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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
2019 

Implementace práva EU: Ano 

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., je zajištění odpovídající ochrany přírodovědně cenného území Luk 
u Přelouče, a to jeho vyhlášením za evropsky významnou lokalitu z důvodu potřeby 
zajištění ochrany modráska bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného 
(Phengaris teleius) a zajištění odpovídající ochrany přírodního stanoviště Bahnité břehy 
řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) ve vyhlášené 
Evropsky významné lokalitě CZ0424141 Porta Bohemica v souladu s evropskou 
legislativou (směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin).  

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Pozitivním dopadem je dílčí naplnění požadavku Evropské komise pro dokončení 
implementace čl. 4 směrnice 92/43/EHS prostřednictvím vyhlášení explicitně vyžadované 
lokality Louky u Přelouče (historicky Slavíkovy ostrovy) a doplnění přírodního stanoviště 
Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi 
předměty ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Porta Bohemica; přijetí návrhu 
může přispět k odvrácení dalšího postupu v infringementovém řízení, popřípadě 
k oddálení žaloby u Soudního dvora Evropské unie a následné hrozby sankcí. 
Může dojít k mírnému zvýšení administrativní zátěže státních organizací hospodařících 
s majetkem státu v souvislosti s žádostmi o stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, případné zajištění posouzení ve smyslu § 45i odst. 2 zákona, 
a dále s žádostí o souhlas s činnostmi, které jej vyžadují podle § 45c odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Mírné zvýšení administrativní zátěže soukromých subjektů v souvislosti s žádostí 
o stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, případné zajištění 
posouzení ve smyslu § 45i odst. 2 zákona a s žádostí o souhlas s činnostmi, které jej 
vyžadují podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Krajský úřad Pardubického kraje: 

• rozšíření povinnosti vydávání stanoviska orgánu ochrany přírody k vyloučení, resp. 
nevyloučení vlivu záměrů a koncepcí podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny a souhlasů podle § 45c odst. 2 tohoto zákona ve vztahu k nově vyhlášené 
lokalitě 

• náklady na zajištění péče o novou evropsky významnou lokalitu v souladu s § 77a 
odst. 4 písm. l) zákona o ochraně přírody a krajiny 

• následná potřeba projednání a vyhlášení zvláště chráněného území pro ochranu 
nově vyhlášené evropsky významné lokality v kategorii přírodní památka na části 
území 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Vyhlášení Evropsky významnou lokality Louky u Přelouče přispěje k ochraně 
a k zachování životaschopné populace modrásků očkovaného a bahenního z příloh II a IV 
směrnice „o stanovištích“. Dojde ke zvýšení příspěvku soustavy Natura 2000 v ČR 
k ochraně modráska bahenního a modráska očkovaného v souladu s § 45a odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny.  
Doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270) z přílohy I směrnice „o stanovištích“ mezi předměty ochrany 
vyhlášené Evropsky významné lokality Porta Bohemica přispěje k zajištění dlouhodobé 
existence tohoto stanoviště na území dolního českého Labe. Dojde ke zvýšení příspěvku 
soustavy Natura 2000 v ČR k ochraně předmětného stanoviště v souladu s § 45a odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 
V důsledku přijetí návrhu bude rozšířena územní ochrana lokalit významných (na národní 
i evropské úrovni) z přírodovědného hlediska. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 
Předkládané nařízení navrhuje zařadit do národního seznamu evropsky významných lokalit 
(dále jen „EVL“), který je v souladu s § 45a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) stanoven nařízením vlády 
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění 
nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb., novou EVL Louky u Přelouče. Dále 
předkládané nařízení navrhuje zařadit mezi předměty ochrany vyhlášené EVL CZ0424141 
Porta Bohemica přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270). 

Návrh nařízení zajistí ve vztahu k vybraným druhům modrásek bahenní (Phengaris 
nausithous) a modrásek očkovaný (Phengaris teleius) a přírodnímu stanovišti Bahnité břehy 
řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) na území České republiky 
(dále jen „ČR“) plnění cíle směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
První národní seznam EVL schválila vláda ČR jako nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se 
stanoví národní seznam EVL (účinné od 15. 4. 2005), jež bylo vydáno na základě stále 
existujícího zmocnění v ustanovení § 45a odst. 1 ZOPK. V následujících letech byl národní 
seznam opakovaně doplněn, a to v roce 2007 o nové EVL v panonské biogeografické oblasti 
(nařízení vlády č. 301/2007 Sb., účinné od 1. 12. 2007), v roce 2009 pak o EVL v kontinentální 
biogeografické oblasti (nařízení vlády č. 371/2009 Sb., účinné od 3. 11. 2009). Následně došlo 
k vydání konsolidovaného národního seznamu EVL pod jedním nařízením vlády 
č. 318/2013 Sb. Naposledy došlo k doplnění národního seznamu EVL v roce 2016, a to 
nařízeními vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb.  
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Celkový počet EVL českého národního seznamu je v současné době 1 112 o rozloze 
7 951 km2, což představuje 10 % území ČR. 

