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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky o zřízení Národní přírodní památky Rašovické 
skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. 1. 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně 
cenného území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní 
přírodní památka“ ve smyslu ustanovení § 35 a § 37 zákona. 

Jedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území. Za národní přírodní 
památku se vyhlašuje přírodní útvar, kterým je skalnatý výchoz a skalnaté svahy 
s lávovými proudy, s výskytem: 

a) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, suchých trávníků a lesních 
lemů, 

b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin, 

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin pochybku severního (Androsace 
septentrionalis), řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea), hvozdíku sivého (Dianthus 
gratianopolitanus), huseníku chudokvětého (Fourraea alpina), koniklece lučního českého 
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a sasanky lesní (Anemone sylvestris), včetně 
jejich populací, a 

d) skalních stěn a výchozů budovaných výlevy láv (bazanity, tefrity, trachyty, 
fonolity) a lávovými aglomeráty, 

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky. 

Vyhláška má za cíl má dále za cíl jednoznačně vymezit hranice Národní přírodní 
památky Rašovické skály na základě přesných geodetických podkladů (souřadnicemi 
lomových bodů hranice v systému S-JTSK). 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

- Již vynaložené náklady MŽP na geodetické zaměření hranice NPP – 19 723 Kč – viz 
kapitola 3.1 

Náklady MŽP na označení území v terénu - cca  45 000 Kč - viz kapitola 3.1 
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Průměrné roční náklady MŽP na zajištění managementu území - cca  31 600 Kč - viz 
kapitola 3.1 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Zajištění efektivní a funkční ochrany a péče o cenné území – viz bod 3.1 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek. 

1.2 Definice problému 

Důvodem pro vyhlášení zájmového území zvláště chráněným územím v kategorii národní 

přírodní památka (NPP) je ochrana přírodního útvaru – skalního výchozu a skalnatých svahů 

s teplomilnými společenstvy, lávovými proudy a přirozenými lesními společenstvy s výskytem 

ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Návrh na nové vyhlášení NPP vychází ze zákonné povinnosti zabezpečit řádnou územní 

ochranu území Rašovické skály, které je součástí Evropsky významné lokality 

CZ0424125 Doupovské hory. Protože od doby vyhlášení stávající přírodní památky 

Rašovické skály postoupily znalosti o území a území se zároveň neustále vyvíjelo, 

přistoupilo Ministerstvo životního prostředí, jako ústřední správní orgán ochrany přírody, 

k zadání zpracování návrhu tak, aby nejcennější lokality, pro něž byla vymezena EVL, byly 

zahrnuty do navrhované NPP. Navržené územní vymezení tak zajistí ochranu tohoto 

mimořádně cenného území. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V případě vyhlášení NPP Rašovické skály se jedná o nové vyhlášení zvláště chráněného 

území, které bylo vyhlášeno Okresním úřadem v Chomutově, dne 20. 5. 1992, jako chráněný 

přírodní výtvor. Následně bylo území v souladu s ustanovením § 90 odst. 6 až 8 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a v souladu s ustanovením § 22 a přílohy V vyhlášky č. 395/1992 Sb., převedeno 

do kategorie přírodní památka. 

Současné vymezení území a jeho ochranného pásma nerespektuje stávající stav 

přírodovědecky cenného území a nezabezpečuje dostatečnou územní ochranu jeho 

přírodních hodnot. 

Navrhované území je součástí evropsky významné lokality Doupovské hory (CZ0424125) 

a ptačí oblasti Doupovské hory (CZ0411002), které byly do národního seznamu evropských 

lokalit zařazeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území; 

b) obce a kraje, jejichž území se návrh dotýká; 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území; 

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnosti v daném území; 

e) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště, Správa CHKO Labské 

pískovce (AOPK ČR); 

g) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). 
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1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně cenného 

území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní přírodní 

památka“ ve smyslu ustanovení § 35 a § 37 zákona. 

