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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
A Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, 
odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

 
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ruší MŽP ostatní právní předpisy, kterými bylo podle 
předchozích právních předpisů vyhlášeno zvláště chráněné území a na nichž je nově 
vyhlašováno zvláště chráněné území Ministerstvem životního prostředí (v kategorii národní 
přírodní památka nebo národní přírodní rezervace).  

Podle § 79 odst. 4 písm. h) a § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb. může Ministerstvo 
životního prostředí zrušit dosavadní ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle 
dřívějších předpisů ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie přírodní 
rezervace nebo přírodní památka, v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště 
chráněné území okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou nebo správou národního 
parku podle tohoto zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45.  

 
Podle čl. II bodu 1. zákona č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se 
vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, může 
Ministerstvo životního prostředí zrušit prováděcím právním předpisem přírodní památky nebo 
přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich ochranných pásem 
podle dosavadních právních předpisů. 

V souladu s těmito ustanoveními se proto navrhuje zrušit celkem tři vyhlášky a šest 
výnosů, které byly nahrazeny, resp. jsou souběžně nahrazovány, novou právní úpravou: 

 
• Vyhláškou MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek, 
• Vyhláškou MŽP o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení 

jejích bližších ochranných podmínek, 
• Vyhláškou MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení 

jejích bližších ochranných podmínek, 
• Vyhláškou MŽP o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích 

bližších ochranných podmínek, 
• Nařízením Pardubického kraje č. 3/2013 ze dne 19. září 2013 o vyhlášení přírodní 

rezervace Buky u Vysokého Chvojna a stanovení jejích bližších ochranných 
podmínek, 

• Vyhláškou MŽP č. 108/2010 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva,  
• Nařízením č. 2/2011 Správy NP Šumava ze dne 22. 9. 2011 o vyhlášení Přírodní 

rezervace Milešický prales, 
• Nařízením č. 1/2015 Správy NP Šumava ze dne 5. 10. 2015 o vyhlášení Přírodní 

rezervace Zátoňská hora, 
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• Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví 
podmínky jeho ochrany. 
 

Nově navržené kategorie a územní rozsah jednotlivých existujících chráněných území 
lépe odpovídají charakteru dotčených území a způsobu, kterým by měla být chráněna. 
 
B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její 
slučitelnost s akty práva Evropské unie 
Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s Ústavním pořádkem České republiky a s předpisy 
Evropské unie. Návrh vyhlášky souvisí se směrnicí Rady (ES) 92/43/EHS  
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.  
 
C Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, nebude mít žádné sociální dopady ani 
negativní dopady na životní prostředí. Nepředpokládá se žádný dopad na rovné postavení 
mužů a žen. 
 
D Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
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 ani negativní dopad na rovné postavení mužů a 
žen. 
 
E 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. 
 
F Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný nárůst korupčních rizik. 
 
Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad nebylo uplatněno, protože se jedná 
o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny technického charakteru 
nemající žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu (na žádnou cílovou skupinu ani 
oblast). 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I:   
Navrhuje se zrušení vyjmenovaných předpisů. 
K Čl. II:   
Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. května 2016.  
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