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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
14. března 2019, s termínem dodání stanovisek do 4. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

Připomínka: 
V úvodní větě a v § 1 odst. 1 doporučujeme 
vypustit zavedenou legislativní zkratku „zákon“ a 
„území podle § 18 odst. 3 zákona“ 
pro její nadbytečnost. V návaznosti na výše uvedené 
pak v příloze č. 2 doporučujeme uvést odkaz 
na grafické znázornění zón přímou citací zákona, tj. „§ 
18 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny““.  

Akceptováno 

Ministerstvo dopravy K návrhu odůvodnění 
Doporučujeme návrh odůvodnění podrobit finální 
revizi textu s cílem odstranění některých nedostatků, 
jako například na straně šest ve třetím odstavci na 
čtvrtém řádku, kde je třeba nahradit slovo „ochranné“ 
slovem „ochranného“, nebo na straně deset v prvním 
odstavci ve druhém řádku, kde je třeba slova „České 
Švýcarsko“ nahradit slovem „Podyjí“. 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Bez připomínek  

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek  
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Ministerstvo zemědělství 
 
 

1) K příloze č. 1 části B 
 
Požadujeme v části B slova „s cílem dosažení stavu 
odpovídajícího přirozeným ekosystémům“ nahradit 
slovy „s cílem dosažení stavu odpovídajícího přírodě 
blízkým ekosystémům, při respektování významných 
užívání vody z vodní nádrže Vranov.“.  
  
Odůvodnění: 
Z textu vyplývá, že vodní ekosystémy jsou člověkem 
částečně pozměněné, ale cílem má být dosažení 
stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům, což 
považujeme za protichůdné. 
 
Dále je třeba brát ohled na mimořádný 
vodohospodářský význam vodní nádrže Vranov, 
která je svojí mírou akumulace povrchové vody 
strategická pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou a pro kompenzaci dopadů klimatické změny 
na vodní poměry, tzn. nadlepšení průtoků v tocích 
i zabezpečení dodávek vody ostatním uživatelům, 
zejména zemědělcům pro závlahy, a v souvislosti 
s projevy a dopady klimatické změny nabývá stále 
více na významu. 
Zásadní připomínka. 

Vysvětleno  
(Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
nesouhlasí.) 
Formulace je citací § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen 
„ZOPK“), text nelze v rozporu se zákonem ve vyhlášce 
změnit. ZOPK ani žádné podzákonné předpisy či 
metodické materiály navíc nedefinují „přírodě blízké“ vodní 
či příbřežní ekosystémy (na rozdíl od částečně 
pozměněných), text tedy nelze s ohledem na nejasnou 
aplikaci použít. Při stanovení stavu ekosystémů Dyje a 
jejího okolí byly vymapovány převážně částečně 
pozměněné ekosystémy, maloplošně i přirozené, dosažení 
stavu částečně pozměněných ekosystémů by tedy věcně 
požadovalo jejich zhoršení.         
Dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémů 
z ekosystémů (aktuálně) částečně pozměněných není 
protichůdné, je to naopak jeden z hlavních cílů ochrany NP 
stanovených zákonem (viz § 15 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. 
b) ZOPK).   
Stávající užívání vod dle PNV a manipulačního řádu 
vodních děl odpovídá požadavkům ochrany přírody a 
zároveň režimu zóny přírodě blízké. Mimořádné situace 
(např. rizikové povodňové stavy, havárie) jsou 
respektovány a jimi způsobené změny režimu nejsou 
v rozporu s cílem zóny přírodě blízké. 
Zonace nestanovuje nové zákazy nad rámec § 16 a § 16c 
ZOPK (např. § 16 zakazuje úpravy přirozených koryt a 
odstraňování přirozených překážek z nich, § 16c odst. 2 
jednoznačně ukládá provozovateli VE zajistit ekologicky 
únosný režim průtoků v řece Dyji). 
 

 2) K příloze č. 1 části C bodu 1 
 
Požadujeme doplnit nové písmeno d), které zní: 
 

Vysvětleno 
(Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
nesouhlasí.) 
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„d) člověkem významně pozměněných vodních 
ekosystémů řeky Dyje,“. 
 