  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
a) Vlastníci či nájemci pozemků a dalších nemovitých věcí dotčených ochranou území; 

b) Pardubický kraj, Ústecký kraj a obce, jejichž území se návrh dotýká; 

c) místně a věcně příslušné orgány státní správy v daném území; 

d) právnické a fyzické osoby vykonávající takové činnosti v daném území, které by mohly 
ovlivnit cíle ochrany EVL; 

e) Ministerstvo životního prostředí; 

f) Česká inspekce životního prostředí. 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem navrhované úpravy je doplnit lokalitu Louky u Přelouče do národního seznamu EVL 
a zařadit přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany vyhlášené EVL Porta Bohemica, a tím zajistit 
ochranu území významného pro dlouhodobé zachování populace obou druhů modrásků 
(Louky u Přelouče) a pro dlouhodobé zachování stanoviště bahnitých (štěrkopískových) 
náplavů v ČR.  

Význam nově navržené EVL Louky u Přelouče sestává především v rozsáhlosti území 
a v počtu luk, na kterých jsou dlouhodobě zjišťovány populace modráska očkovaného 
a modráska bahenního ve vysokých počtech (stovky jedinců, v některých letech až 10 000 
jedinců). Louky v návrhu EVL pokrývají dostatečně silnou populaci v potřebném rozsahu 
a poskytují dostatečnou plochu pro populace modráska i v dobách propadu populace, jejíž 
početnost v čase významně kolísá.  

Výsledný návrh EVL je koncipován tak, aby navržený komplex lokalit zajišťoval dlouhodobou 
existenci stabilní populace obou druhů modrásků rodu Phengaris v dobrém stavu z hlediska 
ochrany se zohledněním znalosti metapopulační dynamiky těchto druhů.  

Celková výměra navrhované lokality je 135,7 ha a je disjunktní, členěna do 19 dílčích částí. 
Její navrhované vymezení je v příloze č. 1. 

Přehled jednotlivých dílčích ploch: 
 

Plocha č. 1 Chvaletice  
- k.ú. Selmice, umístění: severně od říčního přístavu Chvaletice 

 
Plocha č. 2  
- k.ú. Kladruby nad Labem, umístění: východně od silničního mostu přes Labe na silnici 
Řečany n.L. – Kladruby n.L.) 

 
Plocha č. 4 Labětín  
- k.ú. Řečany nad Labem, Labětín a Semín, umístění: severně od Labětína, zbytky slepých 
ramen u Labe  
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Plocha č. 5  
- k.ú. Labětín, umístění: severně od obce u zbytku slepého ramene Přehrada  

 
Plocha č. 6  
- k.ú. Semín, umístění: JZ od obce v lokalitě Křemenský 

 
Plocha č. 7 
- k.ú. Semin, umístění: JZ od obce, blíže k Labi než plocha 6 
 
Plocha č. 8  
- k.ú. Labětín a Semín, umístění: východně od Labětína, V okraj zbytku slepého ramene 
Votoka 
 
Plocha č. 9  
- k.ú. Lhota pod Přeloučí, umístění: severně od obce, Z od železniční zastávky 
 
Plocha č. 10  
- k.ú. Semín, umístění: JV od obce v lokalitě Zájezdecký 

 
Plocha č. 11  
- k.ú. Semín, umístění: JV od obce, mezi slepým ramenem a přírodním koupalištěm Tomášek 
u autokempu Semín 
 
Plocha č. 12  
- k.ú. Přelouč, umístění: na levém břehu Labe mezi Přeloučí a Semínem 
 
Plocha č. 13 Semín Na Papírně  
- k.ú. Přelouč a Semín, umístění: v lokalitě Na papírně východně od Semína 

 
Plocha č. 14 Labišťata  
- k.ú. Přelouč a Semín, umístění: SZ od Přelouče v lokalitě Za strží 

 
Plocha č. 15 Slavíkovy ostrovy  
- k.ú. Břehy a Přelouč, umístění: S od Přelouče, louky kolem odstaveného slepého ramene 
Labe v lokalitě V ostrovech 
 
