
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

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

Dne 14. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení 
Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných 
podmínek.  
 V § 1 této vyhlášky je uveden výčet katastrálních území, na kterých se zmíněné 
zvláště chráněné území nachází. Mezi uvedenými katastry chybí katastrální území 
„Kněžičky“, přestože do něho toto zvláště chráněné území zasahuje. Jedná se o 
formální technickou chybu, vzniklou při přepisu textu vyhlášky v průběhu jejího 
projednávání. 
Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je tuto formální chybu opravit a uvést text 
vyhlášky č. 243/2014 Sb. do souladu se skutečným vymezením hranic NPP 
Dlouhopolsko, které je dáno geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
uvedenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 243/2014 Sb.  
Skutečné vymezení hranic ani ochranný režim NPP Dlouhopolsko se nemění. 
 

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 

Jedná se 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), a proto je dle Obecných zásad hodnocení dopadů 
regulace na tento právní předpis uplatňována výjimka ze zpracování RIA. 
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.  

D Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
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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. 

E 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. 

F Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádný nárůst korupčních rizik, jde o čistě 

formální úpravu. 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I:   

Doplnění slov „a Kněžičky“ do § 1 (Vymezení národní přírodní památky) tak, aby 
popis rozlohy památky odpovídal skutečnosti. 

K Čl. II:   

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2016. 
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