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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 
 

Evropská komise dopisem ze dne 15. června 2011 uložila České republice, aby doplnila 
soustavu Natura 2000 v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice směrnice Rady 92/43/EHS, o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen 
„směrnice o stanovištích“) na základě výsledků bilaterálního jednání. Vzhledem k tomu, že 
Česká republika neučinila od roku 2011 žádné kroky k doplnění národního seznamu, zahájila 
Komise s Českou republikou dne 9. září 2013 řízení EU Pilot a byl dohodnut harmonogram 
na doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) do ledna 
2016. Evropská komise požadovala mimo jiné explicitně doplnit lokality Labské údolí (resp. 
rozšíření), Ždánický les, Slavíkovy ostrovy, Labišťata, Dobřany – vojenské cvičiště, Vidnava 
a Meandry Jihlavy. 

Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL, do mezirezortního 
připomínkové řízení, které proběhlo ve dnech 8. 7. 2015 – 29. 7. 2015. Na základě 
přípomínek a následných jednání byl návrh na rozšíření EVL Labské údolí redukován na 
novou lokalitu navazující na platnou EVL CZ0424111 Labské údolí. Nový návrh nesl 
označení CZ0424141 Porta Bohemica. 

Dne 3. února 2016 byl vládou schválen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL. Ve svém usnesení však vláda 
vyřadila z návrhu mimo jiné lokality Porta Bohemica a Louky u Přelouče (spojený návrh 
lokalit Slavíkovy ostrovy a Labišťata). Nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 
18. března 2016 pod č. 73/2016 Sb. a v účinnost vstoupilo dne 1. května 2016.  

Dne 26. února 2016 bylo České republice doručeno formální upozornění v řízení pro 
porušení povinnosti č. 2016/4003, jehož předmětem je namítané porušení čl. 3 odst. 2 a čl. 4 
odst. 1 směrnice o stanovištích, spočívající v tom, že rozsah seznamu navrhovaných lokalit 
významných pro Společenství, který Česká republika zaslala Komisi v souladu s touto 
směrnicí, je nedostatečný. Předmětem formálního upozornění je především nezařazení 
lokalit Labské údolí (resp. rozšíření) a Slavíkovy ostrovy na národní seznam EVL. 

Vláda svým usnesením č. 391 ze dne 2. května 2016 „o reakci vlády na zahájené řízení pro 
porušení povinnosti z důvodu vyhlášení lokalit Natura 2000 v nedosatečném rozsahu“ uložila 
ministru životního prostředí předložit vládě do 31. května 2016 návrh na doplnění EVL 
Porta Bohemica s předměty ochrany: 

• 6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi), 
• 8150 - Středoevropské silikátové sutě, 
• 8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně, 
• 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 
• bobr evropský (Castor fiber), 
• losos obecný (Salmo salar). 

Předkládaný návrh, zpracovaný v souladu s citovaným usnesením vlády, odpovídá návrhu 
lokality Porta Bohemica, který byl dne 3. února 2016 odmítnut vládou, a to s jedinou změnou 
– nezahrnutí stanoviště 3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a 
Bidention p.p. jako předmětu ochrany.  
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Lokalita Labské údolí ve vymezení od státní hranice po soutok s Ohří u Litoměřic byla 
navržena již pro první národní seznam EVL v roce 2005, do národního seznamu však byla 
zařazena pouze ve zmenšeném vymezení (státní hranice po Děčín) a s redukovaným 
počtem předmětů ochrany. Na potřebu rozšíření této lokality poukazuje opakovaně Evropská 
komise, a to zejm. z důvodu ochrany lososa obecného a bobra evropského a stanovišť 
vázaných na vodní tok.  
 
Vyhlášením nové lokality Porta Bohemica nebude znemožněno zlepšení plavebních 
podmínek na řece Labi v předmětném úseku. Směrnice o stanovištích poskytuje možnost 
realizovat i záměry s významně negativním vlivem na lokalitu, pokud je prokázán převažující 
veřejný zájem na jeho realizaci, neexistuje jiné alternativní řešení a jsou zajištěna adekvátní 
kompenzační opatření. Takový postup je nicméně na místě až poté, co je v procesu 
posuzování vlivů záměru jeho významně negativní vliv prokázán; takový výsledek však v tuto 
chvíli nelze předjímat. 
 
Je třeba konstatovat, že navrhovaným doplněním lokality Porta Bohemica nebude zcela 
vyhověno požadavkům Evropské komise. Evropská komise požaduje, aby jako předmět 
ochrany EVL Prota Bohemica bylo doplněno i stanoviště 3270 - Bahnité břehy řek s vegetací 
svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.. Lokalita Louky u Přelouče (spojený návrh 
lokalit Slavíkovy ostrovy a Labišťata) není v rozporu s požadavkem Komise předkládaným 
nařízením vyhlašována vůbec. 
 
Lze proto důvodně předpokládat, že Komise shledá doplnění národního seznamu EVL 
jako nedostatečné a velmi záhy posune infringementové řízení do dalších fází, tj. 
nejdříve do fáze odůvodněného stanoviska a následně žaloby k Soudnímu dvoru EU.  

 
V případě odsouzení České republiky Evropskou komisí by se jednalo minimálně o 
jednorázovou pokutu 2 mil. € (54 mil. Kč) a penále cca 10 000 € denně, (tj. cca 8 370 000 Kč 
měsíčně) do té doby, než Česká republika zjedná nápravu stavu věci, tj. lokality zařadí 
v požadovaném rozsahu do národního seznamu EVL, resp. soustavy Natura 2000. 
 
 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I 
 
V souladu s usnesením vlády č. 391 ze dne 2. května 2016 se navrhuje se doplnění nové 
EVL Porta Bohemica, a to v rozsahu zahrnujícím předměty ochrany s kódy 6110, 8150, 
8160, 9180, 1337 a 1106. Zařazení této lokality do seznamu je legislativně technicky 
navrženo tak, aby byl dodržen systém řazení EVL podle krajů a v rámci krajů pak podle 
abecedního pořadí. 

 
K článku II 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti ke dni 1. července 2016. 
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