Jedná se o nové vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území. Za národní přírodní 

památku se vyhlašuje přírodní útvar, kterým je skalnatý výchoz a skalnaté svahy s lávovými 

proudy, s výskytem: 

a) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, suchých trávníků a lesních lemů, 

b) lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, suťových lesů a bučin, 

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin pochybku severního (Androsace 

septentrionalis), řeřišničníku skalního (Arabidopsis petraea), hvozdíku sivého (Dianthus 

gratianopolitanus), huseníku chudokvětého (Fourraea alpina), koniklece lučního českého 

(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a sasanky lesní (Anemone sylvestris), včetně jejich 

populací, a 

d) skalních stěn a výchozů budovaných výlevy láv (bazanity, tefrity, trachyty, fonolity) 

a lávovými aglomeráty, 

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky. 

Vyhlášení NPP Rašovické skály má dále za cíl jednoznačně vymezit hranice NPP na 

základě přesných geodetických podkladů (souřadnicemi lomových bodů hranice v systému 

S-JTSK). 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že nedojde k novému vyhlášení již existujícího zvláště chráněného území, bude 

hlavním rizikem zakonzervování nevyhovujícího legislativního i fyzického stavu, což 

představuje reálné zhoršení možnosti výkonu státní správy ochrany přírody a zároveň slabší 

právní jistotu dotčených subjektů v daném území. Nedojde k zajištění územní ochrany 

přírodovědecky cenného území v celém jeho rozsahu. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu, tj. bez zajištění odpovídající územní ochrany předmětného 

území. Zůstane platný zřizovací předpis z roku 1992, který dostatečně nevymezuje předměty 

ochrany ani bližší ochranné podmínky území. 

2.2 Varianta 1 

Varianta 1 předpokládá vydání vyhlášky o vyhlášení NPP Rašovické skály a stanovení 

bližších ochranných podmínek. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAEG9QBU3)



 

5 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území ve stávajícím 

legislativním i fyzickém stavu, tedy s územní ochranou, která neodpovídá v současnosti 

platným právním předpisům a nerespektuje současný stav přírodovědně cenného území 

v celém jeho rozsahu. Tato varianta přináší riziko zvýšených nákladů na zajištění potřebného 

stupně ochrany stanovišť a druhů, které se zde vyskytují, na jejich udržení na životaschopné 

úrovni a na snahu vytvořit pro ně optimální podmínky. Dále je třeba v území uchovat, 

případně zlepšovat, dochovaný stav přírodního prostředí, udržet přirozenou rozmanitost 

složek neživé a živé přírody v celé její šíři a zachovat esteticky působivý krajinný ráz území.  

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S vyhlášením NPP Rašovické skály jsou spojeny náklady vynaložené na geodetické 

zaměření hranice památky, na vyznačení mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi 

a zajištění péče o památky pomocí vhodných managementových opatření daných plánem 

péče1) o toto území. Tyto náklady však vyplývají ze zákona a jejich financování je zajištěno 

z kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí, přičemž náklady na zaměření již byly 

vynaloženy. Na ostatní veřejné rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné 

negativní dopady. Náklady na zaměření území činily dle údajů AOPK ČR 19 723 Kč. Náklady 

na označení území v terénu (dle vyhlášky č.64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech 

k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území), tj. konkrétně náklady na instalace 

tabulí a pruhové označení hranice území, jsou odhadovány na cca 45 000 Kč. V průběhu 

trvání platnosti schváleného plánu péče budou práce provedeny dvakrát. Průměrné roční 

náklady na zajištění managementu území jsou odhadovány na cca 31 600 Kč. Finanční 

prostředky jsou čerpány v rámci dotačních titulů např. Program péče o krajinu, Podpora 

obnovy přirozených funkcí krajiny, Program rozvoje venkova. Na ostatní veřejné rozpočty 

nebude mít navrhovaná úprava žádné negativní dopady. 

