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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast 
Soutok-Tvrdonicko 

 

1.2 Definice problému 
Na území ČR bylo v letech 2004 – 2009 vymezeno na základě odborných kritérií, založených 
na kritériích pro výběr významných ptačích území (Important Bird Area) v EU, jednotlivými 
nařízeními vlády 41 ptačích oblastí. Pro orla královského nebyla vyhlášena žádná ptačí oblast, 
jelikož v době vyhlášení ptačích oblastí nenaplňoval odborná kritéria pro vymezení ptačí 
oblasti (nebylo zřejmé, jestli je výskyt tohoto druhu v lokalitě Soutok-Tvrdonicko stabilní či se 
jedná pouze o krátkodobou fluktuaci areálu tohoto druhu). V současné době lze stabilní výskyt 
orla královského považovat v ČR za nezpochybnitelný (od roku 2008 lze pozorovat hnízdění 
orla královského i mimo oblast Soutok-Tvrdonicko) a orel královský tak naplňuje kritéria 
pro vymezení ptačích oblastí. Na základě početnosti, výskytu orla královského a stavu jím 
využívaných biotopů se jako nejvhodnější území pro zajištění ochrany orla královského 
prostřednictvím ptačí oblasti (a tím naplnění požadavků národní a evropské legislativy – viz 
níže 1.5) jeví Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (jedná se o jádrové území výskytu tohoto druhu 
– období 1998 – 2000: 1 pár ročně, 2001 – 2003: 2 páry ročně, 2004: 3 páry, 2005 – 2007: 
2 páry ročně, 2008 – 2009: 1 pár ročně, 2010 – 2018: 2 páry ročně). 

Potřeba novelizace nařízení vlády má také přímou vazbu na projekt LIFE "Conservation of the 
eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian Region", kde 
je jednou z podmínek podpory projektu i předkládaná novelizace nařízení vlády do konce roku 
2018 (za ČR jsou partneři v projektu Česká společnost ornitologická a Ministerstvo životního 
prostředí). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Nařízením vlády č. 26/2005 Sb. byla vymezena Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko pro druhy čáp 
bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý (Milvus migrans), luňák 
červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá 
(Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula 
albicollis). V době vyhlášení ptačí oblasti nebyl mezi předměty ochrany zařazen orel královský, 
protože nesplňoval kritéria pro vymezení ptačí oblasti. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) Lesy ČR, s.p. (hospodařící subjekt) 

b) Krajský úřad Jihomoravského kraje (orgán ochrany přírody příslušný k péči o Ptačí 
oblast Soutok-Tvrdonicko a administraci souvisejících správních úkonů – 
např. vydávání souhlasů ve smyslu § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) či stanovisek dle § 45i 
odst. 1 ZOPK) 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je zabezpečit ochranu orla královského v souladu s požadavky směrnice 
o ptácích (čl. 4 odst. 1) a národní legislativy (§ 45e odst. 1 ZOPK).  

 

1.6 Zhodnocení rizika 
V současné době není zajištěna řádná ochrana orla královského na území Ptačí oblasti 
Soutok-Tvrdonicko v souladu s požadavky směrnice o ptácích (čl. 4 odst. 1). Tato skutečnost 
by mohla být vyhodnocena jako porušení komunitárního práva ve vztahu k citovanému 
ustanovení. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování stávajícího nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-
Tvrdonicko. 

2.2 Varianta 1 
Novelizace nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, 
spočívající v doplnění druhu orel královský do předmětu ochrany v § 1 odst. 2 nařízení vlády 
a činností, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, do § 3 odst. 1 písm. a) a b) 
nařízení vlády. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nebyly identifikovány dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Nebyly identifikovány dopady na podnikatelské subjekty. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Nebyly identifikovány dopady na územní samosprávné celky. 
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Sociální dopady 

Nebyly identifikovány. 

 

Dopady na životní prostředí 

Stávající právní úprava nezajišťuje dostatečnou legislativní ochranu orla královského – tento 
druh nepožívá zvláštní druhovou ochranu (nejedná se o zvláště chráněný druh), ani územní 
ochranu.  

  

b) Varianta 1 

S ohledem na eliminaci rizika ohrožení hnízdění jedinců orla královského je třeba souhlas 
orgánu ochrany přírody k provádění mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce 
v pěstební činnosti v lesních porostech ve vzdálenosti menší než 300 m od známých 
obsazených hnízd orla královského v době od 15. února do 31. července, a dále k provádění 
péče o lesní porosty ve vzdálenosti menší než 300 m od známých obsazených hnízd orla 
královského v době od 15. února do 30. května.  

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet. Případné ztížení 
hospodaření státního podniku Lesy ČR, s. p. v důsledku posunu provádění těžeb a lesnických 
prací v okolí hnízd na mimohnízdní období lze hodnotit jako zanedbatelné vzhledem k nízké 
početnosti hnízdících jedinců na území ptačí oblasti a preferovaným hnízdním biotopům 
(nezapojené lesní porosty jako jsou liniové porosty, porostní stěny apod.). 

V případě nezbytnosti realizace lesnických prací ve stanoveném období je možné požádat 
o souhlas příslušný orgán ochrany přírody tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, který souhlas 
vydá (případně za současného stanovení podmínek realizace činnosti) za předpokladu, že 
nebude mít činnost negativní dopad na populaci tohoto druhu v ptačí oblasti. 

