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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
18. března  2016, s termínem dodání stanovisek do 12. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 
 

1. K úvodní větě vyhlášky:  
Nutno upravit podle čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, tj. uvést jen ty novely, které novelizovaly 
ustanovení § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 
Sb., což nejsou zákony č. 218/2004 Sb. a č. 312/2008 
Sb., není tedy zřejmé, proč jsou zde uvedeny, 

Akceptováno 
 

2. K § 1 odst. 2 vyhlášky: 
Doporučujeme upravit text tak, aby neobsahoval tzv. 
„závětí“, 

Vysvětleno 
Jde o zavedenou a srozumitelnou formulaci. 

3. K § 2 vyhlášky:  
Na konci ustanovení písmene g) doporučujeme 
vypustit spojku „nebo“ – podle našeho názoru se jedná 
o prostý výčet, nikoliv o vylučovací spojení (kterému by 
nasvědčovalo použití spojky „nebo“, před kterou je 
čárka), 

Vysvětleno 
Jelikož souhlas je požadován jednotlivě ke všem 
vyjmenovaným činnostem, požadují komise LRV uvedení 
slova „nebo“. 

4. K odůvodnění:  
Upozorňujeme, že podle Legislativních pravidel vlády 
by Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
neměla být součástí odůvodnění, ale samostatnou 
částí materiálu (viz čl. 16 odst. 4 ve vazbě na čl. 14 
odst. 2 poslední věta LPV).   

Akceptováno 
 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

1. K návrhu vyhlášky - § 1: 
Doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 

Akceptováno 
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Legislativních pravidel vlády v § 1 odst. 2 písmene b) 
na konci ustanovení zrušit před slovem „a“ čárku. Dle 
uvedeného článku se v případě kumulativního výčtu 
mezi poslední dvě možnosti vloží slovo „a“, před nímž 
se čárka nepíše. 
2. K návrhu vyhlášky – podpisové doložce: 
Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění 
uvedeném v příloze č. 3 Legislativních pravidel vlády, 
tedy s velkým počátečním písmenem „M“ ve slově 
„Ministr“. 

Akceptováno 
 

3. K odůvodnění – obecné části: 
Doporučujeme doplnit obecnou část odůvodnění o 
všechny obsahové náležitosti, které jsou blíže 
specifikovány v čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno 
 

4. K návrhu vyhlášky: 
Upozorňujeme, že přes navrženou NPP Křížky 
prochází v současnosti stávající vedení 220 kV 
V221/222 (Vítkov – Přeštice). Dle správní 
dokumentace dojde v rámci přestavby vedení k jeho 
přeložce mimo NPP. 

Vysvětleno 
O této skutečnosti je AOPK i MŽP dostatečně informováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Znění úvodní věty návrhu vyhlášky upravuje čl. 38 a čl. 
37 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Z ustanovení 
čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády dále vyplývá, 
že cituje-li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, 
který byl novelizován několikrát, uvedou se kromě 
původního právního předpisu jen ty novely, kterými 
bylo toto ustanovení novelizováno. 
S ohledem na výše uvedené, jakož i s ohledem na 
skutečnost, že zákon č. 218/2004 Sb.,  
ani zákon č. 312/2008 Sb., ustanovení § 79 odst. 4 
písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny 
nenovelizuje, požadujeme v úvodní větě návrhu 
vyhlášky text „zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 
312/2008 Sb. a“ vypustit. 

Akceptováno 
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2. K poznámce pod čarou č. 2: 
Doporučujeme dát poznámku pod čarou č. 2 do 
souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
který stanoví, že cituje-li se jednotlivé ustanovení 
právního předpisu, který byl novelizován několikrát a 
jde-li o poznámku pod čarou, užije se obratu „ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Akceptováno 
 

3. K § 2 písm. c): 
Doporučujeme sjednotit používanou terminologii 
týkající se povolování a provádění geologických prací 
spojených se zásahem do zemského povrchu – např. 
návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace 
Lichnice používá pro totéž termín „zásah do území“, 
návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky 
Velký Roudný pak termín „zásah do pozemku“. 