Vyhláškou jsou stanoveny bližší ochranné podmínky. Jedná se o následující činnosti, které 

lze provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody: 

a) povolovat a provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), 

b) provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu, 

c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny či poškozování národní přírodní 

památky, 

                                                

1) Plán péče je zpravidla aktualizován jedenkrát za deset let a to nezávisle na přehlášení daného 
území. 
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů). 
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d) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny dokončených 

staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní 

a informační zařízení, 

e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního 

materiálu stejného geologického původu, 

f) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, 

g) provádět těžební práce v lesích v období od 1. března do 30. června kalendářního 

roku, souhlas se nevyžaduje při provádění nahodilých těžeb, 

h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, 

i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,  

j) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo 

k) organizovat a pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce. 

Výkon uvedených činností je v souladu s § 78 odst. 3 písm. n) zákona vázán na souhlas 

orgánu ochrany přírody, kterým je v daném případě AOPK ČR. S ohledem na praktické 

zkušenosti s vedením správních řízení za účelem udělení souhlasu k činnostem uvedeným 

v bližších ochranných podmínkách lze předpokládat, že se bude jednat řádově o jednotlivé 

případy těchto řízení, a tedy v konečném důsledku nedojde k významnějšímu nárůstu 

administrativní zátěže AOPK ČR. V souvislosti s implementací navržené Varianty 1 

vyhlášení NPP Rašovické skály se rovněž nepředpokládá zvýšení administrativní ani jiné 

zátěže ČIŽP v souvislosti s implementací navržené Varianty 1 vyhlášení NPP Rašovické 

skály. 

Dopady na vlastníky – podnikatelské subjekty, nájemce (dopady na podnikatelské 

prostředí) 

Pro vlastníky (nájemce) dotčených pozemků může stanovení bližších ochranných podmínek 

znamenat mírný nárůst administrativní zátěže, neboť pro realizaci některých činností budou 

muset požádat o souhlas orgán ochrany přírody. Zároveň však lze konstatovat, že s ohledem 

na charakter činností, vázaných bližšími ochrannými podmínkami na souhlas orgánu ochrany 

přírody, bude takovýchto případů minimum a vlastník nebude při hospodaření a užívání 

svých nemovitostí prakticky vůbec ovlivněn. Návrh záměru nově vyhlásit památku byl rovněž 

v souladu s §40 zákona s dotčeným vlastníkem pozemků předem projednán (viz kapitola 7 

konzultace a zdroje dat). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navrhovaná právní úprava byla v souladu s § 40 zákona předem projednána s dotčenou 

obcí a Ústeckým krajským úřadem a nebude mít přímé dopady na územní samosprávné 

celky (obce, kraje). 

Sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, dopady 

na spotřebitele a nepředpokládá se ani negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

Dopady na životní prostředí 

Vyhlášení nové národní přírodní památky bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 

neboť dojde k zajištění efektivní právní ochrany přírodovědecky cenného území, které 
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splňuje kritéria zvláštní ochrany v této kategorii. Předmětem ochrany je skalní výchoz 

a skalnaté svahy s teplomilnými společenstvy, lávovými proudy a přirozenými lesními 

společenstvy (teplomilné břekové doubravy, květnaté bučiny a suťové lesy) s výskytem řady 

ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Vyhlášení přispěje k zachování tohoto 

jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

MŽP - zajištění 

potřebné úrovně 

ochrany zvláště 

chráněných druhů 

rostlin a živočichů

* až ***

- - - -

- - - -

- - - -

Není zajištěna 

efektivní a funkční 

ochrana a péče o 

cenné území

*****

Náklady MŽP na 

geodetické zaměření 

hranice NPP

19 723 Kč

Náklady MŽP na 

označení území v 

terénu

cca 45 000 Kč

Průměrné roční 

náklady MŽP na 

zajištění 

managementu území

cca 31 600 Kč

Orgán ochrany 

přírody - správní 

řízení ve věci 

souhlasů k 

činnostem uvedeným 

v bližších ochranných 

podmínkách

*

Vlastník (nájemce) - 

vyplnění a podání 

žádosti o souhlas

*

- - - -

Zajištění efektivní a 

funkční ochrany a 

péče o cenné území

****

Podnikatelské prostředí

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1
Vyhlášení NPP 

Rašovické skály

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Životní prostředí

Varianta 0 současný stav

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí
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Většina případných nákladů, které souvisí s vyhlášením NPP Rašovické skály, plyne ze 

zákona a nevyplývají z nich dodatečné finanční požadavky na státní rozpočet. Jedná se 

zejména o náklady vynaložené na geodetické zaměření hranice památky, na vyznačení 

mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění péče o památku pomocí 

vhodných managementových opatření daných schváleným plánem péče pro dané území. 

