
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
19. listopadu 2018, s termínem dodání stanovisek do 10. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Zásadní připomínka:  
Požadujeme předložit podrobný zákres 
stanovišť/hnízdišť, tak aby bylo možné posoudit, zda 
může dojít k ovlivnění realizace vysokorychlostní tratě 
(VRT) Praha – Brno - Břeclav.  
 
V případě možného ovlivnění realizace 
vysokorychlostní tratě v důsledku hnízdění 
chráněných druhů ptáků, žádáme o přijetí takového 
řešení v území ptačí oblasti, jež umožní předmětnou 
realizaci vysokorychlostní tratě.   
 
Odůvodnění:  
V ZÚR Jihomoravského kraje je vymezen koridor 
územní rezervy pro VRT RDZ05 v úseku Břeclav – 
státní hranice/Rakousko, která jde východně od 
stávající trati a zasahuje do stávající ptačí oblasti. 
Dále je vymezena územní rezerva pro RDZ06 VRT 
Břeclav – státní hranice/Slovensko, která je vymezena 
podél stávající trati. Požadujeme, aby tyto záměry byly 
respektovány a chráněny, jelikož se jedná o záměry 
celoevropského významu. Snahou při realizaci VRT 
samozřejmě bude, aby dopady do ptačí oblasti byly co 
nejmenší. 

Vysvětleno. 
Co se týče hnízdišť orla královského, nenachází se 
v blízkosti koridorů předmětných VRT. V posledních 10 
letech hnízdil orel královský pouze ve vymezené oblasti 
v jižní části Ptačí oblasti (viz mapka) a v blízkosti těchto 
koridorů nebyla zaznamenána ani jiná historická hnízdiště. 
 
Přidání orla královského jako předmětu ochrany PO Soutok 
- Tvrdonicko tedy neovlivní respektování či chránění 
uvedených záměrů v územně plánovacích dokumentacích. 
Obecně platí, že při realizaci záměrů, které by mohly 
významně ovlivnit předmět ochrany či celistvost ptačí 
oblasti nebo evropsky významné lokality, je třeba 
respektovat postup dle § 45h a § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nicméně jedná 
se o horizontální legislativní požadavek, na jehož aplikaci 
má navrhovaná novelizace potenciální vliv pouze z hlediska 
rozsahu případného posouzení (posouzení bude muset brát 
v potaz nově doplněný předmět ochrany). Přestože je nutné 
v rámci posouzení brát v potaz vedle aktuálního rozšíření 
předmětů ochrany i potenciál území pro vybrané předměty 
ochrany ve vazbě na zajištění cílů ochrany Ptačí oblasti, 
nelze v tuto chvíli předpokládat přísnější hodnocení ve 
vazbě na doplnění orla královského mezi předměty 
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ochrany, a to s ohledem na nízké počty hnízdících párů 
v ptačí oblasti (2 páry) v porovnání s ostatními dravci 
s obdobnými ekologickými nároky (tedy potenciálně 
obsazující obdobné biotopy), které jsou stávajícím 
předmětem ochrany Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko 
a které v ptačí oblasti hnízdí v počtu desítek párů.  
 

ÚVČR – VÚV 
 

Připomínka: 
Je třeba ocenit kvalitu a podrobnost zpracovaného 
materiálu včetně RIA. Žádáme doplnit informaci, zda 
novela nařízení vlády bude vyžadovat ohlášení 
Evropské komisi a zvýšení našich závazků k plnění 
evropských předpisů. Následně zda lze očekávat 
složitější administrativu v případě jiného využití území, 
než je dosud předpokládáno (např. na základě ZÚR). 

Vysvětleno. 
Evropská komise je o aktuálním stavu soustavy Natura 
2000 v ČR informována prostřednictvím standardních 
datových formulářů (standardní datové formuláře jsou 
vázány k jednotlivým lokalitám soustavy Natura 2000 
a jejich součástí je i informace o předmětech ochrany 
daných lokalit). Notifikace proběhne také mj. kvůli potřebě 
sdělit naplnění závazku MŽP ve vztahu k běžícímu projektu 
LIFE PannonEagle. Novela nebude vyžadovat zvýšení 
závazků k plnění evropských předpisů, sama o sobě je 
jejich naplněním. 
 
