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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

 
Název: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 
2000 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1.1.2016 
      

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 31.12.2015 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Uvedení přílohy 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, do souladu s přílohou II směrnice Rady 

92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

- 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne  

- 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  

- 

3.4 Sociální dopady: Ne 

- 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Páskovec velký (Cordulegaster heros) je zahrnut v seznamu druhů živočichů a rostlin vyžadující 
zvláštní územní ochranu (příloha II směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Členský stát vyhlašuje na svém území 
evropsky významné lokality pro ochranu druhů z uvedené přílohy . 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 

2000 

1.2 Definice problému 

Doplnění druhu vážky - páskovec velký (Cordulegaster heros) - do přílohy 2 vyhlášky č. 

166/2005 Sb. v souladu se současným vědeckým poznáním a platným zněním směrnice 

Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“). Příloha vyhlášky vychází z přílohy II směrnice o 

stanovištích se seznamem druhů, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštní územní 

ochrany. Druh páskovec velký je v příloze II směrnice o stanovištích uveden, ale nebyl 

zařazen do přílohy 2 vyhlášky, neboť v době vydání vyhlášky nebyl uvedený druh z území 

ČR znám. 

Páskovec velký (Cordulegaster heros)  

Páskovec je největší vážka Evropy, tento druh byl popsaný teprve v roce 1979, kdy byl 

odlišen od blízce příbuzných druhů páskovců. Jde o druh Karpat a západního Balkánu, v ČR 

byl objeven teprve v roce 2009 (publikováno 2010), je vikariantem blízce příbuzného 

páskovce Boltonova (s nímž byl před objevem zaměňován). V ČR je známa v podstatě 

jediná oblast jeho výskytu: Chřiby, kde je znám z 8 lokalit ve 3 polích síťového mapování. 

Osidluje malé lesní potoky s přirozeným charakterem toku. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Příloha 2 vyhlášky „SEZNAM DRUHŮ V ZÁJMU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

VYSKYTUJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“, neobsahuje všechny druhy 

vyskytující na území ČR z přílohy II směrnice o stanovištích a musí být uvedena do 

souladu s přílohou II směrnice o stanovištích. Pouze pro druhy z přílohy II směrnice o 

stanovištích, které jsou stanoveny Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) 

prováděcím právním předpisem jako druhy vyžadující podle právních předpisů Evropských 

společenství zvláštní územní ochranu, lze vyhlašovat evropsky významné lokality (dále jen 

„EVL“).  

Identifikace dotčených subjektů 

a) MŽP 

1.4 Popis cílového stavu 

Uvedení přílohy 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), v souvislosti s vytvářením soustavy 
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NATURA 2000, do souladu se směrnicí o stanovištích. A to ve stanoveném termínu do 

31.12.2015. 

1.5 Zhodnocení rizika 

Příloha 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. neobsahuje všechny druhy vyskytující na území ČR 

z přílohy II směrnice o stanovištích a není tak s touto přílohou v souladu. Pro druhy, jež 

nejsou uvedeny v příloze 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. nelze vyhlásit EVL. Na základě 

prokázání přítomnosti druhu páskovec velký (Cordulegaster heros) na území ČR Evropská 

komise požaduje doplnění EVL pro druh páskovec velký (Cordulegaster heros). Při 

nesplnění požadavku na vyhlášení lokality hrozí zahájení řízení o porušení Smlouvy o 

fungování EU podle jejího článku 258. 

 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Ponechání současného stavu. Druh páskovec velký je v příloze II směrnice o stanovištích 

uveden, ale není zařazen do přílohy 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. Pro uvedený druh není 

možné vyhlásit EVL. 