Odůvodnění: 
Přirozený říční ekosystém Dyje v úseku Národního 
parku Podyjí je významně ovlivněn vodním dílem 
Vranov. Je proto nesprávné jakékoliv úseky toku Dyje 
pod vodním dílem Vranov zařazovat do přísnější 
zóny ochrany, než do zóny soustředěné péče. Oblast 
řeky Dyje byla v minulosti kulturně využívána (např. 
existence původních mlýnů a jezů). Je proto 
evidentní, že samotný tok řeky Dyje je natolik 
poznamenán lidskou činností, že by neměl být 
zařazován do zóny přírodní či přírodě blízké. 
Požadujeme proto přeřadit řeku Dyji ze zóny přírodě 
blízké do zóny soustředěné péče. 
Zásadní připomínka. 

Stav koryta řeky Dyje i režim splavenin v navržené přírodě 
blízké zóně na toku Dyji není přímo ovlivňován zásahy 
člověka a ovlivnění je pouze nepřímé a to faktory 
působícími mimo území NP. Spolu s okolními přirozenými 
a přírodě blízkými biotopy tvoří funkčně jednotný celek 
provázaný ekosystémovými vazbami. K historickému 
ovlivnění toku samozřejmě došlo, využívání však působilo 
na tok velmi lokálně a mělo nízkou intenzitu, navíc 
regenerace toku směrem k přirozenému stavu během 
posledního století je již velmi pokročilá. Proto byla řeka 
v této její části zařazena analogicky jako okolní lesní 
porosty v pokročilé fázi regenerace k částečně 
pozměněným ekosystémům. Obdobně byly posuzovány i 
jiné lokality s historickým využíváním, které bylo ukončeno 
před více než velkými desítkami až stovkami let (lesy 
kolem Nového hrádku, kdysi zastavěné plochy bývalých 
mlýnů, oblasti romantizujících krajinných úprav 
vranovského panství apod.). Nejvyšší intenzita ovlivnění 
spadá obvykle do období středověku, v posledních 
desetiletích je nulová.  
Stav na převážné části toku Dyje odpovídá definici 
částečně pozměněného vodního ekosystému dle 
Metodického pokynu k vymezování, navrhování a 
schvalování zonace na území národních parků ČR, nejde 
tedy v tomto případě o významně pozměněný vodní tok. 
Jeho charakteristiku tedy nelze účelově měnit v rozporu se 
skutečně zjištěným stavem. 
Do zóny soustředěné péče o přírodu byly zařazeny pouze 
ty úseky toku, v nichž přímé ovlivnění člověkem dodnes 
trvá (Znojemská ÚN, řeka v zastavěných částech 
Hardeggu a Vranova nad Dyjí).     
 

 3) K příloze č. 2 
 

V grafickém znázornění (resp. i v podrobném návrhu 
zonace uloženém u AOPK) požadujeme zřetelně 

Vysvětleno 
(Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
nesouhlasí.) 
 
Viz výše (významná část řeky nepatří do zóny soustředěné 
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vyčlenit hlavní tok řeky Dyje na celém území NP 
Podyjí, tj. od krajnice silnice Vranov – Znojmo 
pod VD Vranov až po město Znojmo jako 
samostatnou zónu soustředěné péče o přírodu. 

Odůvodnění:   
Z orientačního grafického znázornění v příloze č 2 
návrhu, nelze dovodit, do které zóny je samotný tok 
řeky Dyje zařazen, kudy je vedena hranice 
jednotlivých zón ochrany, zda prochází po břehu řeky 
Dyje nebo středem toku, resp. společnou státní 
hranicí a hranicí národního parku. Orientaci navíc 
neumožňuje užitá grafika, kdy zejm. silná červená 
čára vyznačující hranici Národního parku Podyjí 
zcela zakrývá tok Dyje. Řeka Dyje je v Národním 
parku Podyjí dlouhodobě rybářsky obhospodařována 
v rámci tří rybářských revírů (Dyje 12, Dyje 13 a Dyje 
14). Návrh vyhlášky tak vytváří právní nejistotu 
na území národního parku pro příslušné uživatele 
rybářských revírů. Uvedené nedostatky grafického 
znázornění neodstraňuje ani odůvodnění. 
Zásadní připomínka. 
 

péče, neboť svým stavem převážně odpovídá částečně 
pozměněnému ekosystému). Mapová příloha byla 
částečně upravena na podkladě Základní mapy ČR 
1:10000, aby byl průběh hranice zřetelný. Detailní 
vymezení bude v katastrálních mapách uloženo v ÚSOP.    
 