Plocha č. 16 Levobřežní louky  
- k.ú. Přelouč a Břehy, umístění: severně od Přelouče, mezi železniční tratí a levým břehem 
Labe 
 
Plocha č. 17 Břehy  
- k.ú. Břehy, umístění: východně od silnice Přelouč – Břehy pod náspem silnice 

 
Plocha č. 18  
- k.ú. Břehy, umístění: jižně od silnice Přelouč – Lohenice, u zahrádkářské kolonie 
   
Plocha č. 19 Lohenice Staré Labe  
- k.ú. Břehy, Lohenice u Přelouče a Přelouč, umístění: mezi těmito 3 obcemi u Zajícova 
rybníku, Starého Labe a občasného toku – jedné z větví Živanické svodnice 
 
Plocha č. 20 Lohenice  
- k.ú. Lohenice u Přelouče a Valy nad Labem, umístění: jižně od Lohenic podél slepého 
ramene Lohenice, Labe a jedné z větví Živanické svodnice 
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EVL s druhovými předměty ochrany, které vyžadují cílenou aktivní péči a ochranu, nelze beze 
zbytku (v plném rozsahu) ponechat v základní ochraně a část nově navrhované lokality bude 
třeba vyhlásit jako zvláště chráněné území (dále jen „ZCHÚ“), navrhována je přírodní památka. 
Jedná se zejména o lokality tvořící jádrová území EVL se zdrojovými loukami modrásků.  

Předmětným návrhem je v souladu s § 45c odst. 4 ZOPK stanovena toliko povinnost vyhlášení 
přírodní památky k zajištění ochrany EVL. Konkrétní vymezení přírodní památky a stanovení 
jejích případných bližších ochranných podmínek bude předmětem samostatného procesu 
projednávání v souladu s § 40 ZOPK. Uvedené je v gesci Krajského úřadu Pardubického kraje 
a nemůže být návrhem předjímáno. 

 

Přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270) je navrhováno jako předmět ochrany EVL Porta Bohemica 
z důvodu jeho celorepublikového (a evropského) významu, mimořádné rozlohy a kvalitativních 
charakteristik v tomto území. Náplavy řeky Labe mezi zdymadlem Střekov a státní hranicí jsou 
v rámci České republiky zcela specifické, a to jak svou rozlohou (dle aktuálních dat se jedná 
o cca polovinu celkového výskytu v ČR), tak kvalitou. Údolí českého dolního Labe, jehož 
podstatnou část tvoří vyhlášená EVL Porta Bohemica, je v současnosti nejvýznamnější oblastí 
výskytu typu přírodního stanoviště 3270 v ČR. Náplavy jsou zde poměrně rozsáhlé, relativně 
stálé, s vzácnými druhy a biotopovými specialisty a jejich struktura a funkce je příznivá. Návrh 
proto počítá se zajištěním jejich legislativní ochrany. 

EVL Porta Bohemica (CZ0424141) je stávající lokalitou na národním seznamu EVL 
v Ústeckém kraji s rozlohou 6113,3 ha, jejímiž předměty ochrany jsou přírodní stanoviště 
vápnitých nebo bazických skalních trávníků (6110*), středoevropských silikátových sutí (8150), 
vápnitých sutí pahorkatin a horského stupně (8160*), lesů svazu Tilio-Acerion na svazích, 
sutích a v roklích (9180*) a druhy bobr evropský (Castor fiber) a losos obecný (Salmo salar).  

Doplněním přírodního stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů do této EVL jako 
předmětu ochrany nedojde ke změně hranic lokality. Lokalita zůstane v již současném režimu 
ochrany prostřednictvím CHKO a její zonace v kombinaci s marginálně rozsáhlým územím, 
kde platí tzv. základní ochrana (viz § 45c odst. 2 ZOPK). Výskyt stanoviště bahnitých 
(štěrkopískových) náplavů (3270) je zobrazen v příloze 2.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Pokud nebudou Louky u Přelouče vyhlášeny za EVL, nebude zajištěna odpovídající územní 
ochrana přírodovědecky cenného území, a nedojde k významnému příspěvku k zajištění 
dlouhodobé existence stabilní populace obou druhů modrásků rodu Phengaris v ČR. 

Pokud nebude stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů doplněno jako předmět 
ochrany EVL Porta Bohemica, nebude zajištěna odpovídající územní ochrana přírodovědecky 
cenného území, a EVL nadále nebude přispívat k zajištění dlouhodobé existence tohoto 
stanoviště v ČR. 

