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III. 

ODŮVODNĚNÍ 
I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Navrhovaná přírodní památka je součástí evropsky významné lokality (EVL) Upolínová 
louka - Křížky, která je v národním seznamu EVL začleněna nařízením vlády č. 
318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb., zároveň stanovilo zajistit ochranu této EVL v kategorii národní 
přírodní památka. Z § 45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
vyplývá povinnost vyhlásit zvláště chráněné území v kategorii stanovené národním 
seznamem do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu. 

 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Zhodnocení bylo provedeno ve 
vztahu k čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky a k čl. 11 a čl. 35 odst. 1 a odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod. 

Návrhem právního předpisu je naplňován jeden z cílů zákona o ochraně přírody a krajiny 
(zajistit ochranu přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného území 
podle části třetí zákona). Návrh je v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny i se 
zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 35 tohoto zákona. 

Svým cílem souvisí s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána 
(konkrétně slouží např. k naplnění Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, 
volně žijících živočichů a přírodních stanovišť a Úmluvy o biologické rozmanitosti).  

Navrhovaná vyhláška provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož cílem je mj. zajištění ochrany území, která jsou 
přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, prostřednictvím jejich 
vyhlášení za zvláště chráněná a stanovením podmínek jejich ochrany. Navrhovaná 
vyhláška je v souladu s § 35 zákona o ochraně přírody a krajiny, který umožňuje vyhlásit 
za národní přírodní památku jakožto jednu z kategorií zvláště chráněných území přírodní 
útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo 
vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo 
mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 
přírody formoval svou činností člověk. Orgánem příslušným k vyhlášení národní přírodní 
rezervace a stanovení jejích bližších ochranných podmínek je podle § 79 odst. 4 písm. h) 
zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí.  
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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 

Návrh je v souladu s předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice 
Rady (ES) č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době je část cenného území bez územní ochrany a na části se nachází 
stávající Národní přírodní památka Křížky, vyhlášená Okresním národním výborem Cheb 
v roce 1962. Navrhovaná památka je součástí evropsky významné lokality (EVL) 
Upolínová louka - Křížky CZ0414026, která je v národním seznamu EVL začleněna 
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit. Z § 45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyplývá 
povinnost vyhlásit zvláště chráněné území v kategorii stanovené národním seznamem do 
šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

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 péče o toto území, vyplývají ze zákona. 
Nejsou tedy předmětem hodnocení dopadů této vyhlášky. Financování je zajištěno 
z kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí a zaměření již bylo provedeno. Na ostatní 
veřejné rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní dopady. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. Nepředpokládá se negativní dopad na rovné 
postavení mužů a žen. 

Vyhlášení nové národní přírodní památky bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 
neboť dojde k zajištění efektivní právní ochrany přírodovědecky cenného území, které 
splňuje kritéria zvláštní ochrany v této kategorii. Vyhlášení přispěje k zachování tohoto 
jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost. 

 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nemá 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 

Návrh nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
právní úprava se nedotýká zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 
vyhlášky je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k uchování 
přírodních hodnot v cenném území, pro něž doposud není stanoven režim zvláštní 
ochrany. Navrhovanou vyhláškou coby prováděcím právním předpisem nejsou zakládány 
žádné kompetence orgánů veřejné správy. Orgán příslušný k vydávání souhlasu se 
stanovenými činnostmi je jasně stanoven v § 78 odst. 3 písm. j) a n) zákona o ochraně 
přírody a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Nedochází tedy ani 
k nedůvodné centralizaci, ani naopak tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných 
subjektů. Rozhodování o souhlasu ke stanoveným činnostem bude probíhat ve 
standardním správním řízení, které poskytuje dostatečnou záruku možnosti bránit se 
proti vydanému rozhodnutí prostřednictvím řádných a mimořádných opravných 
prostředků, včetně možnosti soudní ochrany. 

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

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

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Předměty ochrany navrhované NPP jsou travinné a křovinné ekosystémy skal a drolin, 
smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a 
nížinných a horských vřesovišť, dále biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce 
kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), 
sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), 
včetně jejich populací, a též vypreparovaný skalní výchoz tvořený celistvým bronzitickým 
serpentinitem. 
 

Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území 
Prameny. Hranice NPP je stanovena v příloze, součástí vyhlášky je též orientační grafické 
znázornění polohy NPP. 
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K § 2 

Stanoví se bližší ochranné podmínky ve smyslu § 35 odst. 1 a § 44 odst. 3 zákona. Souhlas 
k taxativně vyjmenovaným činnostem uděluje Regionální pracoviště AOPK Správa CHKO 
Slavkovský les. 

K § 3 

Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. ledna 2017. 
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