 

 

 4) K části C odůvodnění 
 

V textu odstavce 2 je uvedeno: „Byl zhodnocen 
jednak soulad požadavku aktivního managementu 
ve prospěch těchto předmětů ochrany, pokud jsou 
zařazeny do zóny přírodní a přírodě blízké 
a nezbytný management by mohl být v rozporu 
s režimem zón, a dále naopak soulad požadavku 
provádění určitých opatření v zóně soustředěné péče 
a zóně kulturní krajiny s potřebami předmětů 
ochrany, které jsou do těchto zón zařazeny (např. 
opatření na ochranu lesa).“.  
 

Vysvětleno 
(Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
nesouhlasí.) 
 
Zhodnocen byl pouze aktivní management (tedy aktivity 
prováděné ve prospěch konkrétních předmětů ochrany 
EVL Podyjí a PO Podyjí) s cíli a režimem zón NP. Výkon 
rybářského práva takovou činností není, nebyl tedy 
hodnocen. Stejně tak není nutné hodnotit vztah regulativu 
uvedeného v § 21 ZOPK a režimu zón NP (§ 18a ZOPK), 
není zřejmé, jak by se tato ustanovení mohla dostat do 
rozporu.     
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Z odůvodnění nevyplývá, jak byl zhodnocen soulad 
aktivního managementu (tj. zajišťování výkonu 
rybářského práva příslušným uživatelem rybářského 
revíru) ve prospěch předmětu ochrany, a to zejména 
ve vztahu k § 21 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, při zařazování řeky Dyje 
do příslušných zón.   
Zásadní připomínka. 
 

 5) K části E odůvodnění 
 

V textu odstavce 4 je uvedeno: „Navrhovaná zonace 
nevyvolá změny současného užívání krajiny, neboť 
hospodářsky využívané pozemky jsou obecně 
zařazeny do zóny soustředěné péči či do zóny 
kulturní krajiny a nepředpokládá se změna v jejich 
využívání oproti stávajícímu stavu.  S ohledem 
na uvedené skutečnosti vyplývá, že nelze 
předpokládat pro vlastníky a hospodařící subjekty 
zásadní omezení z hlediska běžného hospodaření. 
Vznikne-li přesto vlastníkovi z důvodu respektování 
ochrany dotčeného území při zemědělském či lesním 
hospodaření újma, má právo podle § 58 zákona 
uplatnit nárok na její finanční náhradu.“. 
 
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že navrhovaná 
zonace nevyvolá změny současného užívání krajiny, 
a že nelze předpokládat pro vlastníky a hospodařící 
subjekty zásadní omezení z hlediska běžného 
hospodaření. Pokud by byl rybářský revír Dyje 13 
zařazen do zóny přírodní či přírodě blízké, tak 
aktuálně nastavené hospodaření by bylo nově 
ovlivněno dikcí ustanovení § 21 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Dále je otázkou, zda by uživateli rybářského revíru 

Vysvětleno 
(Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
nesouhlasí.) 
 
Sportovní rybolov nelze považovat za hospodářské 
využívání území NP, ale jedná se o výkon rybářského 
práva. Ustanovení § 21 odst. 2 ZOPK pouze omezuje 
povinnost uživatele rybářského revíru vyplývající ze zákona 
č. 99/2004 Sb. V zóně přírodě blízké i zóně soustředěné 
péče se z hlediska možného zarybňování uplatňuje 
primárně stejný regulativ: § 16 odst. 1 písm. I) ZOPK, který 
zakazuje vypouštění živočichů v národních parcích, a to 
bez ohledu na vymezení zón. V případě, že nebude 
udělena výjimka dle § 43 ZOPK, nebude možné 
zarybňování provádět a na uživatele rybářského revíru 
nelze uplatnit případné sankce podle zákona č. 99/2004 
Sb., protože se jedná o zákonnou překážku plnění 
povinnosti.  
§ 58 odst. 2 ZOPK se vtahuje na ztížené zemědělské nebo 
lesní hospodaření a je určen pro vlastníka (či nájemce) 
zákonem definovaného pozemku, případně pro 
vlastníka/nájemce rybníka s chovem ryb nebo vodní 
drůbeže. Uživatel rybářského revíru není vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku ve smyslu tohoto ustanovení. Výkon 
rybářského práva není hospodařením na pozemku ve 
smyslu ustanovení § 58 ZOPK. 
Výkon rybářského práva není vymezením nové zonace 
zcela znemožněn, jen je při této aktivitě nutné zohledňovat 
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Dyje 13 byl přiznán nárok podle § 58 zákona 
na finanční náhradu, popřípadě nárok na jinou 
finanční náhradu. Aktuální uživatel rybářského revíru 
Dyje 13 má dle rozhodnutí příslušného orgánu státní 
správy rybářství právo a povinnost v tomto rybářském 
revíru hospodařit. 
Zásadní připomínka. 

