
IV. 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 
k návrhu nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do 

evropského seznamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2QGSL23)



 

1 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Česká republika v roce 2016 dvakrát rozšířila tzv. národní seznam evropsky významných 

lokalit (dále jen „EVL“). Stalo se tak prostřednictvím novelizace nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 

o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, vydávaného podle ustanovení 

§ 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOPK“), a to nařízením vlády č. 73/2016 Sb. (účinné od 1. května 2016) a 

č. 207/2016 Sb. (účinné od 1. července 2016). 

Předmětem rozšíření národního seznamu v roce 2016 bylo: 

 vyhlášení 51 nových EVL, 

 doplnění předmětů ochrany do 70 EVL, 

 zrušení předmětů ochrany v 39 EVL (vedlo k vyřazení 10 EVL), 

 upravení hranice u 289 EVL, 

 změna názvu u 22 EVL. 

Národní seznam EVL v současně době tvoří 1 112 EVL o rozloze 7 951 km2, pokrývající cca 

10 % rozlohy ČR1. Výše uvedené změny národního seznamu byly v září roku 2016 odevzdány 

Evropské komisi k jejich promítnutí (zařazení) na seznam lokalit významných pro 

Společenství, které jsou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 

(tzv. evropský seznam). Na základě směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, 

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, se evropský 

seznam, resp. jeho aktualizace přijímá prováděcím rozhodnutím Komise. 

Evropská komise promítla změny z národního seznamu EVL z roku 2016 do příslušných 

evropských seznamů pro panonskou a kontinentální biogeografickou oblast2 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. 1. 2018: 

 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/43 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 

přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství 

v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8260),  

 prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/38 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 

přijímá devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské 

biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8241).  

Ustanovení § 45c odst. 1 ZOPK stanoví, že EVL zařazené do evropského seznamu vyhlásí 

ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda nařízením, ve kterém 

u každé evropsky významné lokality uvede její název, zeměpisnou polohu a rozlohu. 

Předkládané nařízení vlády je tedy prováděcím právním předpisem k § 45c odst. 1 ZOPK. 

Příloha nařízení vlády obsahuje seznam lokalit s nezaměnitelnými identifikačními údaji 

                                                

1 Před uvedenou novelizací čítal národní seznam 1 075 EVL o rozloze 7 855 km2. 
2 Soustava Natura 2000 je územně rozdělena do několika biogeografických oblastí, které jsou specifické kombinací 

biotických a abiotických charakteristik. Napříč členskými státy se vymezuje 9 biogeografických oblastí, ČR spadá 
ze své většiny do kontinentální oblasti (96 % ČR). Do Jihomoravského a Zlínské kraje zasahuje panonská oblast 
(4 % ČR). Některé EVL spadají do obou oblastí a jsou tak uvedeny v evropských seznamech pro obě oblasti. 
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pro každou lokalitu, kterými jsou kód a název lokality, zeměpisné souřadnice jejího středu a 

rozloha (viz § 45c odst. 1 ZOPK). 

Jelikož v roce 2016 proběhly změny u velkého množství lokalit (viz výše), je předkládáno 

konsolidované znění nařízení vlády, které nahradí v současnosti platné nařízení vlády 

č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského 

seznamu, ve znění nařízení vlády č. 93/2014 Sb.  

Předkládané nařízení vlády je de facto zcela formálním krokem, neboť se jím vyhlašují 

lokality již projednané a následně vládou schválené v národním seznamu (nařízeními vlády č. 

73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb.) a Evropskou komisí zařazené do evropského seznamu 

(rozhodnutími Evropské komise oznámenými pod č. C(2017) 8260 a č. C(2017) 8241). 

Nařízení vlády vydané podle § 45c odst. 1 ZOPK neumožňuje EVL a informace k nim uvedené 

nijak měnit, protože v předkládané podobě byly vyhlášeny vládou a přijaty na evropský 

seznam Evropskou komisí. Předkládané nařízení vlády neobsahuje, a nemůže obsahovat, 

žádné nové či změněné lokality oproti existujícímu národnímu seznamu obsaženého v 

nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. 

