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 V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice 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.,  

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 c) 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. 14 ve vazbě na čl. 16 LPV).   

Akceptováno 
 

Ministerstvo kultury 
 
 

K předkládací zprávě a odůvodnění: 
Upozorňujeme předkladatele na v několika případech 
nesprávně uvedenou kategorii národní přírodní 

Akceptováno – upraveno 
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 památky, ačkoli prohlašované území má být národní 
přírodní rezervací. Proto doporučujeme v tomto směru 
revizi textu. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 
 

1. K návrhu vyhlášky: 
Požadujeme, aby vyhlášením Národní přírodní 
rezervace (NPR) Lichnice nebyla omezena možnost 
provádění údržby plynárenského zařízení (PZ) 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., konkrétně STL 
plynovodů a přidružených zařízení. Zároveň 
požadujeme, aby byla zachována možnost případného 
rozšíření PZ. 
 
Odůvodnění: 
Z pohledu zařízení a záměrů společnosti RWE 
GasNet, s.r.o. se v bezprostřední blízkosti NPR 
Lichnice nacházejí PZ, konkrétně STL plynovody a 
přidružená zařízení. V této souvislosti požadujeme, aby 
nebyla omezena možnost provádění údržby PZ dle 
příslušných předpisů, včetně jeho oprav a rekonstrukcí.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Podle informací, které máme k dispozici, se na území 
navrhované NPR ani jejího ochranného pásma žádné 
plynárenské zařízení nenachází. Údržba plynárenských 
zařízení, která jsou mimo území NPR a její ochranné pásmo, 
není vyhlášením zvláště chráněného území dotčena. To se 
týká i případného rozšiřování plynárenských zařízení.    

2. K návrhu vyhlášky - § 1: 
Doporučujeme na základě článku 42 odst. 2 
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 při 
dvou možnostech mezi tyto možnosti vloží slovo „a“, 
před nímž se čárka nepíše. 

Akceptováno 
 

3. 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 
 

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

Akceptováno 
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vlády. 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K úvodní větě: 
S odkazem na čl. 38 odst. 2, resp. čl. 37 odst. 3 ve 
spojení s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
konstatujeme, že zmocňovací ustanovení, jímž je § 79 
odst. 4 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny, 
bylo novelizováno pouze jedenkrát, a to zákonem č. 
349/2009 Sb., pročež z úvodní věty doporučujeme 
vypustit nadbytečná slova „zákona č. 218/2004 Sb., 
zákona č. 312/2008 Sb. a“. 

Akceptováno 
 

2. K poznámce pod čarou č. 2: 
Upozorňujeme, že s ohledem na čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády je třeba citovaná 
ustanovení právních předpisů doplnit souslovím „, ve 
znění pozdějších předpisů“, neboť stavební zákon i 
katastrální zákon byly vícekrát novelizovány. 

Akceptováno 
 

3. K § 2 písm. c): 
Doporučujeme sjednocení terminologické 
rozrůzněnosti napříč společně předkládanými návrhy 
vyhlášek, související s geologickými pracemi, kdy se 
vyskytují hned tři různé varianty: se zásahem do území 
/ do pozemku / do zemského povrchu. 

Akceptováno 
 

4. K § 3: 
Konstatujeme, že zvolený termín účinnosti dnem 1. 
května 2016 je nerealizovatelný, jelikož meziresortní 
připomínkové řízení trvá do 12. dubna a po něm 
následuje ještě vypořádání připomínek a projednání 
v pracovních komisích. Nadto by v rozporu s čl. 53 
Legislativních pravidel vlády nebyla dodržena nutná 
minimální legisvakance, určená k seznámení se 
adresátů s právním předpisem. Doporučujeme proto 
zvolit vhodnější formulaci pro účinnost navrhované 
vyhlášky. 

Akceptováno 
Účinnost byla posunuta. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 

K § 2 a 3: 
Doporučujeme ustanovení věnovaná bližším 
ochranným podmínkám a činnostem vázaným na 

Vysvětleno 
Ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb. se vztahuje pouze 
na národní parky a chráněné krajinné oblasti, neuplatní se 
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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 
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. 

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. 

Ministerstvo zemědělství 
 
  

1. Doporučujeme upravit předkládací zprávu tak, že 
v předposledním odstavci se slova „přirozené lesních 
ekosystémy“ nahradí slovy „přirozené lesní 
ekosystémy“ a slova „vodních ekosystémy“ se nahradí 
slovy „vodní ekosystémy“. 

Akceptováno 
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V posledním odstavci předkládací zprávy 
doporučujeme slova „Národní přírodní památka“ 
nahradit slovy „Národní přírodní rezervace“. 
 
2. Doporučujeme v části A odůvodnění ve druhém 
odstavci slova „přirozené lesních ekosystémy“ nahradit 
slovy „přirozené lesní ekosystémy“ a slova „vodních 
ekosystémy“ nahradit slovy „vodní ekosystémy“. 
V části C v prvním odstavci slova „platně rostoucích 
rostlin“ nahradit slovy „planě rostoucích rostlin“. V části 
G chybí ve druhé větě slova „právní úprava“ za slovem 
„Navrhovaná“. 

Akceptováno 
 

 

3. Doporučujeme v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace v bodě 1.2 v předposledním odstavci 
letopočet „1969“ nahradit letopočtem „1955“. V bodě 
3.1 u varianty 1 v části „dopady na územní 
samosprávné celky“ slovo „Prdubickým“ nahradit 
slovem „Pardubickým“. 

Akceptováno 
 

4. Doporučujeme ve zvláštní části odůvodnění ve 
druhém odstavci k § 1 slova „Národní přírodní 
památka“ nahradit slovy „Národní přírodní rezervace“. 
 

Akceptováno 
 

5. 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, že v podrobnostech se odkáže na 
informace v této zprávě obsažené. Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace se uvede jako 
samostatná část materiálu. 

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 

Vysvětleno 
Finanční prostředky na geodetické zaměření hranice 
rezervace a vyznačení mezníků v terénu již byly vynaloženy, 
a to ve výši 213 000,- Kč. Geodetické zaměření hranice je 
také nezbytné pro vytvoření návrhu vyhlášky, která je 
předmětem tohoto projednání. 
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hodnocení nákladů předkládaného návrhu považujeme 
za vhodné je v závěrečné zprávě vyčíslit. 

Náklady na nové vyznačení území tabulemi v terénu se 
předpokládají ve výši cca 30 000,- Kč. Přesné vyčíslení bude 
provedeno až při vlastním provádění vyznačení.  
Náklady na provádění péče o území se předpokládají ve výši 
cca 70 000,- Kč ročně. Mezi nejvýznamnější činnosti patří 
zejména likvidace invazních druhů rostlin a výsadba jedle a 
vzácných listnáčů. 

2. 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. 

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. 

3. 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 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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