 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Nebyly identifikovány dopady na podnikatelské subjekty. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

S předkládanou právní úpravou je spojena nová kompetence Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje k zajišťování ochrany orla královského na území Ptačí oblasti Soutok-
Tvrdonicko, jelikož Krajský úřad Jihomoravského kraje je příslušný k péči o Ptačí oblast 
Soutok- Tvrdonicko a administraci souvisejících správních úkonů – např. vydávání souhlasů 
ve smyslu § 45e odst. 2 ZOPK či stanovisek dle § 45i odst. 1 ZOPK. Vzhledem ke stávající 
dobré praxi zajišťování ochrany orla královského na území ptačí oblasti se však navýšení 
administrativní zátěže na straně Krajského úřadu nepředpokládá. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB6NCDU3X)



 

4 
 

Sociální dopady 

Nebyly identifikovány. 

 

Dopady na životní prostředí 

Lze identifikovat pozitivní dopady na životní prostředí s ohledem na zajištění územní ochrany 
orla královského (uvedeného v kategorii zranitelný dle seznamu celosvětově ohrožených 
druhů ptáků a v kategorii kriticky ohrožený dle Červeného seznamu ptáků České republiky) 
prostřednictvím ptačí oblasti (zejm. možnost v nařízení vlády stanovit činnosti vázané 
na souhlas s ohledem na zajištění cílené ochrany orla královského, možnost stanovit vhodnou 
péči o území ve vztahu k tomuto druhu v souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblast, 
možnost využívat finanční prostředky na podporu předmětů ochrany ptačích oblastí). 

 
Ostatní dopady 
Podpora záchrany orla královského v ČR je financována z projektu LIFE "Conservation of the 
eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian Region".  
Celková částka tohoto projektu je 3 583 577 EUR, z toho na aktivity, za něž zodpovídají 
partneři projektu za ČR (Česká společnost ornitologická a MŽP) je vyhrazeno 495 075 EUR 
(Česká společnost ornitologická 420 155 EUR a MŽP 74 924 EUR, z této částky je 75 % 
spolufinancováno EU). Finanční podpora je přímo vázána na vydání novely tohoto nařízení 
vlády. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 

Životní prostředí 

 - - Nedostatečná legislativní 
ochrana orla královského *** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

 - - 

Lesy ČR, s. p. – ohled na 
ochranu orla při 
hospodaření v místě 
hnízdiště  

- 
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Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 
Legislativní ochrana orla 
královského ***   

Ostatní dopady 

Finanční podpora záchrany 
orla královského z projektu 
LIFE 

*** - - 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
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 (*****). 

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Přijetím varianty 1 dojde k posílení ochrany orla královského na území ČR prostřednictvím 
jeho doplnění jako předmětu ochrany do Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, a zároveň 
k naplnění požadavků směrnice o ptácích a ZOPK. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Nařízení vlády legislativně zakotvuje stávající dobrou praxi v ochraně orla královského v Ptačí 
oblasti Soutok-Tvrdonicko, nelze tedy předpokládat problémy s jeho implementací. V Ptačí 
oblasti jsou každoročně monitorovány hnízda orla královského Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR a informace předávány hospodařícímu subjektu pro možnost zajištění řádné 
ochrany hnízdícím jedincům (vyvarování se provádění rušivých činností v okolí hnízd 
ve stanoveném okruhu a období). Zároveň při ochraně orla královského probíhá spolupráce 
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a hospodařícího subjektu s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, tj. předpokládá se dostatečná informovanost Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje k možnosti řádného výkonu státní správy ve vazbě na ochranu orla 
královského. 
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6 Přezkum účinnosti regulace 
Vzhledem k tomu, že jde pouze o legislativní ukotvení současné dobré praxe ochrany orla 
královského, se Ministerstvo životního prostředí nedomnívá, že je důvodné stanovovat 
konkrétní datum a indikátory pro provedení přezkumu účinnosti předmětné legislativní změny. 
Ministerstvo však bude nadále sledovat vývoj populace orla královského na území Ptačí oblasti 
Soutok-Tvrdonicko (na základě monitoringu prováděného Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR) a vyhodnocovat případné negativní vlivy ovlivňující výskyt tohoto druhu na území této 
ptačí oblasti. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Při přípravě nařízení vlády byly konzultovány tyto subjekty:  

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje – zaslán návrh nařízení vlády k vyjádření 

2. Obce s rozšířenou působností – zaslán návrh nařízení vlády k vyjádření 

3. Lesy ČR, s. p. – zaslán návrh nařízení vlády a vypořádání obdržených připomínek 

4. Česká společnost ornitologická  - příprava odborných podkladů a konzultace 
připomínek uplatněných Lesy ČR, s. p. 

5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – zaslán návrh nařízení vlády a odborných 
podkladů k vyjádření 

Další zdroje dat: 

1.  Hora, Marhoul et Urban (2002): Natura 2000 v České republice: Návrh ptačích oblastí  

2. Česká společnost ornitologická (2018): Návrh na doplnění orla královského mezi 
předměty ochrany ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko 

 

8 Seznam použitých zkratek 
ČR Česká republika 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D. 
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: pavlina.kuncova@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 894 
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Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.dvorakova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 902 
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