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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

V souvislosti s přijetím nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 

(dále jen „CHKO“), vznikne zvláště chráněné území o rozloze 96,82 km2. Územní ochrana 

celé oblasti bude zajištěna základními ochrannými podmínkami stanovenými v § 26 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) a bližšími ochrannými podmínkami stanovenými zřizovacím 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 přírody s ohledem na zachovalost a zranitelnost přírodních 

a krajinných hodnot. 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 společně s biotopy relativně 

druhově chudými intenzivně využívanými člověkem, vyžaduje zřízení diferenciovaného 

způsobu ochrany formou vymezení zón. Navrhovanou právní úpravou dochází k vymezení 

zón ochrany přírody CHKO. Území CHKO se bude návrhem členit do 4 zón odstupňované 

ochrany přírody. Cílem navrhované právní úpravy je zajištění odpovídajícího stupně ochrany 

krasové krajiny s typickým krajinným rázem daným zejména reliéfem krasových plošin, 

hlubokých krasových kaňonů, včetně jejích kulturních a historických složek CHKO 

s výskytem povrchových i podzemních krasových jevů, včetně jeskyní s jejich výplněmi 

a historických důlních děl se specifickými společenstvy podzemních prostor s výskytem 

vzácných a zvláště chráněných druhů, přirozených vodních ekosystémů povrchových 

a podzemních vod a přirozených a přírodě blízkých lesních a nelesních společenstev 

s vysokou druhovou pestrostí.  

Předmětem návrhu vyhlášky je změna vymezení zón odstupňované ochrany přírody 

(dále jen „zóny“) na území CHKO v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona. Hlavním 

důvodem návrhu nového vymezení zón CHKO je, že stávající právně platné vymezení zón 

Protokolem MŽP, č. j.: 3180/94, ze dne 21. 7. 1994 již neodpovídá skutečným hodnotám 

přírody a krajiny CHKO. Potřeba nového vymezení zón dále vyplynula ze skutečnosti, 

že vymezení zón do tří stupňů ochrany podle platného protokolu neumožňuje dostatečně 

přesnou lokalizaci jednotlivých zón pro efektivní výkon státní správy, neboť zóny jsou 

vymezeny nad Základní mapou v měřítku 1:25 000. Novým vymezením zón budou 

odstraněny nedostatky vyplývající z vyhlašovacího předpisu, bude dosaženo souladu 

bližšího určení způsobu ochrany přírody v CHKO se skutečným stavem přírodně a krajině 

cenných ploch krasového ekosystému a bude také dosaženo jednoznačného vymezení zón 

pro efektivní výkon státní správy, neboť zóny budou vymezeny v podrobnosti katastrální 

mapy. Zároveň nový návrh zonace sníží administrativní zátěž občanů, poněvadž orgán 

ochrany přírody v zastavěných územích ve IV. zónách CHKO nebude vydávat 

dle ustanovení § 44 odst. 2 zákona závazné stanovisko k některým činnostem.  

Vydáním vyhlášky MŽP o 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 
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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). 

Vyhlašovaná chráněná krajinná oblast, a tedy i vymezení zón ochrany, se týká území 

Jihomoravského kraje, konkrétně katastrálních území Adamov, Babice nad Svitavou, 

Bílovice nad Svitavou, Blansko, Březina u Křtin, Habrůvka, Holštejn, Horákov, Hostěnice, 

Jedovnice, Kanice, Krasová, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lipovec u Blanska, Líšeň, 

Maloměřice, Mokrá u Brna, Ochoz u Brna, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice 

u Blanska, Rudice u Blanska, Sloup v Moravském krasu, Suchdol v Moravském krasu, 

Šošůvka, Těchov, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Vilémovice u Macochy, Žďár 

u Blanska.  

V současné době je navrhované zvláště chráněné území již jako chráněná krajinná 

oblast chráněno, přičemž plocha nově zařazeného území do CHKO představuje necelých 

6 % z celkové rozlohy CHKO. Pro toto území je tedy nezbytné stanovit zóny ochrany 

a stávající vymezení zón ochrany pak upravit s ohledem na aktuální stav jejich přírodních 

a krajinných hodnot a jejich zranitelnost. Cílem předloženého návrhu zonace je tedy zajistit 

efektivní ochranu předmětů ochrany CHKO.  

 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná vyhláška provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

jehož cílem je mj. zajištění ochrany území, která jsou přírodovědecky či esteticky velmi 

významná nebo jedinečná, prostřednictvím jejich vyhlášení za zvláště chráněná a 

stanovením podmínek jejich ochrany. Navrhovaná vyhláška je v souladu s § 27 odst. 2 

zákona, který umožňuje vyhlásit jednotlivé stupně ochrany přírody CHKO. Orgánem 

příslušným k vyhlášení zonace CHKO je podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. e) zákona 

Ministerstvo životního prostředí. 

