
IV. 
 

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního 
parku 

 
 
Návrh vyhlášky rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne: 12. března 2014 
Lhůta pro sdělení připomínek: 15 pracovních dnů 
Závěrečný termín pro sdělení připomínek: 2. dubna 2014 
 
 
Připomínkující 
místo 

Obsah připomínky Stanovisko MŽP 

Ministerstvo 
práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
financí 

Podle Legislativních pravidel vlády má odůvodnění 
mimo jiné obsahovat rovněž předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
V obecné části odůvodnění „Vyhodnocení nákladů a 
přínosů“ tyto informace nejsou uvedeny. 
Požadujeme materiál v tomto směru doplnit.  
Zásadní připomínka     
 

Vysvětleno. 
Legislativní pravidla vlády na straně 16 uvádějí, že jsou-li dosah a 
dopady navrhované právní úpravy zhodnoceny podle Obecných 
zásad, obsahuje obecná část odůvodnění namísto požadavků 
uvedených v odstavci 1 písm. a), c) až g) závěrečnou zprávu 
z hodnocení dopadů regulace. To znamená, že když Odůvodnění 
obsahuje závěrečnou zprávu, kde jsou uvedeny dopady na státní 
rozpočet atd., není nutné je znovu vypisovat v této části (v 
legislativních pravidlech má označení d)). 
Požadované údaje jsou uvedeny v bodě 3.2, kde jsou uvedeny nám 
dostupné dopady na státní rozpočet, životní prostředí a vlastníky 
nemovitostí.  

 Z materiálu není zřejmé, v jakém rozsahu budou 
změny navrhovaných zón oproti stávajícímu stavu 
provedeny. Vypovídací hodnota orientačního 
grafického znázornění zón na území KRNAP (příloha 
vyhlášky) je nízká. Doporučujeme do materiálu 
doplnit rozdíly oproti stávajícímu stavu rovněž 
v jednotkách plochy (ha). 

Vysvětleno. 
Na webových stránkách KRNAP je návrh zonace, včetně porovnání 
zonace platné a navrhované, dostupný ve skupině vrstev ochrana 
přírody viz http://mapserv.krnap.cz 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YEASBSD)

http://mapserv.krnap.cz/


 2 

Doporučující připomínka     
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Na základě předloženého návrhu, který neobsahuje 
přesné vymezení hranic zón ochrany přírody ani 
přesné mapové podklady, nelze jednoznačně 
identifikovat změny stávající zonace ani posoudit 
jejich opodstatněnost a důsledky, které návrh vyvolá. 
Požadujeme předložení přesného vyznačení 
měněných hranic zón na mapových podkladech 
uvedených v § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky. Do doby, 
kdy na základě těchto nezbytných podkladů bude 
možné zaujmout konečné stanovisko MMR, zásadně 
nesouhlasíme s podstatným rozšířením území 
zařazených do 1. zóny ochrany (v současnosti 2. 
zóna ochrany), resp. 2. zóny ochrany (v současnosti 
3. zóna ochrany), což by s největší 
pravděpodobností vedlo k podstatnému omezení 
možnosti využívat území nově vymezených zón s 
přísnější ochranou zejména pro účely rekreace a 
turistiky.  
 
Odůvodnění: 
Zařazení území do konkrétní zóny ochrany má zcela 
zásadní dopad na režim v dotčeném území. Ze 
schematického znázornění, které jediné bylo pro 
projednávání poskytnuto, se lze oprávněně 
domnívat, že se jedná v případě rozšiřovaných 
území 1. a 2. zóny o území v současnosti poměrně 
intenzivně využívané pro účely rekreace a turistiky. 
Jen namátkou uvádíme, že po zřízení NP byly 
postupně zrušeny turistické cesty po hřebenu Kozích 
hřbetů (zde to bylo pochopitelné), od Obří boudy 