Na vydání tohoto nařízení vlády váže ZOPK další právní následky. Jedná se především o vznik 

institutu tzv. základní ochrany podle ustanovení § 45c odst. 2 ZOPK, které stanoví ochranu 

pro EVL, které nejsou vyhlášeny jako zvláště chráněná území podle části třetí ZOPK. Zároveň 

dochází k zániku ochrany předběžné ve smyslu § 45b odst. 1 ZOPK.  

Již od samotného vydání rozhodnutí Komise potom začíná běžet šestiletá lhůta vyjádřená v 

§ 45c odst. 5 ZOPK, týkající se povinnosti vyhlášení zvláště chráněných území k zajištění 

ochrany EVL tam, kde je to stanoveno nařízením vlády č. 318/2013 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Předkládané nařízení vlády je prováděcím předpisem k § 45c odst. 1 ZOPK a vyhlašují se jím 

v zákonem stanovené 90 denní lhůtě vládou ČR schválené EVL v národním seznamu a přijaté 

rozhodnutími Evropské komise na evropský seznam lokalit pro kontinentální a panonskou 

biogeografickou oblast. Nařízení je v souladu s uvedeným zmocňovacím ustanovením a zcela 

koresponduje s nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a 207/2016 Sb. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s předpisy Evropské unie. Navrhovaná právní 

úprava je naplněním ustanovení, které je součástí transpozice směrnice Rady 92/43/EHS, 

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Vytváření 

soustavy Natura 2000 není v rozporu s cíli dalších mezinárodních úmluv, kterými je Česká 

republika vázána.  

Navržené znění odpovídá prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2018/43 ze dne 12. 

prosince 2017, kterým se přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro 

Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8260), a 

prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2018/38 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá 
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devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické 

oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8241). 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav – nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit 

zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 93/2014 Sb. – neodpovídá 

aktuálnímu znění evropských předpisů. V Úředním věstníku Evropské unie ze dne 19. 1. 

2018 byly vydány aktualizované evropské seznamy lokalit významných pro Společenství pro 

panonskou a kontinentální biogeografickou oblast, které odráží změny učiněné v nařízení 

vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v roce 

2016, a to nařízením vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. Ustanovení § 45c odst. 1 ZOPK 

ukládá, že EVL zařazené do evropského seznamu musí být vyhlášeny nařízením vlády ve 

lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise. 

E 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 

Jedná se o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny technického 

charakteru bez dopadů na věcnou stránku právního předpisu, a proto je dle Obecných zásad 

hodnocení dopadů regulace na tento právní předpis uplatňována v souladu se schváleným 

Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 (usnesení vlády č. 91 ze dne 7. 2. 2018) výjimka 

ze zpracování RIA. Navrhovaná právní úprava si nevyžádá nové, resp. zvýšené nároky na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, nebude mít 

žádné sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí. Nepředpokládá se žádný 

dopad na rovné postavení mužů a žen. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádná korupční rizika. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení § 1 v souladu se zákonným zmocněním vyhlašuje evropsky významné lokality 

zařazené do evropského seznamu prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/43 ze dne 12. 

prosince 2017, kterým se přijímá jedenáctá aktualizace seznamu lokalit významných pro 

Společenství v kontinentální biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8260), a 

prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/38 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá 

devátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické 

oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8241).  

Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k návrhu nařízení vlády. U všech lokalit jsou uvedeny 

nezaměnitelné identifikační údaje (kód, název, zeměpisná poloha a rozloha). 

 

K § 2 

Vzhledem k rozsahu změn je navrženo nové nařízení vlády, nahrazující nařízení vlády 

č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského 

seznamu, ve znění č. 93/2014 Sb. 

 

K § 3 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. 
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