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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předloženým návrhem nařízení vlády se navrhuje změna nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým 
se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko. 

Členské státy EU mají povinnost na základě čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále je „směrnice o ptácích“), vymezit 
ptačí oblasti pro druhy uvedené v příloze I této směrnice a pravidelně se vyskytující stěhovavé 
druhy za účelem zajištění příznivého stavu jejich populací v dlouhodobém časovém horizontu. 
Tento požadavek směrnice o ptácích byl transponován do národní legislativy prostřednictvím 
§ 45e odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOPK“), a nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet 
ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti. V souladu s požadavky směrnice o ptácích a národní 
legislativy vymezila vláda ČR v letech 2004 až 2009 jednotlivými nařízeními vlády 41 ptačích 
oblastí. Územní vymezení ptačích oblastí a stanovení druhů, které jsou předmětem ochrany 
v ptačích oblastech, vycházelo z návrhu vypracovaného Českou společností ornitologickou ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na základě odborných kritérií, založených 
na kritériích pro výběr významných ptačích území (Important Bird Area) v EU (Hora, Marhoul 
et Urban 2002).  

Jedním z druhů uvedených v příloze I směrnice o ptácích, který je zároveň uveden v nařízení 
vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí 
oblasti, je také orel královský (Aquila heliaca). Přestože orel královský hnízdí na území 
Soutoku-Tvrdonicka již od roku 1998 (do roku 2007 se jednalo o jedinou hnízdní lokalitu tohoto 
druhu na území ČR), nebyl tento druh v roce 2004 zařazen mezi předměty ochrany Ptačí 
oblasti Soutok-Tvrdonicko, která byla vymezena nařízením vlády č. 26/2005 Sb., jelikož nebylo 
zřejmé, zda splňuje kritéria po výběr ptačích oblastí, zejména jestli se jedná o stabilní výskyt 
jedinců tohoto druhu v území, či lze výskyt přisoudit pouze krátkodobé fluktuaci areálu 
rozšíření tohoto druhu. V současné době lze na základě dlouhodobého výskytu orla 
královského v území považovat splnění kritérií pro jeho zařazení mezi předměty ochrany Ptačí 
oblasti Soutok-Tvrdonicko za nezpochybnitelné, přičemž Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko a její 
bezprostřední okolí poskytují vhodné podmínky pro zajištění výskytu jedinců daného druhu na 
území této Ptačí oblasti v dlouhodobém časovém horizontu (vhodné hnízdní biotopy, zajištění 
klidu k hnízdění, blízkost kvalitních potravních stanovišť na rakouské straně řeky Dyje, které 
jsou součástí Ptačí oblasti March-Thaya-Auen vyhlášené k ochraně orla královského).  

Za účelem zajištění požadavků směrnice o ptácích a národní legislativy je na základě 
aktuálních údajů o výskytu, početnosti a stavu biotopů orla královského předkládán návrh 
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. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předkládaný návrh nařízení vlády byl připraven na základě § 45e ZOPK. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8BEJKE1)



2 
 

Podle § 45e odst. 1 ZOPK se jako ptačí oblast vymezí území, které je nejvhodnější pro ochranu 
z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků, které jsou stanoveny 
právními předpisy EU (jde o druhy uvedené v příloze I směrnice o ptácích), vyskytují se na 
území ČR a vláda je stanoví nařízením. 

Orel královský je druh, který je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy 
a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti (zmocnění pro vydání nařízení vlády je 
obsaženo v § 45e odst. 1 ZOPK). Doplnění orla královského jako předmětu ochrany stávající 
Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko vychází z návrhu České společnosti ornitologické, založeného 
na datech o aktuální početnosti a výskytu orla královského v ČR a zhodnocení nabídky 
vhodných biotopů pro dlouhodobý výskyt jedinců daného druhu v Ptačí oblasti Soutok-
Tvrdonicko.  Předkládaný návrh je tak plně v souladu s požadavky § 45e odst. 1 ZOPK, jelikož 
Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko představuje území nejvhodnější pro ochranu orla královského 
z hlediska jeho výskytu a stavu a početnosti jeho populace na území ČR. Předložený návrh 
byl dále předložen k posouzení Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, která k němu 
neuplatnila žádné připomínky. 

