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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. 4. 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně 
cenného území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní 
přírodní rezervace“ ve smyslu ustanovení § 28 a § 37 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Důvodem pro vyhlášení zájmového území zvláště chráněným územím je zajištění 
ochrany:  
a) přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér 

a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů; 
b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých 

mezofilních a xerofilních křovin a teplomilných doubrav;  
c) mohutného vypreparovaného lakolitu budovaného sodalitickým fonolitem, 

modelovaného procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, 
skalními sloupy, jehlami a věžemi, kryoplanačními terasami včetně kamenných moří 
s ledovými jámami. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

- Náklady MŽP na označení území v terénu - cca 35 000 Kč – viz kapitola 3.1 
- Průměrné roční náklady MŽP na zajištění managementu území – viz kapitola 3.1 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Zajištění efektivní a funkční ochrany a péče o cenné území – viz kapitola 3.1 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2CEDBJ)



 

3 
 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek. 

1.2 Definice problému 
Důvodem pro vyhlášení zájmového území zvláště chráněným územím je zajištění ochrany:  

a) přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér 
a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů; 

b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých 
mezofilních a xerofilních křovin a teplomilných doubrav;  

c) mohutného vypreparovaného lakolitu budovaného sodalitickým fonolitem, 
modelovaného procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními 
sloupy, jehlami a věžemi, kryoplanačními terasami včetně kamenných moří s ledovými 
jámami, 

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace (NPR). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době je toto cenné území bez zvláštní územní ochrany. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) Vlastníci či nájemci nemovitostí dotčených ochranou území; 

b) obce a kraje, jejichž území se návrh dotýká; 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území; 

d) právnické a fyzické osoby pohybující se nebo vykonávající činnosti v daném území; 

e) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

f) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR); 

g) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). 

1.5 Popis cílového stavu 
Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zajištění ochrany přírodovědně cenného 
území, a to jeho vyhlášením za zvláště chráněné území v kategorii „národní přírodní 
rezervace“ ve smyslu ustanovení § 28 a § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Jedná se o vyhlášení nového zvláště chráněného území.  

Vyhlášením národní přírodní rezervace dojde k jednoznačnému vymezení hranice NPR 
Zlatník na základě přesných geodetických podkladů (souřadnicemi lomových bodů hranice 
v systému S-JTSK). 
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Plocha vyhlašovaného zvláště chráněného území zabírá orientačně 79,17 ha. Výměra 
zvláště chráněného území je zjišťována pomocí GIS na základě polygonu, z toho důvodu se 
jedná pouze o orientační údaj, neboť není uvažován sklon terénu. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Nezajištění odpovídající územní ochrany přináší rizika, která ve své důsledku mohou být 
příčinou takového poškození přírodních hodnot, u kterých by snaha o navrácení do 
původního stavu znamenala riziko zvýšených nákladů, které nelze předem specifikovat. 
Může také dojít k poškození přírodních hodnot v takovém rozsahu, jehož náprava by do 
značné míry nebyla proveditelná.  

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Varianta 0 předpokládá ponechání současného stavu, kdy je toto předmětné 
a environmentálně cenné území bez zvláštní územní ochrany. 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 předpokládá vydání vyhlášky o vyhlášení NPR Zlatník a stanovení bližších 
ochranných podmínek. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta řešení znamená ponechání přírodovědně cenného území ve stávajícím 
legislativním i fyzickém stavu, tedy bez územní ochrany. Nezajištění odpovídající územní 
ochrany přináší rizika, která ve svém důsledku mohou být příčinou takového poškození 
přírodních hodnot, u kterých by snaha o navrácení do původního stavu znamenala riziko 
zvýšených nákladů, které nelze předem specifikovat. Může také dojít k poškození přírodních 
hodnot v takovém rozsahu, jehož náprava by nebyla proveditelná. Z pohledu cílů zákona je 
dále třeba v území uchovat, případně zlepšovat, dochovaný stav přírodního prostředí 
a udržet přirozenou rozmanitost složek neživé a živé přírody v celé její šíři. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S vyhlášením NPR Zlatník souvisí finanční náklady vynaložené na geodetické zaměření 
hranice rezervace, na vyznačení mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi a zajištění 
péče o rezervaci pomocí vhodných managementových opatření daných plánem péče1). Tyto 
náklady však vyplývají ze zákona a jejich financování je zajištěno z kapitoly 315 Ministerstva 
životního prostředí. Náklady na zaměření nebyly v tomto případě fakticky vynaloženy, neboť 
                                                
1) Plán péče je zpravidla aktualizován jedenkrát za deset let a to nezávisle na přehlášení daného 
území. 
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lomové body hranice rezervace odpovídají lomovým bodům stávajících parcel. Náklady 
na označení území v terénu (dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech 
k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území) konkrétně instalace tabulí 
a pruhové označení hranice území, jsou odhadovány AOPK ČR na cca 35 000 Kč. Průměrné 
roční náklady na zajištění managementu území jsou odhadovány ve výši cca 150 000 Kč. 
Finanční prostředky budou čerpány v rámci dotačních programů např. PPK, POPFK, PRV. 
Na ostatní veřejné rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné negativní dopady. 

Vyhláškou jsou dále stanoveny bližší ochranné podmínky. Jedná se o následující činnosti, 
které lze provádět jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody: 

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití, nebo 

b) provádět geologické práce spojené se zásahem do území. 

Před rušivými vlivy bude zvláště chráněné území zabezpečeno v souladu s § 37 odst. 1 
zákona ochranným pásmem v podobě pásu do vzdálenosti 50 metrů od hranice NPR Zlatník. 