Akceptováno 
 

4. K § 3, účinnosti: 
S ohledem na skutečnost, že právní předpis nabývá 
účinnosti zpravidla nejdříve patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení (viz čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády), a dále, že při navržení dne nabytí účinnosti 
právního předpisu je třeba počítat i s dostatečně 
dlouhou dobou mezi vyhlášením právního předpisu ve 
Sbírce zákonů a dnem nabytí jeho účinnosti  
(viz čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády), 
požadujeme stanovit datum nabytí účinnosti tak, aby 
reálně odpovídalo délce legislativního procesu a 
naplňovalo výše uvedené atributy. 
V této souvislosti upozorňujeme, že obdobnou 
připomínku jsme uplatnili i k dalším materiálům stran 
vyhlášení národních přírodních rezervací a národních 
přírodních památek.  
Nově stanovené datum nabytí účinnosti předkládaného 
návrhu vyhlášky dále bude nutné promítnout i do 
návrhu vyhlášky o zrušení některých právních předpisů 
o vyhlášení zvláště chráněných území. 

Akceptováno 
 

5. K odůvodnění: 
Předkladatel při vysvětlení nezbytnosti navrhované 

Akceptováno 
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právní úpravy vychází ze skutečnosti,  
že dotčená přírodní památka je součástí evropsky 
významné lokality Upolínová louka – Křížky dle 
nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit. Dotčené 
nařízení vlády však bylo s účinností od 29. 10. 2013 
zrušeno a nahrazeno nařízením vlády č. 318/2013 Sb., 
o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme odůvodnění 
návrhu vyhlášky upravit a odkázat  
na aktuálně účinnou právní úpravu. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

K § 2 a 3: 
Doporučujeme ustanovení věnovaná bližším 
ochranným podmínkám a činnostem vázaným na 
souhlas podrobit revizi. Řada činností, které by měly 
být podmíněny souhlasem orgánu ochrany přírody, je 
ve vyhláškách uvedena nadbytečně duplicitně, neboť 
potřeba souhlasu u nich vyplývá již přímo ze zákona o 
ochraně přírody a krajiny.  
Podle jeho § 2 odst. 1 písm. a) lze jen se souhlasem 
orgánu ochrany přírody „povolovat nebo provádět 
změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití“. 
Podle § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
„bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody 
nelze … vydat územní rozhodnutí…“. V citovaném 
ustanovení navrhované vyhlášky uvedená uvedené 
činnosti podléhají územnímu rozhodnutí - viz § 80 odst. 
1 a odst. 2 písm. e) ve spojení s § 77 písm. b) 
stavebního zákona. Připomínáme, že podle aktuální 
novely stavebního zákona pak má být „způsob využití 
pozemku“ výslovně doplněn i do § 80 odst. 2 písm. e). 
Podobně i problematika staveb a jejich změn, jíž se 
věnuje § 2 odst. 1 písm. c) navrhované vyhlášky, by 
měla dle našeho názoru být pokryta úpravou 
obsaženou v § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny navazující na příslušné pasáže stavebního 

Vysvětleno 
Ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb. se vztahuje pouze 
na národní parky a chráněné krajinné oblasti, neuplatní se 
v maloplošných zvláště chráněných územních, tj, ani v NPP 
a NPR. § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se pak uplatní 
pouze v ochranných pásmech zvláště chráněných území, 
nikoliv na jejich samotném území. Žádná z činností 
navržených v § 2 není duplicitní s činností regulovanou na 
tomto typu ZCHÚ podle zákona č. 114/1992 Sb. 
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zákona. Na zvláště chráněných územích přitom nelze 
využít výjimky podle § 80 odst. 3 stavebního zákona – 
viz odstavec 5 citovaného paragrafu. 
Nadbytečná se jeví i ustanovení § 3 písm. a) a b) 
návrhu vyhlášky, a to s ohledem na § 37 odst. 2 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Novým zněním § 
37, které je obsaženo ve vládním návrhu novely 
zákona o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk č. 
501), pak má být tato problematika upravena zcela 
nově a jednoznačně přímo na úrovni zákona. 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1. Obecně: 
Upozorňujeme, že vyhláškou nelze zasahovat do práv 
a povinností správce vodního toku dle zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zejména 
podle § 47-52 a neomezovat povinnosti vlastníků 
vodních děl podle § 59, zejména pak při řešení 
mimořádných situací jako jsou povodně, ledové jevy 
atd. Tuto skutečnost doporučujeme doplnit do 
odůvodnění. 

Vysvětleno 
V navrhované NPP ani v jejím ochranném pásmu se žádný 
vodní tok nenachází.  