Zákonné zmocnění pro vymezení ptačí oblasti formou nařízení vlády vyplývá 
z § 45e odst. 2 ZOPK. 

V souladu s § 45e odst. 2 ZOPK vláda vymezí nařízením ptačí oblast s cílem zajistit přežití 
výše uvedených druhů ptáků a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu 
požadavky těchto druhů na ochranu. Vláda také může v nařízení stanovit činnosti, ke kterým 
je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, 
požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně 
plánovací dokumentace, na území vojenských újezdů zohlední rovněž požadavky na zajištění 
obrany státu. 

V souladu s tímto ustanovením jsou za účelem eliminace rizika ohrožení hnízdění jedinců orla 
královského doplněny do § 3 odst. 1 nařízení vlády také činnosti vázané na souhlas orgánu 
ochrany přírody. Vzhledem ke skutečnosti, že doplněné činnosti vázané na souhlas orgánu 
ochrany přírody mají vazbu na hospodaření v lesích, byly projednány s hospodařícím 
subjektem Lesy ČR, s. p., Lesním závodem Židlochovice, přičemž předkládané znění je 
v souladu jak s požadavky státního podniku Lesy ČR, tak s nároky předmětného druhu na 
ochranu. Předkládaný návrh je tak plně v souladu s požadavky § 45e odst. 2 ZOPK. 

V § 45e odst. 3 ZOPK je dále vyjádřen požadavek, aby vymezení ptačí oblasti na území, které 
dosud není zvláště chráněno podle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny, bylo 
projednáno s dotčenými kraji a obcemi. 

V návaznosti na požadavky § 45e odst. 3 ZOPK byl návrh zaslán k připomínkám dotčeným 
obcím (Břeclav, Lanžhot, Hodonín, Kostice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Mikulčice, Týnec) 
a Jihomoravskému kraji. Žádná z obcí neuplatnila připomínky a z toho důvodu nebyl sepsán 
zápis s informací o způsobu vypořádání připomínek. Krajský úřad Jihomoravského kraje ve 
svém vyjádření uvedl, že s předloženým návrhem souhlasí a neuplatňuje k němu žádné 
připomínky. Zároveň uvedl, že ochrana hnízdících jedinců orla královského je již v současnosti 
řešena v rámci spolupráce Krajského úřadu Jihomoravského kraje (orgán ochrany přírody 
příslušný za péči o ptačí oblast), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (odborná organizace 
zajišťující na území ptačí oblasti monitoring ptáků) a státního podniku Lesy ČR (hospodařící 
subjekt). 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
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Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s právními předpisy EU, judikaturou soudních 
orgánů EU a obecnými právními zásadami EU.   

Orel královský (Aquila heliaca) je druh uvedený v příloze I směrnice o ptácích, z čehož vyplývá 
povinnost členských států, tj. i ČR zajistit zvláštní ochranu jeho stanovišť s cílem zajistit jeho 
přežití a rozmnožování v areálu jeho rozšíření. Předloženým návrhem tudíž dochází k naplnění 
požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících 
ptáků. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající vymezení ptačích oblastí odráží stav populací druhů uvedených v příloze I směrnice 
o ptácích a pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů z doby přípravy vstupu ČR do EU 
(rok 2002).  

Na území Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko není podle stávající právní úpravy obsažené 
v nařízení vlády č. 26/2005 Sb. zajištěna ochrana orla královského, což je v rozporu 
s aktuálními údaji o výskytu tohoto druhu na území předmětné ptačí oblasti a na tuto 
skutečnost vázanými požadavky § 45e ZOPK a rovněž čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích. 