Dopady na vlastníky – podnikatelské subjekty, nájemce (dopady na podnikatelské 
prostředí) 

Pro vlastníky (nájemce) dotčených pozemků může stanovení bližších ochranných podmínek 
znamenat mírný nárůst administrativní zátěže, neboť pro realizaci některých činností budou 
muset požádat o souhlas orgán ochrany přírody. Zároveň však lze konstatovat, že s ohledem 
na charakter činností, vázaných bližšími ochrannými podmínkami na souhlas orgánu ochrany 
přírody, bude takovýchto případů minimum a vlastník nebude při hospodaření a užívání 
svých nemovitostí prakticky vůbec ovlivněn. Návrh záměru nově vyhlásit rezervaci byl rovněž 
v souladu s § 40 zákona s dotčenými vlastníky pozemků předem projednán a v rámci 
projednávání nebyla vznesena žádná námitka (viz kapitola 7 Konzultace a zdroje dat). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navrhovaná právní úprava byla v souladu s § 40 zákona předem projednána s dotčenými 
vlastníky pozemků, obcemi a Ústeckým krajem a nebude mít přímé dopady na územní 
samosprávné celky (obce, kraje). 

Sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, nepředpokládá se 
ani negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

Dopady na životní prostředí 

Vyhlášení nové národní přírodní rezervace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 
neboť navrhovanou úpravou 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. 
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3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 
Většina případných nákladů, které souvisí s vyhlášením NPR Zlatník, plyne ze zákona 
a nevyplývají z nich dodatečné finanční požadavky na státní rozpočet. Jedná se zejména 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

MŽP - zajištění 
potřebné úrovně 
ochrany zvláště 
chráněných druhů 
rostlin a živočichů

* až ***

- - - -

- - - -

- - - -

Není zajištěna 
efektivní a funkční 
ochrana a péče o 
cenné území

*****

Náklady MŽP  na 
označení území v 
terénu

cca 35 000 Kč

Průměrné roční 
náklady MŽP na 
zajištění 
managementu území

cca 150 000 Kč

Orgán ochrany 
přírody - správní 
řízení ve věci 
souhlasů k 
činnostem uvedeným 
v bližších ochranných 
podmínkách

*

Vlastník (nájemce) - 
vyplnění a podání 
žádosti o souhlas

*

- - - -

Zajištění efektivní a 
funkční ochrany a 
péče o cenné území

*****

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Varianta 1 Vyhlášení NPR 
Zlatník

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Životní prostředí

Varianta 0
současný stav - 

území bez zláštní 
územní ochrany

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské subjekty
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o náklady na vyznačení mezníků v terénu, na vyznačení území tabulemi a náklady na 
zajištění péče o památku pomocí vhodných managementových opatření daných schváleným 
plánem péče pro dané území. U některých dalších dopadů není možné kvantifikovat jejich 
konkrétní výši z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout 
a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto 
dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané 
a konzultované míry dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným 
souhrnem celého hodnocení dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru 
dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi 
nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1 vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené nedostatky 
současného právního a fyzického stavu environmentálně cenného území, které je 
v současné době bez zvláštní územní ochrany. Vyhlášením bude zajištěna péče 
o NPR Zlatník pomocí vhodných managementových opatření daných plánem péče o toto 
území. Na základě vyhlášky bude přesně vyznačena hranice rezervace a zajištěna její 
stabilizace, vyznačení území rezervace v terénu a zároveň budou stanoveny bližší ochranné 
podmínky péče o rezervaci tak, aby mohla být účinně zajištěna ochrana a zachování 
jedinečného přírodního fenoménu pro budoucnost. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Lze předpokládat, že zavádění nové vyhlášky bude úspěšné a nebude pro dotčené subjekty 
činit potíže. Ochranný režim bude případně vynucován v souladu s částí osmou zákona. 

Subjekty odpovědné za zavádění: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov. 

Subjekty odpovědné za vynucování: Česká inspekce životního prostředí a Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Na území rezervace bude prováděn průběžný monitoring stavu předmětu ochrany a na 
základě jeho výsledků budou přijímána potřebná opatření. V případě, že by došlo k zániku 
předmětu ochrany tohoto zvláště chráněného území, je Ministerstvo životního prostředí 
oprávněno v souladu s ustanovením § 45 zákona ochranu tohoto území zrušit. 

7 Konzultace a zdroje dat 
Záměr byl konzultován a připraven pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Návrh 
záměru nově vyhlásit rezervaci byl v souladu s § 40 zákona projednán s dotčenými vlastníky 
pozemků, obcemi a Ústeckým krajem.  
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V rámci projednávání nebyla vznesena žádná námitka. 

8 Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

MŽP, ministerstvo Ministerstvo životního prostředí 

NPR národní přírodní rezervace 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

PPK Program péče o krajinu 

POPFK Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 

PRV Program rozvoje venkova 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAK2CEDBJ)


	Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
	1 Důvod předložení a cíle
	1.1 Název
	1.2 Definice problému
	1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
	1.4 Identifikace dotčených subjektů
	1.5 Popis cílového stavu
	Plocha vyhlašovaného zvláště chráněného území zabírá orientačně 79,17 ha. Výměra zvláště chráněného území je zjišťována pomocí GIS na základě polygonu, z toho důvodu se jedná pouze o orientační údaj, neboť není uvažován sklon terénu.
	1.6 Zhodnocení rizika

	2 Návrh variant řešení
	2.1 Varianta 0
	2.2 Varianta 1

	3 Vyhodnocení nákladů a přínosů
	3.1 Identifikace nákladů a přínosů
	a) Varianta 0
	b) Varianta 1
	3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant

	4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
	5 Implementace doporučené varianty a vynucování
	6 Přezkum účinnosti regulace
	7 Konzultace a zdroje dat
	8 Seznam použitých zkratek