Zároveň pokud nedojde k včasnému doplnění národního seznamu EVL v navrhovaném 
rozsahu, ČR hrozí riziko související s nezajištěním implementace evropských předpisů (zde 
směrnice „o stanovištích“), resp. postih pro porušení práva EU v návaznosti na probíhající 
infringementové řízení. Obecně platí, že pokud nejsou požadavky směrnice odpovídajícím 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBE4FVUOM)



 

7 
 

způsobem implementovány, může infringementové řízení ve svém důsledku vést až k uložení 
citelných finančních sankcí, příp. omezení financování z unijních finančních zdrojů. Řízení 
o porušení povinnosti má dvě fáze. První fází je řízení před Evropskou komisí, 
tzv. prejudiciální, které má dvě stádia – zaslání tzv. formálního upozornění Evropské komise 
(ve vztahu k problematice nedostatečnosti soustavy Natura 2000 se ČR nachází právě ve fázi 
po vydání formálního upozornění) a vydání odůvodněného stanoviska Evropské komise.  

Druhou fází je pak samotné řízení před Soudním dvorem EU, které má také dvě stadia – 
prvním rozsudkem Soudní dvůr EU určí, že členský stát porušil povinnosti, které mu vyplývají 
z členství v Evropské unii. Následně má členský stát vymezen čas ke zjednání nápravy. 
Shledá-li Soudní dvůr EU, že dotyčný členský stát nesplnil včas povinnosti plynoucí pro něj 
z práva EU, může ve svém druhém rozsudku tomuto státu uložit zaplacení paušální pokuty 
i penále. Výše těchto sankcí reflektuje zejména závažnost porušení povinností a dobu, po 
kterou členský stát své povinnosti neplnil. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, 
že v případě ČR by se mohlo jednat o cca 10 000 € denně, až do doby, kdy ČR zjedná 
nápravu) a 2 miliony € jednorázově.   

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Varianta 0 předpokládá ponechání současného stavu, tj. území Luk u Přelouče s významnými 
přírodními hodnotami bude i nadále bez územní ochrany prostřednictvím EVL soustavy Natura 
2000 a výčet předmětu ochrany vyhlášené EVL Porta Bohemica bude nadále neúplný. 
Nedojde tak k zajištění potřebné ochrany pro oba druhy modrásků a stanoviště bahnitých 
(štěrkopískových) náplavů, ani ke zhojení výtky deficitu odborné obhajitelnosti národního 
seznamu EVL ze strany Evropské komise. 

 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 předpokládá zaprvé vyhlášení EVL Louky u Přelouče (disjunktní lokalita složená 
z celkem 19 jednotlivých ploch) pro druhy modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 
a modrásek očkovaný (Phengaris teleius) a v tomto území uplatnění ochrany podle části čtvrté 
ZOPK s následnou potřebou vyhlášení ZCHÚ – přírodní památky na části území. Dále 
varianta 1 obsahuje záměr doplnění předmětu ochrany EVL Porta Bohemica o přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270). 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta znamená ponechání přírodovědně cenného území Luk u Přelouče ve 
stávajícím legislativním i fyzickém stavu. V případě, že nebude zavedena příslušná ochrana, 
zůstanou některé louky neobhospodařovány, nebo se na nich bude hospodařit z hlediska 
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životních potřeb modrásků nevhodně, což může vést ke snižování stavu populací obou 
modrásků, příp. až k jejich vymizení. Případný již existující management v území je založen 
na vědomí významu lokality pro modráska bahenního a modráska očkovaného a není 
podmíněn v zásadě žádnými povinnostmi, které lze dovodit z existující legislativy. Nezajištění 
odpovídající územní ochrany tedy přináší z dlouhodobého hlediska rizika, která ve svém 
důsledku mohou být příčinou poškození dané lokality v takovém rozsahu, že jeho náprava 
nemusí být proveditelná. To by kromě faktické ztráty výskytu druhu v území, a tedy dalšímu 
poklesu biologické rozmanitosti, znamenalo vážná rizika z hlediska postihů z důvodů 
nenaplnění požadavků směrnice „o stanovištích“ ve vztahu k předmětným druhům, tím spíše, 
byla-li lokalita Luk u Přelouče v minulosti opakovaně navrhována k doplnění na národní 
seznam EVL. 