 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

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 
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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. 

 

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současnosti jsou na území CHKO Moravský kras vymezeny protokolem MŽP 

ze dne 21. 7. 1994 tři zóny ochrany přírody (I. II. a III. zóna 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 I. zóna. V souladu s § 27 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. e) zákona je k vymezení 

a změnám jednotlivých zón ochrany přírody příslušné Ministerstvo životního prostředí (dále 

jen „MŽP“), a to formou vyhlášky. Nové vymezení zón na území CHKO vychází z analýzy 

plošného zastoupení a stavu přírodních hodnot v regionu 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. Základní kritéria 

pro územní rozčlenění zón jsou přírodní hodnoty, krajinný ráz a zřizovacím předpisem 

specifikované další hodnoty a míra jejich zranitelnosti. Navíc se do nově navržené zonace 

promítá změna hranice CHKO a s ní spojené vyčlenění rozsáhlých podnikatelských areálů 

z území CHKO. Ze současně platné rozlohy CHKO (91,26 km2) zaujímá I. zóna 18 % 

rozlohy CHKO, rozloha II. zóny CHKO činí téměř 44 % území CHKO a III. zóna CHKO 

zaujímá rozlohu cca 38 % CHKO, IV. zóna ochrany CHKO není vymezena. Hlavním 

cílem přijetí navrhované právní úpravy je diferencovat území CHKO na základě stavu a 

významu přírodních a krajinných hodnot v jednotlivých lokalitách a jejich zranitelnosti, a to 

vymezením zón odstupňované ochrany přírody na celém území CHKO 

ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona. 

Z nové rozlohy CHKO 96,82 km2 I. zóna zaujímá 18 % celkové rozlohy, II. zóna 

45 %, III. zóna 31 % a IV. zóna téměř 6 %. I. zóna zaujímá téměř 18 % celkové rozlohy 

CHKO a je tvořena 59-ti segmenty. Jedná se zejména o pozemky s koncentrovaným 

výskytem povrchových a podzemních krasových jevů a dále ji tvoří v zemědělsky 

obhospodařovaných oblastech plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní, které s krasovým 

podzemím jednoznačně souvisí a kde jsou jeskynní ekosystémy ohroženy splachy hnojiv 

či biocidů z orné půdy, nebo se jedná o nelesní a lesní ekosystémy přírodě blízkých 

společenstev, porosty s vysokým podílem autochtonních dřevin a s pestrou druhovou, 

prostorovou a věkovou skladbou, často s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů. II. zóna, která zaujímá 45 % rozlohy CHKO, je tvořena 37-mi segmenty. Jedná 

se především o pozemky s výskytem rozptýlených povrchových a podzemních krasových 

jevů a dále plochy na povrchu nad půdorysem jeskyní v lesních oblastech, kde je ohrožení 

jeskyní výrazně menší než pod pozemky orné půdy a o hospodářsky využívané lesní 

ekosystémy s vyšším podílem přírodě blízkých společenstev. Z plochy území CHKO 

v návrhu zařazeném do I. a II. zóny je již dnes chráněno cca 14 % prostřednictvím MZCHÚ, 
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zároveň je plocha I. a II. zóny navrhované CHKO již dnes celá součástí EVL. III. zóna má 

rozlohu cca 31 % území CHKO a je tvořena 46-ti segmenty. Jedná se o hospodářsky 

využívanou zemědělskou krajinu. Plošně převládá orná půda, v menší míře jsou zastoupeny 

i obhospodařované trvalé travní porosty a území s rozptýlenou zástavbou či jinak antropicky 

ovlivněná. V lesních porostech III. zóny převažují stanovištně nepůvodní zejména smrkové 

porosty, místy i s vyšším podílem geograficky nepůvodních dřevin. Nově vymezená IV. zóna 

s rozlohou téměř 6 % je tvořena 21 segmenty. Jedná se pouze o zastavěná území obcí 

a území vymezená územními plány jako zastavitelná. 

Současně platný Protokol MŽP, č. j.: 3180/94, ze dne 21. 7. 1994, kterým byla 

vymezena zonace CHKO, bude nahrazen předkládaným návrhem nařízení vlády, kterým 

bude vyhlášeno nové území CHKO Moravský kras a návrhem vyhlášky MŽP, kterým bude 

stanoveno vymezení zón ochrany CHKO. 