Vysvětleno. 
Všechny připomínky MMR byly podrobně projednány na 
separátním jednání. Zástupci MŽP a KRNAP vysvětlili prioritní 
funkci zonace jakožto nástroje péče o území a uvedli, že zonace 
obsažená v návrhu vyhlášky je výsledkem dlouho trvajícího 
projednávání a následného konsensu se zainteresovanými subjekty 
v regionu. 
Ze strany zástupců MŽP a KRNAP bylo garantováno, že na území 
KRNAP nebudou rušeny značené turistické cesty ani omezovány 
běžecké lyžařské trasy a jejich údržba. Dále bylo vysvětleno, že 
stávající stavby na území I. a II. zóny KRNAP budou zachovány. 
Zástupci KRNAP přislíbili, že u těchto stávajících staveb bude 
možné v případě potřeby provádět drobné přístavby, např. 
sociálního zařízení nebo domácí čistírny odpadních vod. 
Zástupci KRNAP dále seznámili přítomné s dohodami o 
propojování areálů sjezdovek na území KRNAP a to v oblasti 
Rokytnice n. J. – Harrachov a Pláně – Medvědín. 
Na základě těchto informací zástupci MMR ustoupili z některých 
svých požadavků a dohodli se se zástupci MŽP a KRNAP na jejich 
vypořádání.  
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přes Studniční horu k Památníku obětem hor, od 
Památníku obětem hor do Modrého dolu, od Výrovky 
přes Luční horu do sedla Kozích hřbetů, od Jestřábí 
boudy na Kotel a sedlo nad Dvoračkou (později i 
pouhá slepá odbočka k lavičce na vrcholu Kotle, 
která nemohla vadit, čímž byl zcela znemožněn 
přístup na jednu z nejhezčích vyhlídek 
v Krkonoších), od parkoviště u Vrbatovy boudy na 
Šmídovu vyhlídku přes Zlaté návrší, část Kozí cesty 
přes Vlčí hřbet, z Vosecké boudy směrem západním 
s propojením na cestu od Krakonošovy snídaně 
k Mumlavskému vodopádu, letní cesta od sedla pod 
Malým Šišákem přes Stříbrný hřbet na Luční boudu, 
přímá spojka od konečné stanice lanovky na Pláň ke 
Klínové boudě s vynecháním Boudy Na Pláni, zimní 
cesta v témže prostoru, nesmyslně uzavřená 
v poměrně nedávné době, horní část lyžařského 
vleku se sjezdovkou v prostoru nad Davidovou 
boudou atd. Tento (určitě neúplný) výčet jasně 
ukazuje, že rozšiřování zón vede k vyhánění lidí 
s kladným vztahem k ochraně životního prostředí, 
přírodě a horám z nejhezčích a nejatraktivnějších 
částí přírody. Přitom v Krkonoších je zvláště třeba 
vytvářet předpoklady pro zvýšení atraktivity v letní 
sezóně, která značně pokulhává za sezónou zimní. 
To jsou důvody, které nás vedou k pečlivému 
zvažování někdy extremistického rozšiřování zvláště 
chráněných částí přírody a jednostranného pohledu 
na funkce národních parků. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
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 Hranice zón je třeba jednoznačně vymezit přímo 
vyhláškou (obdobným způsobem jako jsou 
vymezeny hranice Krkonošského národního parku 
v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 165/1991 Sb., 
kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví 
podmínky jeho ochrany).  
 
Odůvodnění: 
Zařazení území do konkrétní zóny ochrany přírody 
má zcela zásadní dopad na režim v tomto území. 
Z právního předpisu musí být zcela zřejmé, v jaké 
zóně ochrany přírody se konkrétní území nachází. 
Z hlediska právní jistoty nepostačí pouhé „orientační 
grafické znázornění zón na území Krkonošského 
národního parku“, ani údaj o tom, kde je uloženo 
vyznačení hranic zón ochrany přírody na podkladě 
katastrální mapy a Základní mapy ČR. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
S ohledem na obsah zásadních připomínek 
navrhujeme po dodání nezbytných podkladů 
(přesného vyznačení hranic zón na mapových 
podkladech uvedených v § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky 
včetně předložení omezení, která vyplývají z režimů 
1. a 2. zóny NP) tyto připomínky projednat na 
separátním jednání. Naším cílem není blokovat 
ochranu přírody, ale zamezit trendu vyhánění 
člověka z přírody národních parků.  
 

Vysvětleno. 
Prioritní funkcí zonace je funkce nástroje péče o území. S ohledem 
na rozsáhlost hranic jednotlivých zón nelze ve vyhlášce 
z technických důvodů uvádět jejich slovní popis, ale lze stanovit (v 
příloze) pouze orientační vymezení hranic. Vyznačení hranic zón 
na podkladě katastrální mapy v měřítku 1 : 2 000, včetně 
elektronické podoby a na podkladě Základní mapy ČR v měřítku 1: 
25 000, je uloženo v ústředním seznamu (viz § 1 odst. 2 vyhlášky). 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek  
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Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka: 
Ke změně stávající úpravy zonace 
Předložený návrh vyhlášky v souladu se zákonným 
zmocněním obsaženým v § 17 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon“), vymezuje zóny 
ochrany přírody na území Krkonošského národního 
parku (dále též jen „KRNAP“). 
Uvedený materiál se však ani ve svém odůvodnění 
nezabývá otázkou dosavadního stanovení zonace 
KRNAP, respektive zrušení či zániku stávající 
zonace vzhledem k předpokládanému stanovení 
nové zonace navrhovanou vyhláškou. Stávající 
úprava zonace se zřejmě opírá o ustanovení § 4 
odst. 5 nařízení vlády č. 165/1991 Sb., kterým se 
zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky 
jeho ochrany, které upravuje předpoklady pro 
vymezení zón ochrany přírody Ministerstvem 
životního prostředí, zřejmě nikoli formou právního 
předpisu. 
Součástí platného právního řádu jsou tedy dvě 
zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí 
stanovit zonaci KRNAP, přičemž jedno je stále 
obsaženo ve zřizovacím aktu KRNAP, a druhé je 