2.2 Varianta 1 

Druh páskovec velký je uveden jak v příloze II směrnice o stanovištích, tak je i zařazen do 

přílohy 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 

2000. Pro uvedený druh je možné vyhlásit EVL. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta představuje ponechání současného stavu. Příloha 2 vyhlášky č. 166/2005 

Sb. neobsahuje všechny druhy vyskytující na území ČR z přílohy II směrnice o stanovištích a 

není tak v souladu s přílohou II směrnice o stanovištích. Nebude možné dostát požadavku 

Evropské komise na doplnění EVL pro druh páskovec velký. Hrozí zahájení řízení o porušení 

Smlouvy o fungování EU (článek 258) a věc může být předložena k Soudnímu dvoru 

Evropské unie. Důsledkem může být rovněž ohrožená možnost čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU. 

b) Varianta 1 

Příloha 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb., obsahuje všechny druhy vyskytující na území ČR 

z přílohy II směrnice o stanovištích a je tak uvedena do souladu s přílohou II směrnice o 

stanovištích.  

Uvedená úprava je technického charakteru a nevyvolá žádné finanční dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské subjekty a územní samosprávné celky. 

Daná úprava nevyvolá ani žádné sociální dopady. Zařazením druhu do přílohy 2 vyhlášky 
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č. 166/2005 Sb. lze pro tento druh vyhlásit EVL, jejichž cílem je ochrana předmětného druhu 

v životním prostředí.  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP. 

Jedná se o prováděcí předpis v souladu s § 79 odst. 4) písm. a) zákona o ochraně přírody a 

krajiny.  

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede MŽP. Jako období, které je vhodné pro přezkum 

účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 

let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího objemu dat 

relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně 

krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn. 

7 Konzultace a zdroje dat 

1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Páskovec velký 

(Cordulegaster heros) 

není zahrnut v seznamu 

druhů živočichů a 

rostlin vyžadující 

zvláštní územní ochranu

****

Páskovec velký 

(Cordulegaster heros) je 

zahrnut v seznamu 

druhů živočichů a 

rostlin vyžadující 

zvláštní územní ochranu

****

Varianta 0 současný stav

Varianta 1

Doplnění druhu vážky - 

páskovec velký 

(Cordulegaster heros) - 

do přílohy 2 vyhlášky č. 

166/2005 Sb. 

Životní prostředí

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

Životní prostředí
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8 Seznam použitých zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

EVL Evropsky významná lokality 

 

 

B Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními 

smlouvami, jimž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské unie, judikatury 

soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské 

unie 

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. 1, 2 a 10 Ústavy České republiky a k Čl. 11, 14 odst. 1 a 3, 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 

(vyhlášení EVL a poskytnutí odpovídající ochrany). Návrh je v souladu se zákonem o 

ochraně přírody a krajiny. 

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). Návrh je v souladu s 

předpisy Evropské unie a plní požadavky vyplývající ze směrnice stanovištích. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 

C 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 

Hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy na státní a ostatní veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí jsou podrobněji řešeny v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace. Návrh nevyvolává žádné finanční dopady na státní 

rozpočet. 

Předpokládá se pozitivní dopad na životní prostředí. Páskovec velký (Cordulegaster heros) 

je zahrnut v seznamu druhů živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu (příloha II 

směrnice o stanovištích). Členský stát vyhlašuje na svém území EVL pro ochranu druhů 

z přílohy II směrnice o stanovištích. Je třeba uvést do souladu stav se směrnicí o 

stanovištích a s vnitrostátní právní úpravou. 

Navrhovaná změna sama o sobě nevyvolá žádné dopady na vlastníky lesů. Doplnění druhu 

do stávající EVL Chřiby je předmětem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, který byl 

předložen do mezirezortního připomínkového řízení pod č. j. předkladatele 41106/ENV/15.  
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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 negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

E Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava se na soukromí nebo osobní údaje nevztahuje. 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 podle názoru předkladatele žádný nárůst korupčních 

rizik. Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je předkládán, 

tedy k uchování přírodních hodnot, pro něž nelze doposud existující formy ochrany 

považovat za dostačující, a neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy.  

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K článku I 

Do přílohy č. 2 do skupiny vážek se doplňuje druh páskovec velký. 

 

K článku II 

Stanovuje se nabytí účinnosti ke dni 1. ledna 2016, tj. vyhláška by měla nabýt účinnosti 

společně s novelou nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterou je doplňován druh „páskovec 

velký“ do předmětů ochrany EVL Chřiby. 
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