funkce 
lesa a rybnících může dojít k omezení několika málo činností (základní ochranné podmínky 
obsahují zákaz záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů /regulace 
geograficky nepůvodních druhů dřevin se však dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona uplatňuje 
již dnes/ či měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany 
CHKO). Na celém území CHKO bude platit také režim ochrany stanovený bližšími 
ochrannými podmínkami, které nejsou vztaženy k zónám ochrany CHKO. Zákazy uvedené 
v základních ochranných podmínkách však nejsou absolutní, je možné požádat příslušný 
orgán ochrany přírody o udělení výjimky 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, 
obdobně pak o udělení souhlasu k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách. 
Záměrem udělování souhlasů je regulovat činnosti stanovené v bližších ochranných 
podmínkách tak, aby nedocházelo k významnému poškozování přírodních hodnot a funkcí 
v dotčeném území. 

Dopady na územní samosprávné celky 

Při zachování stavu bez vymezení zón ochrany CHKO se nepředpokládají dopady na 
územní samosprávné celky. 

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. 

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. 
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b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Vymezením zón ochrany dojde k mírnému navýšení počtu vedených správních řízení dle § 
43 zákona. Lze také předpokládat, nárůst počtu řízení vedených AOPK a MŽP souvisejících 
s řešením podnětů, stížností apod.  podaných vlastníky (nájemci) pozemků, obcemi či jinými 
organizacemi. Personální posílení ani prostředky investičního charakteru či jiné finanční 
prostředky nejsou v souvislosti s vymezením zón požadovány. V souvislosti s vymezením 
zón na území CHKO se tedy nepředpokládá negativní dopad na státní rozpočet ani ostatní 
veřejné rozpočty. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zonace na území CHKO vychází z návrhu na vymezení zón zpracovaného společně 
s návrhem na vyhlášení CHKO Brdy v roce 2013 a je upravena na základě projednání dle § 
40 odst. 4 zákona. 
Území navrhované CHKO o celkové rozloze 34 505 ha pokrývají z 86,1 % lesy. Výrazně zde 
převládá státní vlastnictví lesů, lesy jiných vlastníků jsou plošně málo významné. Největší 
část lesů ve státním vlastnictví spravují VLS ČR (75,9 % lesů). Tyto lesy vytváří souvislý 
lesní komplex ve stávajícím VÚ. V jižní části navrhované CHKO je souvislý státní majetek 
v současnosti spravován LČR (21,0 % lesů). Z hlediska zastoupení vlastníka lesa může dojít 
vzhledem k církevním restitucím ke změnám, jelikož církve zažádaly, v souladu se zákonem 
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 
o navrácení části pozemků v jižní části navrhované CHKO Brdy (více jak 5 940 ha). 
Vlastníkem těchto pozemků je v současné době stát a právo hospodařit zde mají LČR. 
Majetky jiných vlastníků (obecní 1,8 % lesů; soukromé 1,3 % lesů) dosahují malého podílu 
a jsou situovány při okrajích lesního komplexu v blízkosti obcí. 
Zemědělské plochy tvoří 1 309 ha, tj. 3,8 % navrhovaného území (z toho pouze 35 ha orné 
půdy). Převládají zde trvalé travní porosty (louky a pastviny), často málo ovlivněné 
negativními vlivy doprovázejícími zemědělské činnosti (např. meliorace, rozorávání, hnojení 
průmyslovými hnojivy aj.). Půdní ani klimatické podmínky nevytvářejí podmínky pro intenzivní 
zemědělskou výrobu na orné půdě. Dle údajů v LPIS v navrhované CHKO zemědělsky 
hospodaří 46 subjektů. 
Vodní plochy jsou v navrhované CHKO zastoupeny na 193 ha (0,6 %). Z hlediska jejich 
významu je na místě zmínit rybniční soustavu Horního a Dolního Padrťského rybníka. 
Na těchto dvou rybnících, které jsou ve vlastnictví státu, hospodaří VLS ČR. Další vodní 