U některých 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 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1 vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené nedostatky 

současného právního a fyzického stavu území. Vyhlášením bude zajištěna péče o památku 

Rašovické skály pomocí vhodných managementových opatření daných plánem péče o toto 

území. Bude provedeno přesné zaměření hranice památky a její stabilizace, vyznačení 

území památky v terénu a zároveň budou stanoveny bližší ochranné podmínky o památku 

tak, aby mohla být účinně zajištěna ochrana a zachování jedinečného přírodního fenoménu 

pro budoucnost. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Lze předpokládat, že zavádění nové vyhlášky bude úspěšné a nebude činit potíže. Ochranný 

režim bude případně vynucován v souladu s částí osmou zákona. 

Subjekty odpovědné za zavádění: Ministerstvo životního prostředí, AOPK ČR. 

Subjekty odpovědné za vynucování: Česká inspekce životního prostředí a AOPK ČR. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Na území památky bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětu ochrany 

a na základě jeho výsledků budou přijímána potřebná opatření. V případě, že by došlo 

k zániku předmětu ochrany tohoto zvláště chráněného území, je Ministerstvo životního 

prostředí oprávněno v souladu s ustanovením § 45 zákona ochranu tohoto území zrušit. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Záměr byl konzultován a připraven pracovníky Agentury ochrany a přírody ČR. Návrh 

záměru nově vyhlásit národní přírodní památku byl v souladu s § 40 zákona projednán 

s dotčenými vlastníky pozemků, dotčenou obcí Kadaní a Ústeckým krajem.  
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V rámci projednávání byla vznesena k uvedenému záměru námitka od jednoho z vlastníků 

dotčených pozemků, Vojenskými lesy a statky ČR, s. p.  

Předmětem námitky byl nesouhlas se zněním bližších ochranných podmínek, podle kterých 

mělo být v Národní přírodní památce Rašovické skály pouze se souhlasem orgánu ochrany 

přírody podle § 44 odst. 3 zákona možné vysazovat nebo vysévat rostliny nebo vypouštět 

živočichy. Podané námitce bylo vyhověno a znění bližších ochranných podmínek je 

upraveno v souladu s podanou námitkou. 

Námitce k vymezení Národní přírodní památky Rašovické skály, nesouhlasu se zařazením 

pozemků parcelní číslo 667/1, 667/6, 667/9, 507/2, 507/3 a 507/4 v katastrálním území 

Lestkov u Klášterce nad Ohří bylo vyhověno a dotčené pozemky jsou z navrženého zvláště 

chráněného území vyčleněny. Hranice zvláště chráněného území je vedena po hranici 

pozemků 509/1 a 667/1 Lestkov u Klášterce nad Ohří. Námitce k vymezení Národní přírodní 

památky Rašovické skály, nesouhlasu se zařazením pozemků parcelní číslo 212, 224, 231/1 

a 234/1 v katastrálním území Suchý důl u Klášterce nad Ohří nebylo nevyhověno, protože se 

jedná o nejcennější plochu navrženého zvláště chráněného území Národní přírodní památky 

Rašovické skály. K vydanému rozhodnutím o podaných námitkách nebyl podán rozklad, 

z čehož lze dovodit, že rozhodnutí bylo akceptováno. Rozhodnutí o námitce VLS s. p. nabylo 

právní moci dne 27. srpna 2015.  

Místně a věcně příslušné orgány státní správy neuplatnily k návrhu žádné připomínky. 

8 Seznam použitých zkratek 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

EVL Evropsky významná lokalita 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NPP národní přírodní památka 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Marek Hekrle 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: alena.krejcova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 552 

Mgr. Eva Mazancová 

Odbor legislativní 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: eva.mazancova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 080 

Ing. Olga Šuhájková 

Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: olga.suhajkova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 951 
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