V návaznosti na doplnění orla královského jako předmětu 
ochrany Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko může změna 
administrativních úkonů spočívat pouze v tom, že zákonné 
preventivní nástroje určené k ochraně území soustavy 
Natura 2000 budou využívány v případě Ptačí oblasti 
Soutok – Tvrdonicko i ve vazbě na ochranu orla 
královského. Jedná se zejména u uplatňování souhlasů 
k činnostem vázaným na souhlas dle nařízení vlády, kterým 
se vymezuje Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko dle § 45e 
odst. 2 ZOPK, hodnocení a posuzování záměrů s možným 
významným vlivem na celistvost a předměty ochrany Ptačí 
oblasti Soutok – Tvrdonicko dle § 45h a § 45i ZOPK 
a zohlednění ochrany orla královského v Ptačí oblasti 
Soutok – Tvrdonicko při vydávání správních aktů dle 45g 
ZOPK.  
 
Ve vztahu k samotným činnostem vázaným na souhlas je 
nutné uvést, že (jak je uvedeno v důvodové zprávě) 
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ochrana hnízdících jedinců orla královského je již 
v současnosti řešena v rámci spolupráce Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR a státního podniku Lesy ČR, což u mnoha činností 
(zejm. hospodařícího subjektu) může vést k jejich nastavení 
tak, aby k naplnění skutkové podstaty do § 3 odst. 1 
nařízení vlády nově doplněných činností vůbec nedošlo. 
 
S ohledem na obdobné ekologické nároky stávajících 
předmětů ochrany Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko 
(dravci) a jejich značnou početnost na území ptačí oblasti 
však nelze očekávat složitější administrativu v případě 
změny využívání území oproti aktuální situaci (viz též výše 
vypořádání připomínky Ministerstva dopravy). 
 

Hl. m. Praha 
 
 

Připomínka: 
K bodu 2 a 3 - § 3 odst. 1 písm. a) a b): 
 
Ze znění § 3 odst. 1 písm. a) a b) vyplývá, že 
v případě, kdy orgán ochrany přírody povolí v době 
hnízdění vykonávat určené lesní práce ve vzdálenosti 
menší než 200 m, u orla královského 300 m, od 
známého obsazeného hnízda, mohou se tyto práce 
vykonávat i v bezprostřední blízkosti obsazeného 
hnízda. 
 
V zájmu zajištění hnízdění orla královského i dalších 
druhů ptáků dáváme proto do úvahy stanovit 
v právním předpisu rovněž vzdálenost od známého 
obsazeného hnízda, do níž lze v době hnízdění 
s povolením orgánu ochrany přírody vykonávat určené 
lesní práce, resp. stanovit bezzásahový okruh kolem 
těchto hnízd. 

Vysvětleno. 
Na souhlas orgánu ochrany přírody (jako preventivní nástroj 
ochrany) jsou vázány činnosti, které byly mj. na základě 
předchozích zkušeností vyhodnoceny jako rizikové ve 
vztahu k nárokům druhů, které jsou předmětem ochrany 
Ptačí oblasti (riziko poškození biotopu, riziko rušení 
jedinců).  
 
Jednou z těchto činností je i provádění lesních prací ve 
vymezeném okruhu a ve stanoveném období kolem 
obsazených hnízd předmětů ochrany (včelojed lesní, luňák 
hnědý, luňák červený, raroh velký, orel královský), jejichž 
důsledkem může být opuštění hnízda jedinci dotčených 
druhů. Další specifikace činností vázaných na souhlas 
v obecně závazném právním aktu není účelné, vezmeme-li 
v úvahu, že se vlastní dopad lesních prací na hnízdění 
jedinců dotčených druhů bude odvíjet zejména od aktuální 
situace na lokalitě (umístění hnízda, stáří mláďat, délka 
trvání prací apod.). Posouzení aktuální situace bude 
předmětem správního řízení o udělení souhlasu, přičemž 
souhlas může být orgánem ochrany udělen (včetně 
stanovení podmínek, za nichž lze lesní práce provádět) 
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v případě vyloučení negativního vlivu na předměty ochrany 
v rámci správní úvahy příslušného orgánu ochrany přírody.   

V Praze 6. února 2019 

Vypracovaly:  Mgr. Pavlína Kuncová, Ph.D. 

Mgr. Kristýna Trojanová  Podpis: 
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