specifické podmínky ochrany přírody NP. Povinnosti dané 
příslušným rozhodnutím, které by byly v rozporu s limity 
ochrany na území NP (základní ochranné podmínky, režim 
zón) stanovenými zákonem, nelze aplikovat. 
 

 Doporučující připomínka: 
 
Prosíme o zařazení  Moravského rybářského svazu 
z. s., sídlem Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, 
jakožto uživatele rybářského revíru Dyje 13, mezi 
připomínková místa a jeho oslovení pro možnost 
vyjádřit se v rámci tohoto meziresortního 
připomínkového řízení. Moravský rybářský svaz má 
povinnost hospodařit v tomto revíru, přičemž toto 
hospodaření by mohlo být předmětnou vyhláškou 
omezeno. 
 

Vysvětleno 
V rámci MPŘ jsou standardně oslovována obligatorní 
připomínková místa a dále místa, která se s žádostí o 
zasílání návrhů příslušných právních předpisů přihlásí. 
Stanoviska dalších subjektů v rámci resortů si mohou podle 
své úvahy zajistit připomínková místa, kterým je návrh 
zaslán.  
 
Všechny dotčené subjekty (vlastníci, nájemci a jiní 
uživatelé pozemků, včetně zájmových sdružení) se mohly 
zúčastnit předjednávání nové zonace, které bylo v regionu 
dostatečným způsobem prezentováno v průběhu roku 2018 
a mohly tak uplatnit případné připomínky.   
 

 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K části II. – Návrh vyhlášky 
1)  K příloze č. 1, písm. D 

Slova „s výskytem urbanizovaných území a na ně 
navazujících antropogenních ploch“ doporučujeme 
nahradit jazykově vhodnější formulací „zahrnující 
urbanizovaná území a na ně navazující antropogenní 
plochy“. Pro úplnost dodáváme, že na rozdíl od 
zákona nezahrnuje charakteristika zóny kulturní 
krajiny zastavitelné plochy, pokud by byly vymezeny 
například na zemědělsky obhospodařovaných 
pozemcích (nikoliv ruderálních nebo se sporadickou 
vegetací). Předpokládáme, že je tomu tak z důvodu 
konkrétní polohy a charakteru území národního praku 
Podyjí, kde územní rozvoj sídel orientovaný do území 

Akceptováno 

Předpoklad je správný, zóna kulturní krajiny zastavitelné 
plochy jiného charakteru, než je v příloze 1 popsáno, 
nezahrnuje, v území národního parku se nepředpokládá 
další urbanizace.  
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parku nelze předpokládat. 
 2)  K příloze č. 2 - Orientační grafické znázornění 

zón na území NP Podyjí 
Doporučujeme v mapce orientačně znázorňující 
navrženou zonaci NP Podyjí doplnit v zákresu zóny 
přírodě blízké vodorovné šrafování v místech, kde 
chybí. 

Akceptováno 
Mapová příloha upravena. 

 K části III. – Odůvodnění 
3) K  části A - Zóna přírodě blízká a Zóna 

soustředěné péče (str. 3) 

Doporučujeme sousloví „a jejich následné ponechání 
samovolnému vývoji“ v obou případech nahradit 
například formulací „a následné ochraně jejich 
přirozené dynamiky“. Důvodem je skutečnost, že 
pojem „samovolný vývoj“ v daných souvislostech 
nevylučuje procesy, které jsou v přímém rozporu s cíli 
ochrany přírody, což ostatně připouští i předkladatel 
v části C odůvodnění, druhý odstavec (zhodnocení 
souladu režimu zóny s aktivním managementem 
předmětu ochrany vyžadovaným sekundárním právem 
EU). Také v části H odůvodnění je správně uvedeno, 
že cílem ochrany přírody, resp. předpisu pro její 
zajištění vydávaného, je „uchování přírodních hodnot“, 
míněno existujících přírodních hodnot, což může být 
s „ponecháním samovolnému vývoji“ ve fatálním 
rozporu. 

