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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 

Zpracovatel:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. leden 2018 

Implementace práva EU: Ne 
Na materii upravenou vyhláškou se přímo nevztahují právní předpisy Evropské unie. Návrh 
vyhlášky nicméně přispívá k naplnění požadavků vyplývající ze směrnice Rady (ES) 
č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (kodifikované znění). 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Hlavním cílem je zapracovat do textu platné vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, 
podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území změny, které byly vyvolány 
přijetím zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Zároveň je cílem zapracovat připomínky a doporučení vyplývající 
z dosavadní aplikační praxe stávající vyhlášky. 

Cílem je zpracovat v horizontu deseti let zásady péče o všechny národní parky na území ČR. 

Cílem je umožnit označení klidových území národních parků odpovídajícím označením v terénu. 

Cílem je zlepšit kvalitu a přehlednost plánů péče o jednotlivá zvláště chráněná území 
zpracovávaných příslušnými orgány ochrany přírody 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

  

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

- Krajské úřady budou zadávat zpracování plánů péče o zvláště chráněná území ve své 
kompetenci podle aktualizované osnovy upravené v souladu s navrženou vyhláškou – viz bod 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNARKF2BF7)



 

2 
 

3.1 

3.5 Sociální dopady: Ne 

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Navrhovaná právní úprava zohledňuje požadavky vyplývající z novely zákona a z poznatků 
dosavadní praxe a umožní efektivnější výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny při 
zajišťování ochrany a péče o zvláště chráněná území – viz bod 3.1 

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 
Novela vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci 
a označování chráněných území. 

1.2 Definice problému 
Důvodem zpracování návrhu nové vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území jsou změny v právní úpravě zvláště 
chráněných území (zejména právního režimu NP) provedené s účinností ke dni 1. června 
2017 zákonem č. 123/2017 Sb., kterým se mění č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOPK“).  

Zákonem č. 123/2017 Sb. byla do ZOPK vložena nová zmocnění pro MŽP stanovit 
vyhláškou podrobnosti některých nových institutů (zásady péče, klidová území NP) a některá 
dosavadní zmocnění MŽP k vydání prováděcí vyhlášky byla citovaným zákonem upravena 
(upřesněna) tak, aby odpovídala aktuálním technickým požadavkům na zpracování plánů 
péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území (tj. zvláště 
chráněných území všech kategorií, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a smluvně 
chráněných území). 

Zákon č. 123/2017 Sb. především zavedl zcela nový institut zásad péče o národní parky 
(§ 38a zákona č. 114/1992 Sb.), odlišný od plánů péče o CHKO a maloplošná zvláště 
chráněná území. Zásady péče budou problematiku péče o NP řešit v menších detailech, než 
stávající plány péče (půjde o odborný rámcový dokument). Zásady péče budou určovat 
zásadní priority a zásady péče o jednotlivé skupiny ekosystémů, biotopy druhů, druhy 
a zásady využívání těchto ekosystémů tak, aby byly plněny cíle ochrany NP podle 
jednotlivých zón ochrany přírody. Obsah zásad péče a postup jejich zpracování a projednání 
je MŽP podle § 38a odst. 8 ZOPK zmocněno stanovit vyhláškou. 

Zákonem č. 123/2017 Sb. byl též zaveden nový institut klidových území NP, který bude 
novým způsobem regulovat pohyb osob na území NP. Klidová území budou vymezována v 
územích s výskytem ekosystémů a biotopů druhů citlivých na změny stavu vyvolané 
pohybem většího počtu návštěvníků.  Klidová území jednotlivých NP stanoví MŽP opatřením 
obecné povahy.  MŽP je v § 17 odst. 4 ZOPK zmocněno stanovit, jakým způsobem vyznačí 
správa NP v terénu hranice klidového území a informace o podmínkách pohybu na cestách 
nebo trasách v klidovém území NP. 

Zákonem č. 123/2017 Sb. bylo nově formulováno ustanovení § 40 ZOPK upravující postup 
při projednávání záměrů na vyhlášení zvláště chráněného území. Návrh na vyhlášení byl 
nahrazen záměrem na vyhlášení, což (terminologicky) lépe odpovídá prvotní fázi projednání 
(záměru) se všemi zúčastněnými subjekty, oproti následné fázi projednání (návrhu) právního 
předpisu, jímž se zvláště chráněné území vyhlašuje, v legislativním procesu. Zmocňovací 
ustanovení pro vydání vyhlášky v § 40 odst. 7 bylo v souvislosti s touto změnou též upraveno 
– MŽP je zmocněno stanovit vyhláškou náležitosti a obsah záměru na vyhlášení chráněného 
území nebo jeho ochranného pásma podle části třetí zákona. Obsahově se záměr od 
dosavadního návrhu prakticky neliší. 
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Zákonem č. 123/2017 Sb. bylo též upraveno zmocnění obsažené v § 42 odst. 2 ZOPK, na 
jehož základě bylo MŽP (dosud) oprávněno stanovit podrobnosti o vedení ústředního 
seznamu ochrany přírody. Toto zmocňovací ustanovení bylo upřesněno (konkretizováno) 
v souladu s požadavky na formulaci zmocňovacích ustanovení podle Legislativních pravidel 
vlády. MŽP je podle upraveného zmocnění v § 42 odst. 2 ZOPK zmocněno stanovit 
vyhláškou členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky 
předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob a podmínky nakládání s dokumenty a 
daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování. Takto 
formulovaný obsah a rozsah zmocnění v podstatě odpovídá části obsahu platné vyhlášky č. 
64/2011 Sb. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Předmětná vyhláška tvoří jeden funkční celek týkající se zvláštní územní ochrany a je 
vydávána na základě zmocnění, která obsahuje předmětný zákon. 