2. K odůvodnění:   
1) K straně 1 bodu C: 
Doporučujeme slova „platně rostoucích rostlin “nahradit 
slovy „planě rostoucích rostlin“. 

Akceptováno 

2) K straně 3 bodu E: 
• Doporučujeme uvést, že navrhovaná právní úprava 

bude mít vliv  
na zemědělskou podnikatelskou činnost, z důvodu 
zásahu hranice NPP Křížky do hranice DPB (díl 
půdního bloku) číslo 1701 (860-1020) a DPB číslo 
1703/1 (860-1020).  

Vysvětleno 
Navrhované NPP okrajově zasahuje do hranice DPB (díl 
půdního bloku) číslo 1701 (860-1020) a DPB číslo 1703/1 
(860-1020). Jedná se o strojově kosené trvalé travní porosty. 
Nově zpracovaný plán péče o toto území počítá u těchto 
pozemků s tímto způsobem údržby i nadále. Současný 
způsob využití pozemků nové vyhlášení NPP neovlivní.  

• V případě, že byla vypracována závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace, uvedou se dle Čl. 16 
odst. 4 ve spojení 
s Čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
v obecné části stručná shrnutí závěrů vyplývajících 
z provedeného hodnocení dopadů regulace s tím, 
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že v podrobnostech se odkáže na informace v této 
zprávě obsažené. Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace se uvede jako samostatná část 
materiálu. 

3. K předkládací zprávě: 
Doporučujeme slova „ustanovení § 35 a § 37“ nahradit 
slovy „ustanovení § 35 a 37“. 

Akceptováno 

Úřad vlády – ministr pro 
lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu 
 
 

1. Náklady na geodetické zaměření hranice rezervace, 
vyznačení mezníků v terénu, vyznačení území 
tabulemi a zajištění péče o rezervaci pomocí vhodných 
managementových opatření daných plánem péče sice 
vyplývají ze zákona, ovšem týkají se změn, které jsou 
předmětem předkládané vyhlášky. Pro potřeby 
hodnocení nákladů předkládaného návrhu považujeme 
za vhodné je v závěrečné zprávě vyčíslit. Zvláště s 
přihlédnutím k tomu, že část cenného území je jako 
Národní přírodní památka vyhlašována zcela nově a 
nejedná se o úpravu stávající NPP. 

Vysvětleno 
Finanční prostředky na geodetické zaměření hranice 
památky a vyznačení mezníků v terénu již byly vynaloženy, 
a to ve výši 22 395,- Kč. Geodetické zaměření hranice je 
také nezbytné pro vytvoření návrhu vyhlášky, která je 
předmětem tohoto projednání. 
Náklady na nové vyznačení území tabulemi v terénu se 
předpokládají ve výši cca 5 000,- Kč. Přesné vyčíslení bude 
provedeno až při vlastním provádění vyznačení.  
Náklady na provádění péče o území se předpokládají ve výši 
cca 77 000,- Kč ročně. Mezi nejvýznamnější činnosti patří 
zejména pastva a kosení trávníků. 

2. Je třeba vzít v úvahu, zda skutečně nedojde k 
nákladům na straně obcí a samosprávných celků, 
zejména v případě, kdy by tyto subjekty byly vlastníky 
pozemků v návrhem dotčené lokalitě a v návaznosti na 
rozšíření dosavadního území NPP. 

Vysvětleno 
Převážná většina území NPP je ve vlastnictví obce 
Prameny. Obec do údržby NPP žádné vlastní prostředky 
nevkládá. Veškerá péče je hrazena ze zdrojů MŽP nebo 
operačních programů. 

3. Je třeba vzít v úvahu, zda subjektům zodpovědným 
za vynucování obsahu předkládaného návrhu, tedy 
České inspekci životního prostředí a Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR, nevzniknou náklady s tímto 
vynucováním spojené a to s přihlédnutím k tomu, že se 
Národní přírodní památka vyhlašuje zcela nově. 

Vysvětleno 
Žádné další náklady, kromě výše u vedených, těmto 
subjektům nevzniknou, protože území je předmětem jejich 
zájmu již nyní. Aktivity obou subjektů budou v území 
pokračovat v podobném rozsahu jako doposud. 

4. Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních 
pravidel vlády a Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) a že tyto změny nejsou v 
předkládaném materiálu zohledněny. 

Akceptováno 

V Praze 21. července 2017 
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Vypracoval: 
 Podpis: 
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