 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

S ohledem na skutečnost, že plocha nově zařazeného území do CHKO představuje 

necelých 6 % z celkové rozlohy CHKO, předpokládá se, že dojde jen k mírnému navýšení 

administrativní zátěže. To se týká např. vydávání souhlasů k bližším ochranným podmínkám 

s vazbou na zóny ochrany přírody, které jsou definovány ve zřizovacím předpisu. Novým 

vymezením zón ochrany CHKO dojde k navýšení počtu vedených správních řízení s vazbou 

na zóny ochrany přírody dle § 43 zákona oproti současnému stavu cca o 5/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 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. 

Návrh na vymezení zón byl v souladu s § 71 odst. 2 zákona projednán s dotčenými 

městy, obcemi a krajem (dopisem AOPK ČR ze dne 21.7.2017 a 31.10.2017). Připomínky 

k návrhu podala obec Rudice, Olomučany, Holštejn, Kanice, Habrůvka, Ochoz u Brna, 

Městys Ostrov u Macochy, a Město Adamov. Ve většině případů bylo připomínkám vyhověno 

a se všemi samosprávami byl nalezen kompromisní návrh řešení, který zohledňuje zájmy 

ochrany přírody a krajiny a zároveň rozvoj obcí. Jihomoravský kraj na 41. zasedání Rady 

kraje schválil vyjádření, že nemá proti předloženému oznámení záměru na vymezení zón 

ochrany CHKO Moravský kras námitek. 
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Zároveň si MŽP uvědomuje, že se hospodařící subjekty v regionu významně podílí 

svou činností na ochraně a údržbě krajiny, a proto AOPK ČR nad rámec zákona 

předjednávala návrh nové zonace s těmito subjekty. Hospodařící subjekty tak měly možnost 

podat připomínku k navrženému vymezení zón ochrany přírody. V této souvislosti došlo 

v některých případech k přeřazení pozemků z přísnějšího do mírnějšího režimu zón ochrany, 

a tím ke snížení omezení pro hospodařící osoby či subjekty v dotčeném území.  

Navrhovaná zonace nevyvolá změny současného užívání krajiny, neboť zemědělské 

využití pozemků v CHKO není vyloučeno, naopak, často je předpokladem pro zachování její 

přírodní hodnoty. 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 Moravský kras a reaguje na dlouhodobý a dynamický vývoj 

v území. 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. 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.  

Návrh na vymezení zón byl s dotčenými samosprávami projednán a upraven 

s přihlédnutím k jejich požadavkům. V souvislosti s vymezením zón ochrany proto 

nepředpokládáme žádné zásadní negativní dopady na územní samosprávné celky. 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, žádné dopady 

na rodiny ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. 

Jejím cílem je zajistit efektivnější ochranu výše charakterizovaného přírodovědecky cenného 

území, které splňuje kritéria režimu ochrany této kategorie zvláště chráněného území, 

a přispět tak k jeho zachování.  
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F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů. Navrhovaná vyhláška předpokládá podávání žádostí o souhlas 

orgánu ochrany přírody ke stanoveným činnostem uvažovaným na zvláště chráněném 

území, v níž žadatelé budou povinni uvést údaje vyžadované správním řádem, tj. fyzická 

osoba v žádosti uvede mj. své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje jsou 

vyžadovány jedině za účelem zajištění průběhu vedeného správního řízení – tj. identifikace 

účastníka řízení a zajištění jeho kontaktních údajů. Předložený návrh vyhlášky se nedotýká 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

H  Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 

vyhlášky je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k uchování 

přírodních hodnot v cenném území. Navrhovanou vyhláškou coby prováděcím právním 

předpisem nejsou zakládány žádné kompetence orgánů veřejné správy. Orgán příslušný 

k vydávání souhlasu se stanovenými činnostmi je jasně stanoven v § 78 odst. 3 písm. g) a k) 

zákona o ochraně přírody a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Nedochází tedy 

ani k nedůvodné centralizaci, ani naopak tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných 

subjektů. Rozhodování o souhlasu ke stanoveným činnostem bude probíhat ve standardním 

správním řízení, které poskytuje dostatečnou záruku možnosti bránit se proti vydanému 

rozhodnutí prostřednictvím řádných a mimořádných opravných prostředků, včetně možnosti 

soudní ochrany.  

 

I  Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému 

návrhu vyhlášky prováděno. Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy 

na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA, vytvořeným Odborem hodnocení 

dopadů regulace Úřadu vlády ČR, nebyla u předkládaného návrhu vyhlášky uložena 

povinnost provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA). 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1 
 

V souladu se zákonným zmocněním se v § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky vymezují čtyři 
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 2019, a to současně s 
nabytím účinnosti nařízení vlády o vyhlášení CHKO Moravský kras. 
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