Současná vyhláška stanovuje a upravuje zejména obsah a náležitosti plánů péče o zvláště 
chráněná území, obsah a náležitosti návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, obsah 
a způsob vedení ústředního seznamu ochrany přírody a označování zvláště chráněných 
území a ptačích oblastí v terénu a v mapách. 

Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní 
přírodní památky zajišťuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zpracování plánů péče 
o přírodní rezervace a přírodní památky zajišťují Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR (AOPK ČR), správy národních parků na území národních parků a jejich 
ochranných pásem, krajské úřady a Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů. 
Zpracování zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma zajišťují správy národních 
parků ve spolupráci s MŽP.  Na území CHKO Šumava, resp. CHKO Labské pískovce 
zajišťuje zpracování plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky Správa NP Šumava, 
resp. Správa NP České Švýcarsko. Návrhy na vyhlašování a plány péče o jednotlivé 
kategorie území jsou orgány ochrany přírody zpracovávány v souladu s platnými metodikami 
a v rozsahu odpovídajícím vyhlášce. 

Vyhláška je v souladu s předpisy Evropské unie a směřuje k plnění požadavků vyplývajících 
ze směrnice Rady (ES) 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, zejména vyplývajících z článku 6 odst. 1 směrnice, který upravuje 
problematiku plánů péče. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 
b) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR); 
c) Správy národních parků; 
d) Ministerstvo obrany (MO); 
e) Krajské úřady (KÚ); 
f) obce a kraje, jejichž území se návrh dotýká. 

1.5 Popis cílového stavu 
Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zapracovat do textu platné vyhlášky 
změny, které byly vyvolány přijetím novely předmětného zákona, a zároveň zapracovat 
připomínky a doporučení vyplývající z dosavadní aplikační praxe stávající vyhlášky. 
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Cílem je zpracovat v horizontu deseti let zásady péče o všechny národní parky na území ČR. 

Cílem je umožnit označení klidových území národních parků odpovídajícím označením 
v terénu. 

Cílem je zlepšit kvalitu a přehlednost plánů péče o jednotlivá zvláště chráněná území 
zpracovávaných příslušnými orgány ochrany přírody. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Zachování současného znění vyhlášky, tj. neprovedení změny právní úpravy, by znamenalo: 

- neplnění povinností ministerstvem při vydávání podzákonných právních předpisů 
vyplývajících ze zákona, 

- ztížení nebo i znemožnění aplikace některých ustanovení zákona, 

- nevyužití možnosti zefektivnit činnost orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany 
a péče o zvláště chráněná území. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Varianta 0 předpokládá ponechání současného znění vyhlášky. 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 předpokládá úpravu současného znění vyhlášky. Varianta 1 nově upravuje 
zejména:  

- obsah a náležitosti plánů péče o zvláště chráněná území,  

- obsah a náležitosti zásad péče o národní parky a jejich ochranná pásma,  

- obsah a náležitosti záměru na vyhlášení zvláště chráněného území,  

- obsah a způsob vedení ústředního seznamu ochrany přírody a  

- způsob označování zvláště chráněných území a ptačích oblastí v terénu a v mapách.  

S ohledem na velkou řadu dílčích změn převážně technického rázu promítajících se do 
mnoha ustanovení a s ohledem na strukturu vyhlášky č. 64/2011 Sb. (obsahující též několik 
technických příloh) přistoupilo MŽP k vydání nové vyhlášky, nikoliv k novelizaci stávající 
vyhlášky č. 64/2011 Sb.  
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného stavu dojde k nenaplnění povinností MŽP při vydávání 
podzákonných právních předpisů vyplývajících z příslušného zákona. Žádné zvýšené 
dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty však nejsou předpokládány. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na podnikatelské prostředí.  

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na územní samosprávné celky.  