Akceptováno. 
Stávající zonace KRNAP byla schválena protokolem o vymezení 
zón ochrany přírody KRNAP č.j. OOP/3736/93 ze dne 5.8.1993. 
 
V roce 1993 platilo (obecné) zmocňovací ustanovení § 17 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb. („Vymezení a změny jednotlivých zón 
ochrany přírody stanoví orgán ochrany přírody v dohodě s 
federálním ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství 
České republiky a po projednání s dotčenými ústředními orgány 
státní správy, okresními úřady a obcemi a zaznamená je v 
mapových podkladech vhodného měřítka, uložených též u všech 
orgánů, s nimiž byly zóny projednány. Hranice první zóny vyznačí 
orgán ochrany přírody vhodným způsobem v terénu.“) a zároveň 
speciální zmocňovací ustanovení obsažené v § 4 odst. 5 nařízení 
vlády č.165/1991 Sb. („Vymezení jednotlivých zón stanoví 
ministerstvo po projednání s dotčenými orgány státní správy a v 
dohodě s federálním ministerstvem obrany a ministerstvem 
zemědělství České republiky a zaznamená je v mapách v měřítku 1 
: 25 000 a menším uložených na ministerstvu, ministerstvu 
zemědělství České republiky, dotčených okresních a obecních 
úřadech a na Správě.“). Ani jedno z těchto blanketních ustanovení 
nestanovilo formu, kterou má být zonace vymezena, a zóny byly 
vymezovány protokolem. 
 
Ustanovení § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 165/1991 Sb. je i 
v současné době součástí tohoto předpisu, nicméně s ohledem na 
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stanovené zákonem pro národní parky obecně. O to 
druhé se opírá nyní předkládaný návrh vyhlášky. 
Doporučujeme předkladateli vypořádat se alespoň 
v odůvodnění návrhu s nastíněnou otázkou, včetně 
problematiky existence dvou odlišných zmocnění ke 
stanovení zonace KRNAP. 
 

pozdější novelizaci zákonného zmocnění k vymezování zón v § 17 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., která jednoznačně určila pro 
vymezování zonace formu vyhlášky MŽP (zákonem č. 161/1999 
Sb. k 1. 1. 2000, ve vazbě na vyhlášení NP České Švýcarsko), je 
toto ustanovení nařízení vlády jakožto podzákonného předpisu 
obsolentní.  
 
Zonace KRNAP vymezená výše uvedeným protokolem z r. 1993 je 
stále platná, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že byla v souladu 
s tehdejší právní úpravou stanovena „protokolem“ a nikoliv formou 
právního předpisu, nelze ji nově navrhovanou vyhláškou zrušit. 
 
Důvodová zpráva bude v tomto smyslu doplněna. 
         

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Úřad vlády - 
Odbor pro 
koordinaci boje s 
korupcí 

Obecná část odůvodnění k návrhu předmětné 
vyhlášky neobsahuje zhodnocení korupčních rizik. 
Povinnost uvést toto zhodnocení vyplývá z čl. 16 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. S odkazem na 
čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády pak 
dodávám, že je na předkladateli, zda toto 
zhodnocení provede mimo závěrečnou zprávu RIA 
v „klasickém“ formátu důvodové zprávy nebo zda 
toto zhodnocení promítne do závěrečné zprávy RIA 
(kolonku lze doplnit).  
 
Z uvedených důvodů požaduji doplnit odůvodnění 
o zhodnocení korupčních rizik (tzv. CIA), které je 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno dle požadavku. 
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třeba v odůvodnění popsat i v případě, 
že předkladatel neshledává v navrhované úpravě 
žádné vazby na případná korupční rizika. 

Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
a předseda Rady 
pro výzkum, vývoj 
a inovace (RVV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 

 

 
 
 
 
Meziresortní připomínkové řízení bylo uzavřeno bez rozporů. 
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