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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
18. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 11. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
 
 

K § 3: 
Účinnost vyhlášky doporučujeme stanovit 
konkrétním datem. U prováděcího předpisu to 
pokládáme za uživatelsky přívětivější a nevidíme 
okolnost, která by tomu bránila. 
 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti navrhované vyhlášky prozatím 
stanoveno dnem 1. dubna 2018 s tím, že v případě 
prodlev při projednávání návrhu v pracovních komisích 
Legislativní rady vlády bude datum nabytí účinnosti ještě 
posunuto (na 15. dubna 2018, popř. 1. května 2018).  
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K § 1 odst. 2: 
Doporučujeme v odstavci 2 slova „Za národní 
přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, 
územně vymezený v odstavci 3, s výskytem“ 
nahradit slovy „Národní přírodní památka se 
vyhlašuje pro ochranu“. 
 
Odůvodnění: 
V úvodním části ustanovení se uvádí „Za národní 
přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, 
územně vymezený v odstavci 3, s výskytem“. To 
znamená, že vyhlašované zvláště chráněné území je 
definováno jednak územním vymezením v odstavci 
3, současně a nedílně však také výskytem 
ekosystémů, biotopů, taxonomických druhů 
organizmů a jiných fenoménů (úplného profilu 
starosedelského souvrství…), které jsou v 

Vysvětleno 
Formulace úvodní části § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky 
vychází z ustálené praxe vycházející z doporučení 
Legislativní rady vlády, resp. její pracovní komise pro 
správní právo, vyplývající z definice příslušné kategorie 
zvláště chráněného území a rozsahu zmocňovacího 
ustanovení. V případě zániku některého z předmětů 
ochrany existují nástroje k řešení této situace – přijetí 
nových managementových opatření, případně možnost 
úpravy vymezení předmětu ochrany vyhlašované národní 
přírodní památky nebo jejích ochranných podmínek cestou 
novelizace vyhlášky, popř. ve výjimečných případech 
zrušení zvláštní ochrany území na základě § 45 zákona 
č. 114/1992 Sb. 
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ustanovení § 1 odst. 2 vyjmenovány. V případě, že 
by nebyl splněn jeden ze znaků uvedených v tomto 
ustanovení, zanikla by také národní přírodní 
památka, protože by přestala existovat v podobě, v 
jaké byla vyhlašovacím předpisem definována. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

K § 1 odst. 2 písm. d): 
Doporučujeme nahradit slova „populací, a“ slovy 
„populací a“ podle Legislativních pravidel vlády Čl. 
42, odst. 2 písm. a). 

Akceptováno jinak 
Funkcí čárky použité za slovem „populací“ je ukončit 
oddělení samostatně stojícího větného celku „včetně jejich 
populací“. S vlastním spojením položek kumulativního 
výčtu její užití nesouvisí. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o prostý výčet, spojka „a“ odstraněna. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 

K úvodní větě: 
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme revidovat výčet relevantních 
novel zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž se 
domníváme, že postačí pouze odkaz na zákon č. 
225/2017 Sb. 

Vysvětleno 
Dle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
v případě, kdy se cituje jednotlivé ustanovení právního 
předpisu, který byl novelizován několikrát, uvedou se 
kromě původního právního předpisu jen ty novely, kterými 
bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění je 
citované ustanovení platné v době citace. 
Dle našeho názoru je výčet relevantních novel zákona 
č. 114/1992 Sb. úplný a správný. 
Výčet relevantních novel uvádí zákon č. 349/2009 Sb., 
který s účinností od 1. prosince 2009 zavedl zcela nový 
text § 79 zákona č. 114/1992 Sb. Do tohoto data bylo 
zmocnění k vyhlášení národních přírodních rezervací 
a národních přírodních památek obsaženo v § 79 odst. 3 
písm. c) zákona. Od 1. prosince 2009 bylo obsaženo 
v § 79 odst. 4 písm. h) zákona. 
Ve výčtu dále následuje zákon č. 123/2017 Sb., kterým 
bylo zrušeno ustanovení § 79 odst. 4 písm. g) zákona, 
v důsledku čehož se změnilo označení ustanovení 
obsahujícího zmocnění k vydání této vyhlášky – nově se 
jednalo o § 79 odst. 4 písm. g) zákona. 
Zatím poslední novelou, která se příslušného 
zmocňovacího ustanovení dotkla, představuje zákon 
č. 225/2017 Sb., kterým došlo k vložení nového 
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odstavce 4 do § 79 zákona č. 114/1992 Sb., a tudíž 
i přečíslování příslušného odstavce, v němž je obsaženo 
zmocňovací ustanovení k vydání této vyhlášky, na 
odstavec označený číslem 5. Pouhé přečíslování 
příslušného odstavce nepovažujeme za dostatečný důvod 
uvedení pouze zákona č. 225/2017 Sb. 
 

K § 3: 
Dáváme na zvážení, zda by za účelem předejití 
konfliktu zamýšleného ustanovení o účinnosti s § 3 
odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, nebylo vhodné 
ustanovení upravit tak, aby bylo zajištěno 
respektování obecné legisvakanční lhůty. 
 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti navrhované vyhlášky prozatím 
stanoveno dnem 1. dubna 2018 s tím, že v případě 
prodlev při projednávání návrhu v pracovních komisích 
Legislativní rady vlády bude datum nabytí účinnosti ještě 
posunuto (na 15. dubna 2018, popř. 1. května 2018).  
 

K poznámce pod čarou č. 2: 
S odkazem na čl. 65 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme v poznámce pod čarou č. 2 
vypustit slova „ve znění pozdějších předpisů“, neboť 
citovaná ustanovení stavebního a katastrálního 
zákona nebyla novelizacemi dotčena. Své 
doporučení opíráme i o prováděcí předpisy z 
nedávné doby upravující obdobnou materii, kdy lze 
zmínit například vyhlášku č. 108/2017 Sb. nebo 
vyhlášku č. 107/2017 Sb. 
 

Akceptováno 
 

V Praze 6. dubna 2018 

Vypracoval: Mgr. Kristýna Trojanová Podpis: 
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