nádrže jsou v současnosti udržovány nejen za účelem rybářství, ale primárně za účelem 
retence vody (vodárenství a zdroj vody pro hašení požárů). 
V navržené I. zóně (pouze 3,51 % území navrhované CHKO) podléhají lidské zásahy 
do přírodního prostředí nejpřísnějším omezením (§ 26 odst. 1, 2 a 3 zákona). Do I. zóny byly 
na lesních pozemcích zařazeny nejhodnotnější lokality, mimo stávající VÚ v převážné 
většině již chráněné jako MZCHÚ (tzn., že v tomto případě nebude vyhlášení CHKO 
znamenat zvýšení požadavků na ochranu těchto území). V rámci stávajícího VÚ byly do I. 
zóny zařazeny lokality, které splňují podmínky pro vyhlášení MZCHÚ. 
Do navrhované II. zóny (11,5 % území navrhované CHKO) byly zařazeny části lesů s vyšším 
podílem stanovištně původních dřevin a s pestřejší druhovou, prostorovou a věkovou 
stavbou. Na nelesních pozemcích byla II. zóna vymezena především na hodnotných 
stanovištích s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (hlavně louky a 
neobhospodařovaná vojenská cvičiště). Omezení vyplývající ze základních ochranných 
podmínek pro území druhé zóny jsou stanoveny v ustanovení § 26 odst. 1 a 3 zákona. 
V I. a II. zóně (dohromady cca 15 % území navrhované CHKO) platí především zákaz 
hospodaření na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, které by mohly 
způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů, nicméně 
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v současnosti aplikovaný způsob užívání tohoto území není ve většině případů v rozporu 
se zájmy ochrany přírody, právě naopak napomáhá zachovat přírodní hodnoty Brdské 
vrchoviny. 
Ve III. a IV. zóně platí základní ochranné podmínky, které jsou uvedené v § 26 odst. 1 
zákona. Omezení z nich vyplývající jsou ve vazbě na zemědělské a lesnické hospodaření 
minimální (zákaz záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů, 
měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO atd.).  
Výše uvedené zákazy nejsou absolutní, je možné požádat příslušný orgán ochrany přírody 
o udělení výjimky z těchto základních ochranných podmínek CHKO. Z tohoto důvodu může 
navrhované řešení znamenat pro vlastníky mírný nárůst administrativní zátěže. 
Z výše uvedeného 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. 
Výpočet výše náhrady je dán příslušnými vyhláškami MŽP. 
Dále je možné předpokládat snazší dostupnost čerpání 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. 
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. 
V současné době na jiných místech ČR přítomnost CHKO (s vymezenou zonací) usnadňuje 
přístup k finančním prostředkům určených na zlepšování stavu přírodních hodnot území 
zejména z evropských dotačních programů. 
Z pohledu rekreace a turistiky nebylo doposud území navrhované CHKO příliš významné. 
Hlavními důvodem je to, že do území stávajícího VÚ je veřejnosti vstup zakázán (kromě 
okrajových částí zpřístupněných v omezeném rozsahu v roce 2007), dále z důvodu horší 
dopravní dostupnosti území a omezené nabídky rekreačních aktivit a minimální vybavenosti. 
I přes výše uvedená fakta je oblast využívána především k letní turistice a cykloturistice a 
sběru lesních plodů. Rekreační využití je na území CHKO přípustné, pokud nepoškozuje 
přírodní hodnoty. 
Vymezení zón nebude znamenat žádná zásadní omezení stávajících činností spojených 
s výkonem práva myslivosti a rybářství dle příslušné legislativy. Zákaz zavádět intenzivní 
chovy zvěře v první a druhé zóně se týká pouze nově zřizovaných obor či bažantnic. 
Vymezením zón nedojde ani k negativnímu ovlivnění stavu chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod Brdy (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 

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. 