Vzhledem k tomu, že orel královský je druhem uvedeným v příloze I směrnice o ptácích 
a v návaznosti na to také druhem stanoveným v nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se 
stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, je povinností ČR zajistit jeho 
ochranu v místech jeho výskytu.  

Nezajištění řádné ochrany orla královského na území Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonice by ve 
vztahu k čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích mohlo být vyhodnoceno jako porušení závazků 
vyplývajících z práva EU. 

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 

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 (v posledních letech se 
jedná o hnízdění 2 párů), preferovaným biotopům pro hnízdění (preference nezapojených 
lesních porostů jako jsou liniové porosty, porostní stěny apod.), hnízdní etologii (umístění 
hnízda se většinou mezi roky mění) a v neposlední řadě i zaběhnuté stávající dobré praxi 
ochrany hnízdících jedinců. Dále nebyly identifikovány dopady na ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí ČR ani sociální dopady.  

Dopady na životní prostředí jsou pozitivní ve vazbě na posílení ochrany orla královského 
prostřednictvím územní ochrany v rámci soustavy Natura 2000 (uveden v kategorii zranitelný 
dle seznamu celosvětově ohrožených druhů ptáků a v kategorii kriticky ohrožený dle 
Červeného seznamu ptáků České republiky). 

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.  
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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.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. Předložený návrh 
nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen. Navrhovaným 
nařízení vlády coby prováděcím právním předpisem nejsou zakládány žádné kompetence 
orgánů veřejné správy. Orgán příslušný k vydávání souhlasu se stanovenými činnostmi je 
jasně stanoven v ustanovení § 77a odst. 4 písm. m) ZOPK (krajský úřad). 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 nebo obranu státu 

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

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 

Do výčtu druhů ptáků, které tvoří předmět ochrany Ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, se 
doplňuje orel královský (Aguila heliaca). 

K bodům 2 a 3 

V souladu s § 45e odst. 2 ZOPK se souhlasem orgánu ochrany přírody podmiňuje provádění 
mýtní a předmýtní těžby a mechanizovaných prací 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. 

V souladu s § 45e odst. 2 ZOPK se souhlasem orgánu ochrany přírody dále podmiňuje 
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. 

Uvedená opatření mají za cíl eliminovat riziko ohrožení hnízdění jedinců orla královského. 
Formulace činností vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody odráží ekologické nároky 
orla královského a dosavadní terénní zkušenosti s jeho ochranou a zároveň respektuje 
strukturu stávajícího nařízení vlády, kdy jsou na souhlas orgánu ochrany přírody vázány 
činnosti probíhající v rámci lesního hospodaření v okolí obsazených hnízd velkých dravců za 
účelem minimalizace dopadu těchto činností na jejich hnízdní úspěšnost, přičemž v případě 
významně rušivých činností (mechanizované práce a těžby) je souhlas orgánu ochrany přírody 
vyžadován po celé standardní období hnízdění dotčených druhů (od obsazování hnízdiště po 
vyvedení mláďat) a v případě méně rušivých činností (ostatní péče o lesní porosty) pak pouze 
pro nejcitlivější období hnízdění dotčených druhů (obsazování hnízdiště, snášení a inkubace 
vajec a péče o malá mláďata;  realizace těchto činností po stanoveném období by vzhledem 
k pokročilosti hnízdění již neměla způsobit ohrožení jejich hnízdění). Stanovený rozsah zóny 
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klidu vychází z dosavadních zkušeností s náchylností jedinců daných druhu k rušení jak 
v dotčeném území, tak v okolních zemích.  V případě nezbytnosti realizace lesnických prací 
ve stanoveném období je možno požádat o souhlas příslušný orgán ochrany přírody, který 
souhlas vydá (případně za současného stanovení podmínek realizace činnosti) za 
předpokladu, že nebude mít činnost negativní dopad na populaci dotčeného druhu v ptačí 
oblasti. 

K čl. II 

Navrhuje se, aby předkládané nařízení vlády nabylo účinnosti prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
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