
Závěr 

Bez nutnosti dalšího zkoumání lze tuto práci uzavřít konstatováním, že úprava 

velkoplošných zvláště chráněných území ochrany přírody v českém právu umožňuje efektivní 

ochranu těchto území. 

Je však třeba jedním dechem kriticky poznamenat, že přes svou propracovanost si 

s sebou tato právní úprava nese některé chronické problémy a nedostatky, které se ani po 

téměř dvaceti letech od přijetí ZOPK nedaří odstranit. 

V první řadě je třeba zmínit skutečnost, že drtivá většina existujících velkoplošných 

zvláště chráněných území (26 z 29) byla vyhlášena ještě před účinností ZOPK a současné 

Ústavy podle tehdejšího zákona o státní ochraně přírody a jejich zřizovací předpisy obsahují 

řadu ustanovení, která se ve světle současné právní úpravy jeví v lepším případě jako 

problematická, v horším případě jako protizákonná a tedy protiústavní. To je dále umocněno 

tím, že naprostá většina v současnosti existujících chráněných krajinných oblastí byla 

vyhlášena před rokem 1989, tj. v době, kdy nebylo nutné hledět na soulad podzákonných 

právních předpisů se zákonem. Navíc byla tato zvláště chráněná území vyhlášena jiným 

právním předpisem než předpokládá ZOPK. Ačkoliv se nesrovnalosti pramenící z tohoto 

stavu dosud daří do značné míry překonávat výkladem, nepřímou novelizací zřizovacích 

předpisů zvláště chráněných území (§ 90 odst. 14 ZOPK) či pomocí aplikace jiných 

společných ustanovení ZOPK, nelze nevidět, že se jedná pouze o „záplatování“ právně 

nevyhovujícího stavu a svým způsobem o jeho prodlužování, navíc za cenu značného 

znepřehlednění právních norem pro jejich adresáty. Jediným skutečným řešením se v tomto 

světle jeví přehlášení všech velkoplošných zvláště chráněných území podle současné právní 

úpravy1. Tím by konečně došlo i k odstranění zmíněných problematických ustanovení v jejich 

zřizovacích předpisech. 

Specifickým problémem chráněných krajinných oblastí je dále skutečnost, že ačkoliv 

chráněné krajinné oblasti samy o sobě se podle ZOPK vyhlašují nařízeními vlády, pro zřízení 

jejich správ je nutné přijetí zákona. Proces vyhlášení funkční chráněné krajinné oblasti tak 

poněkud paradoxně vyžaduje jak přijetí nařízení vlády, tak přijetí zákona, což značně 

komplikuje vyhlašování nových CHKO. V podkapitole o zřizování správ chráněných 

                                                 
1 s výjimkou NP České Švýcarsko a CHKO Český les a Český ráj, které již byly vyhlášeny respektive přehlášeny 
podle současného ZOPK 



krajinných oblastí jsem zmínil čtyři možné varianty řešení tohoto nevyhovujícího stavu, z 

nichž nejvhodnějším se jeví transformace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na správní 

úřad, přičemž správy jednotlivých CHKO by již neměly postavení samostatného správního 

úřadu, nýbrž by byly územními pracovišti Agentury a vykonávaly státní správu v ochraně 

přírody a krajiny jejím jménem. Toto či obdobné řešení bylo navrhováno v koncepčních 

dokumentech minimálně již od roku 2000, v paragrafovaném znění pak bylo předloženo 

Parlamentu ČR ke schválení v roce 2008, bohužel však nebylo přijato. I nadále se však dle 

mého názoru jedná o řešení nejvhodnější a jeho potřeba je nadmíru aktuální. 

Ocenit lze naproti tomu posun ve způsobu udělování výjimek ze základních 

ochranných podmínek zvláště chráněných území provedený novelizací ustanovení § 43 ZOPK 

zákonem č. 349/2009 Sb., i když ani tuto novou úpravu není možné považovat za dokonalou. 

  Konečně nelze přehlédnout, že – možná právě pro dosti komplikovaný postup při 

vyhlašování velkoplošných zvláště chráněných území – dochází někdy v praxi k nahrazování 

nevyhlášených chráněných krajinných oblastí zřizováním přírodních parků o velkých 

rozlohách. Ačkoliv přírodní park je nástrojem obecné ochrany přírody, nelze přehlédnout, že 

vykazuje jisté podobnosti se zvláště chráněnými územími. V tomto světle a vzhledem 

k velkému počtu dosud zřízených přírodních parků shledávám jako nedostatečné, že právní 

institut přírodního parku je upraven prakticky jen v jediném odstavci ZOPK (§ 12 odst. 3)2, a 

to navíc velmi stručně. De lege ferenda by dle mého názoru bylo – i s ohledem na některé 

otevřené otázky, které jsem nastínil v části třetí kapitole čtvrté této práce – vhodné upravit 

právní institut přírodního parku zákonem podrobněji, popřípadě zvážit jeho úpravu jako další 

kategorie zvláště chráněného území ochrany přírody, byť s určitými odlišnostmi oproti 

kategoriím ostatním. 

 

                                                 
2 Píši záměrně „prakticky“, neboť úpravu přírodního parku dále obsahují ustanovení § 77a odst. 2 ZOPK a § 90 
odst. 10 ZOPK, jedná se však pouze o doplňková ustanovení k ustanovení § 12 odst. 3 ZOPK. 