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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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. 
Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 2: Porovnání nákladů a přínosů 
Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

riziko ohrožení stavu 
zachovalosti 
přírodních hodnot a 
funkcí krajiny

*****

administrativní 
zatížení státní správy 
(udělování výjimek ze 
zákazů uvedených v § 
26 odst. 2 a 3 zákona - 
základních ochranných 
podmínkách a řešení 
podnětů a stížností a 
požadavků na náhradu 
újmy za případné 
omezení hospodaření 
na zemědělských 
pozemcích a 
pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa a 
vodních plochách)

**

možné omezení 
hospodaření na 
zemědělských 
pozemcích a 
pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa 
včetně vodních ploch 
vyplývající ze 
základních ochranných 
podmínek CHKO

* až **

zajištění regulace 
činností ohrožujících 
krajinářsky a přírodně 
hodnotné území CHKO

*****

Varianta 0 Současný stav

Životní prostředí

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

Varianta 1
Vymezení zón ochrany 

přírody CHKO Brdy

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Životní prostředí

 

4 Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 
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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 budou stanoveny základní ochranné podmínky o CHKO na území 
jednotlivých zón tak, aby mohlo být 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. 
MŽP je připraveno reagovat na případné nedostatky právního předpisu. 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 
Od počátku roku 2012 do jara 2013 MŽP společně s AOPK předjednalo na řadě jednání 
se zastupiteli dotčených obcí, zástupci Středočeského a Plzeňského kraje, a místními 
občany a se zástupci subjektů hospodařících v území (např. VLS ČR) záměr vyhlásit nové 
zvláště chráněné území v kategorii chráněná krajinná oblast. Na těchto jednáních proběhlo 
informování a vysvětlování záměru MŽP 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. Takto 
upravený návrh byl většinově zástupci dotčených samospráv podpořen. Teprve poté byl 
návrh záměru projednán s dotčenými vlastníky nemovitostí, obcemi a kraji postupem dle § 
40 zákona. V rámci projednání obdrželo MŽP v zákonem stanovené lhůtě k návrhu na 
vymezení zón ochrany CHKO Brdy námitky dvou dotčených obcí (Borovno a Míšov) a 
vlastníků pozemků. Námitkám podaným obcemi bylo v rozhodnutích MŽP vyhověno 
v souladu s výsledky společných jednání se zástupci těchto obcí. V případě námitky obce 
Borovno MŽP rozhodlo o přeřazení rekreačního areálu v lokalitě Koukalka z III. do IV. zóny 
ochrany. Kompromis byl dosažen i v případě námitky obce Míšov, která požadovala vynětí 
území obce z navrhované CHKO (obec se nachází uvnitř navrhované CHKO). Na základě 
jednání a návrhu předloženého obcí Míšov byla významná část obce přeřazena z III. do IV. 
zóny ochrany tak, aby návrh CHKO respektoval další možný rozvoj obce. 
Na základě námitek subjektů hospodařících s majetkem státu byl zmírněn navržený režim 
ochrany v okolí PP Kokšín a PP Chynínské buky z I. na II. zónu ochrany. Při rozhodování 
MŽP zvážilo současnou kvalitu přírodních hodnot, vazby k okolním ekosystémům, umístění 
lokalit a jejich rozlohu, vedení hranice dotčených zón a nezbytnost navržené ochrany. 
MŽP postupovalo obdobně i při rozhodování o námitkách fyzických osob proti začlenění 
jejich pozemků do navrhované zóny ochrany CHKO, přičemž jednotlivé námitky posuzovalo 
z hlediska umístění, rozlohy a funkčního využití pozemků, dále z hlediska současné kvality 
přírodních hodnot na těchto pozemcích ve vazbě na nezbytnost navržené ochrany a 
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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. 
Všechna vydaná rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu na vymezení zón ochrany 
přírody nabyla právní moci a návrh na vymezení zón tak byl upraven v souladu s jednotlivými 
výroky vydaných rozhodnutí. 
Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že požadavek zákona na projednání 
s dotčenými subjekty a osobami byl splněn. 
Konzultace a podkladové materiály k vymezení zón ochrany CHKO byly poskytovány 
zejména AOPK.  
Ke zpracování hodnocení dopadu regulace k návrhu vyhlášky, kterou se vymezují zóny 
ochrany Chráněné krajinné oblasti Brdy, 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 Brdy. Praha: AOPK ČR Krajské středisko Praha 
a Střední Čechy a oddělní CHKO, duben 2013. 8 s. 

