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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Předmětné území je v současné době chráněno jako Národní přírodní památka Růžičkův 

lom a Národní přírodní památka Státní lom. V souvislosti s novým vyhlášením tohoto zvláště 

chráněného území jako Národní přírodní památky Kosířské lomy vzniká potřeba zrušení 

původní zřizovací dokumentace.  

B  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

K vyhlašování národních přírodních památek je podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona 

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

Ministerstvo životního prostředí. Oprávnění ke zrušení dosavadní ochrany zvláště 

chráněného území, které je nově vyhlašováno v kategorii „národní přírodní památka“, se 

odvozuje od zásady vyjádřené v čl. 10 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, podle níž, jedná-

li se o prováděcí právní předpis, který byl vydán na základě již zrušeného zmocňovacího 

ustanovení, zruší se tento právní předpis vyhláškou, v jejíž úvodní větě se uvede příslušný 

paragraf zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Podle § 19 

odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo životního prostředí orgánem 

státní správy pro ochranu přírody a krajiny.  

C  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní 

úpravy, vztahují 

Navrhovaná vyhláška není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Problematiky zvláště chráněných území se dotýká směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

D  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, je-

li navrhována novela vyhlášky 

Výše jmenované národní přírodní památky byly původně dne 18. července 1974 prohlášeny 

Okresním národním výborem v Prostějově za chráněné přírodní výtvory „Růžičkův lom“ 

a „Státní lom“ u Čelechovic na Hané. V souladu s § 90 odst. 7 zákona o ochraně přírody 

a krajiny, navazujícím § 22 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

a přílohou V této vyhlášky byly vyhlášené chráněné přírodní výtvory s účinností ke dni 

13. srpna 1992 přeřazeny do kategorie zvláště chráněného území „národní přírodní 

památka“. 
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E  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Se zrušením původní zřizovací dokumentace vyhlašující předmětné zvláště chráněná území 

nejsou spojeny žádné hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky, žádné sociální 

dopady, dopady na rodiny ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

Předkládaný návrh vyhlášky nebude mít dopady na životní prostředí, neboť v současné době 

zvláště chráněné území je nově vyhlašováno ve stejné kategorii ochrany jako Národní 

přírodní památka Kosířské lomy. 

F  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

G  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k ochraně soukromí a osobních údajů.  

H  Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika.  

I  Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu.  

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému 

návrhu vyhlášky prováděno, neboť se jedná o případ právního předpisu, u něhož je 

hodnocení dopadů zmocňovacího ustanovení obsaženo již v závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) k návrhu zákona a v návrhu zákona nejsou 

identifikovány nové dopady ve smyslu bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA). Současně by bylo možné považovat předložený návrh vyhlášky za 

parametrickou změnu ve smyslu bodu 3.8 písm. f) Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA), neboť se sice navrhuje zrušení zřizovací dokumentace zvláště chráněného 

území, které je však současně předkládaným návrhem nově vyhlašováno. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1  

Uvádí se původní zřizovací dokumentace, která je v souvislosti s novým vyhlášením zvláště 

chráněného území rušena.  
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K § 2  

Jako datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 1. duben 2017. 
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