Sociální dopady 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Neprovedení změny vyhlášky by znamenalo neplnění zákonných povinností a nemožnost 
aplikace některých ustanovení zákona v praxi. Důsledkem by bylo ohrožení zachování 
přírodních hodnot chráněných na území národních parků. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Veškeré navržené změny ve Variantě 1 jsou technického rázu a nevyvolávají žádné 
dodatečné dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

Plány péče o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní 
památky jsou již nyní v souladu s platnými metodikami zpracovávány v rozsahu 
odpovídajícím navržené vyhlášce a zvýšení nákladů MŽP se v této souvislosti 
nepředpokládá. Rovněž zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma budou 
správami národních parků ve spolupráci s MŽP zpracovávány v rozsahu odpovídajícím 
navržené vyhlášce a zvýšení nákladů oproti dosavadní praxi při zpracování plánů péče 
o národní parky se v této souvislosti nepředpokládá. 

Zvýšené náklady se rovněž nepředpokládají ani u AOPK ČR, jelikož nedochází k takovým 
změnám týkajícím se obsahových záležitostí plánů péče o přírodní rezervace a přírodní 
památky, které by mohly zvýšení nákladů způsobit.  

Variantou 1 navržená právní úprava označování chráněných území tabulemi reaguje na 
nově uloženou povinnost plynoucí ze zákona označit klidová území národních parků. 
Náklady na označení klidových území budou kompenzovány zrušením označování prvních 
zón národních parků. Ostatní typy tabulí zůstávají beze změny. V souvislosti s označováním 
chráněných území v mapách se žádné zvýšené náklady nepředpokládají. 
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Navržená Varianta 1 nové právní úpravy nevyvolá žádné dopady na podnikatelské subjekty 
a nájemce. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Krajské úřady budou stejně jako doposud zadávat zpracování plánů péče o zvláště chráněná 
území ve své kompetenci podle aktualizované osnovy upravené v souladu s navrženou 
vyhláškou.  

Sociální dopady 

Nová právní úprava vyhlášky ve Variantě 1 nevyvolá žádné sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava zohledňuje požadavky vyplývající z novely zákona a z poznatků 
dosavadní praxe a umožní efektivnější výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny při 
zajišťování ochrany a péče o zvláště chráněná území. Umožní aplikaci některých ustanovení 
zákona na území národních parků, zejména týkajících se zásad péče a označování 
klidových území národních parků. 

Předpokládá se navýšení kvality zpracovávaných plánů péče o zvláště chráněná území, což 
přispěje k lepší a efektivnější péči o tato území. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného 
dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

- -

- -

- -

- -

Neplnění zákonných 
povinností, 
nemožnost aplikace 
některých ustanovení 
zákona

****

- -

- -

- -

- -

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady na spotřebitele

Varianta 0 současný stav

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Bezpečnost nebo obrana státu

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

- -

- -

Efektivnější tvorba 
plánů péče, obsah 
plánů péče lépe 
přizpůsobený 
potřebám praxe

*** -

- -

Umožnění aplikace 
některých ustanovení 
zákona, efektivnější 
výkon státní správy při 
ochraně a péči o ZCHÚ

****

- -

- -

- -

- -

Varianta 1 Změna vyhlášky

Životní prostředí

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

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí

Bezpečnost nebo obrana státu

Dopady na spotřebitele

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

 

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 
současného právního stavu. Variantou 1 rovněž dochází k naplnění zákonných zmocnění 
vyplývajících z předmětného zákona.  
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5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Lze předpokládat, že zavádění nové vyhlášky bude úspěšné a nebude pro dotčené subjekty 
činit potíže.  

Subjekty odpovědné za zavádění: Ministerstvo životního prostředí. 

Subjekty odpovědné za vynucování: Ministerstvo životního prostředí. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Cílem je zpracovat v horizontu deseti let zásady péče o všechny národní parky na území ČR. 

Cílem je umožnit označení klidových území národních parků odpovídajícím označením 
v terénu. 

Cílem je zlepšit kvalitu a přehlednost plánů péče o jednotlivá zvláště chráněná území 
zpracovávaných příslušnými orgány ochrany přírody 

Vzhledem k povaze vyhlášky jako prováděcího předpisu k zákonu o ochraně přírody 
a krajiny doporučujeme, aby byl přezkum výše uvedených cílů navázán na přezkum 
účinnosti novely předmětného zákona, který je účinný od  1. června 2017. Aby bylo možné 
přezkoumat účinnost celé vyhlášky a výše uvedených cílových indikátorů, jeví se jako 
vhodné provést tento přezkum v časovém horizontu 5 let od účinnosti této vyhlášky.   

7 Konzultace a zdroje dat 
Záměr byl konzultován a připraven pracovníky Ministerstva životního prostředí, Správ NP 
a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

8 Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

KÚ Krajský úřad 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

MO Ministerstvo obrany 

NP národní park 

ZCHÚ zvláště chráněné území 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Petr Stloukal 
Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: petr.stloukal@mzp.cz 
tel: +420 267 122 021 
 
Mgr. Eva Mazancová 
Odbor legislativní 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.mazancova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 080 

Ing. Marek Hekrle 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: marek.hekrle@mzp.cz 
tel: +420 267 122 018 
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