2. Plán péče o CHKO Brdy na období 2015-2024. Praha: AOPK ČR Krajské středisko Praha 
a Střední Čechy a oddělní CHKO, 2013. 44 s. 

3. Rozbory Chráněné krajinné oblasti Brdy k 31. 12. 2012. Praha: AOPK ČR Krajské 
středisko Praha a Střední Čechy a oddělní CHKO, 2013. 170 s. 

8 Seznam použitých zkratek 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

CHKO chráněná krajinná oblast Brdy 

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 

VLS ČR Vojenské lesy a statky České republiky, s. p. 

VÚ Vojenský újezd Brdy 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

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

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Martina Píšková 
odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: martina.piskova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 151 
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Michal Zelenka, DiS. 
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: michal.zelenka@mzp.cz 
tel: +420 267 122 413 

B 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. 
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 § 27 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 planě rostoucích rostlin. 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 
s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

C 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 životní prostředí, naopak je předpokládáno zlepšení stavu v dané 
oblasti. 

D Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Nepředpokládá se 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. 
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F Zhodnocení korupčních rizik 

Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je předpokládán, 
tedy k hospodářskému využití oblasti tak, aby se zachoval, popřípadě zlepšil stav přírodních 
hodnot dosud nechráněného území Brdské vrchoviny. 
Návrh nové zonace je upraven na základě rozhodnutí o námitkách k zonaci v rámci procesu 
projednání dle § 40 odst. 4 zákona. Při vymezení zón na území navrhované CHKO 
se vycházelo zejména z analýzy plošného zastoupení a stavu přírodních hodnot, 
zachovalosti typického krajinného rázu a požadavkům na ochranu evropsky významných 
lokalit a maloplošných zvláště chráněných území. Při zařazení lokalit do jednotlivých zón 
se vycházelo z obecného režimu a kritérií daných metodickým pokynem MŽP k vymezení 
zón ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech ČR, který byl zveřejněn ve Věstníku 
MŽP č. 2006/02. Přiměřenost rozsahu vymezení jednotlivých zón ochrany přírody byla tedy 
posouzena ve vztahu k zachovalosti a zranitelnosti přírodních a krajinných hodnot území. 
Vymezením zón ochrany přírody vzniká orgánům ochrany přírody, vlastníkům pozemků, 
hospodařícím a podnikajícím subjektům několik zákonných povinností. Na celém území bude 
diferenciovaně zavedena regulace vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika, proto nelze očekávat žádný nárůst korupčních rizik. 
Z návrhu právní úpravy, ve spojení s ustanovením § 78 zákona, je zcela zřejmé, který orgán 
bude kompetentní k rozhodování v území a že nedojde k nedůvodné centralizaci. 
Pro rozhodování v území se uplatní standardní mechanizmy správního řízení, včetně 
mechanizmů opravných a kontrolních. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

V souladu se zákonným zmocněním se v § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky vymezují zóny ochrany 
CHKO. 

Ustanovení § 1 odst. 2 odkazuje na místa uložení a podobu mapových podkladů k vymezení 
zón. Součástí vyhlášky je mapová příloha obsahující orientační grafické znázornění 
se zákresem zón. 

K § 2 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016, a to současně s nabytím 
účinnosti nařízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO. 
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