Vysvětleno 
Cílem managementu je skutečně ponechání 
samovolnému vývoji (resp. umožnění nerušeného průběhu 
přírodních procesů (s výjimkami danými § 18a odst. 1 
ZOPK). Termín „samovolný vývoj“ je standardně chápán 
jako stav bez záměrné přímé intervence z jakýchkoli 
důvodů. Přirozená dynamika může naproti tomu fungovat i 
v ekosystémech závislých na činnosti člověka, např. 
fungování ekosystému vřesoviště či nivní louky nelze přes 
pravidelné intervence považovat za „nepřirozené“.  
Jakákoliv úprava v textu odůvodnění navíc nemůže mít vliv 
na režim zón daných § 18a ZOPK.    
 

 4) K části C - strana 5, druhý odstavec  
Doporučujeme slova „samovolného vývoje“ nahradit 
slovy „ochrany přirozené dynamiky“. Zdůvodnění je 
stejné jako u připomínky k části A. 

Vysvětleno 
Viz výše. 

 5) K části C - strana 5, druhý a třetí odstavec 
Doporučujeme upravit formulaci „dlouhodobě nebyl 
prováděn žádný typ managementu bez zjištěného 

Akceptováno 
Text upraven následovně: Dlouhodobě nebyl prováděn 
žádný management, u kterého by byl zjištěn negativní vliv. 
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negativního vlivu“, resp. „dlouhodobě nebyl žádný 
management prováděn bez zjištěného negativního 
vlivu“. Tato formulace je zavádějící, když sděluje, že 
každý dlouhodobě prováděný management vykazoval 
negativní vliv, což je zjevně v rozporu s tím, co chtěl 
předkladatel sdělit. 

 6)  K části C - strana 6, třetí odstavec 
Doporučujeme opravit překlep ve slově „ochranného“ 
v sousloví „na území ochranné pásma“. 

Akceptováno 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo kultury Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  
Ministerstvo obrany Bez připomínek  
Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády 
 
 

Připomínka: 

Do odůvodnění žádáme doplnit, zda, resp. jak se 
vymezení zón ochrany přírody NP Podyjí týká 
obydlených částí/intravilánu obcí. V případě, že do 
intravilánu obcí zasahuje, žádáme o doplnění, zda 
byla zonace projednána (kromě Rady NP Podyjí) 
s občany a představiteli obcí. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva doplněna. 
Na území NP Podyjí se nenachází žádná obec. Obec 
Čížov tvoří vnitřní ochranné pásmo NP. Trvale obydlená 
místa (celkem méně než 10 trvale bydlících osob) byla 
zařazena do zóny kulturní krajiny, případně (při velikosti 
nedosahující minimální rozlohy zóny) arondována dle § 18 
odst. 3 ZOPK. Nové vymezení zonace se tedy těchto 
obyvatel nedotkne. S představiteli všech obcí byla zonace 
předjednána, do rady NP je ze zákona nominován 
zástupce každé obce, v rámci dohadování zonace s radou 
NP hlasovali zástupci všech obcí pro dohodu.  
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský úřad Bez připomínek  
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Svaz měst a obcí ČR -  
Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj Bez připomínek  
Olomoucký kraj Bez připomínek  
Zlínský kraj Bez připomínek  
Ústecký kraj Bez připomínek  
Jihomoravský kraj Bez připomínek  
Středočeský kraj Bez připomínek  
Královéhradecký kraj Bez připomínek  
Jihočeský kraj -  
Liberecký kraj Bez připomínek  
Kraj Vysočina Bez připomínek  
Karlovarský kraj Bez připomínek  
Magistrát hlavního města 
Prahy 

Bez připomínek  

Český statistický úřad Bez připomínek  
Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

Bez připomínek  

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  
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Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  
Nejvyšší státní zastupitelství Bez připomínek  
Konfederace umění a kultury Bez připomínek  
Český telekomunikační úřad Bez připomínek  
Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek  

Národní bezpečnostní úřad Bez připomínek  
Nejvyšší soud Bez připomínek  
Technologická agentura ČR Bez připomínek  
Úřad národní rozpočtové 
rady 

Bez připomínek  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek  

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

Bez připomínek  

Národní úřad pro 
kybernetickou a informační 
bezpečnost 

Bez připomínek  

V Praze 16. října 2019 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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