Bude-li ve stávajícím legislativním stavu ponechána EVL Porta Bohemica, nebude 
odpovídajícím způsobem zajištěna územní ochrana nejvýznamnější lokality stanoviště 
bahnitých (štěrkopískových) náplavů v ČR, v rámci které se nachází jeho největší rozloha 
v ČR v kontinentální oblasti, a které je součástí ve středoveropských podmínkách unikátního 
kontinua tohoto stanoviště zahrnujícího též dlouhý úsek přírodě blízkého toku řeky Labe 
v Německu. V případě nezavedení legislativní ochrany mj. nebude nadále možné usměrňovat 
aktivity, které by na stanoviště a na něj vázané společenstvo mohly mít nepříznivý účinek 
a způsobit jeho poškození či degradaci. I to by v důsledku vedlo k dalšímu poklesu biologické 
rozmanitosti či ztrátě cenného a do značné míry velmi specifického a vzácného stanoviště. 
I v případě EVL Porta Bohemica je relevantní riziko postihů z důvodů nenaplnění požadavků 
směrnice „o stanovištích“ v rámci běžícího infringementového řízení. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Pozitivním dopadem navrhované právní úpravy je dílčí naplnění požadavku Evropské komise 
týkající se implementace čl. 4 směrnice 92/43/EHS „o stanovištích“. Přijetí návrhu může přispět 
k odvrácení dalšího postupu v infringementovém řízení, popřípadě k oddálení žaloby 
u Soudního dvora Evropské unie a následné hrozby sankcí. 

Na druhou stranu právní úpravou může dojít ke zvýšení administrativní zátěže státních 
organizací hospodařících s majetkem státu (na dotčených pozemcích) v souvislosti s žádostmi 
o: 

• stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK a případné zajištění posouzení ve smyslu § 45i 
odst. 2 ZOPK,  

• souhlas s činnostmi, které jej vyžadují podle § 45c odst. 2 ZOPK. 

Zvýšení administrativní zátěže těchto státních organizací lze hodnotit jako nevýznamné, tím 
spíše, že v případě EVL Porta Bohemica se jedná o území, které je do soustavy Natura 2000 
již zařazeno. 

Návrh byl předjednán mj. s Ředitelstvím vodních cest, které uplatnilo k návrhu vymezení EVL 
souhlasné stanovisko. 

V souvislosti se zařazením stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů jako předmětu 
ochrany EVL Porta Bohemica je možné zmínit možnost mírného nárůstu nákladů na péči 
o EVL, kterou zajišťuje zejm. Správa národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany 
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přírody a krajiny České republiky. Jedná se zejm. o likvidaci expanzivních a invazních druhů 
rostlin v místě výskytu stanoviště – tato managementová opatření lze nicméně hradit beze 
zbytku z evropských dotačních titulů, zejména Operačního programu Životní prostředí, a proto 
není navýšení nákladů na straně státního rozpočtu hodnocením regulace uvažováno. 

 

Dopady na vlastníky – podnikatelské subjekty, nájemce (dopady na podnikatelské 
prostředí) 

Pro vlastníky (nájemce) dotčených pozemků může zavedení ochrany prostřednictvím 
vyhlášení území za EVL či doplnění předmětu ochrany do EVL znamenat velmi mírný nárůst 
administrativní zátěže, neboť v souvislosti se záměry s možným významným vlivem na 
předmět ochrany nebo celistvost EVL budou tito povinni žádat o stanovisko podle § 45i odst. 1 
ZOPK (v případě již vyhlášené EVL Porta Bohemica se jedná o stávající praxi a rozsah nově 
vyvolané povinnosti bude prakticky nulový). Pro realizaci některých ostatních činností, které 
nemají charakter záměru, budou zároveň vlastníci (nájemci) dotčených pozemků v územích, 
která nejsou či nebudou zvláště chráněna podle části třetí ZOPK, muset požádat o souhlas 
orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) ve smyslu § 45c odst. 2 ZOPK . Lze nicméně 
konstatovat, že s ohledem na charakter činností, které vyhoví definici v § 45c odst. 2 ZOPK, 
a jsou tedy vázány na souhlas OOP, nebude takovýchto případů podstatné množství. Návrh 
záměru nově vyhlásit EVL Louky u Přelouče byl s dotčenými vlastníky pozemků nad rámec 
požadavků ZOPK předjednán, přičemž připomínky, které byly odborně akceptovatelné, byly 
reflektovány ve vymezení hranic. U doplnění předmětu ochrany do EVL Porta Bohemica 
předjednání s ohledem na již vyhlášenou lokalitu neproběhlo.  

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Dopady na územní samosprávné celky související s vyhlášením nové EVL Louky 
u Přelouče jsou omezeny na dotčené obce a Pardubický kraj jako OOP. Navrhovaná právní 
úprava byla předjednána s Krajským úřadem Pardubického kraje dne 8. 2. 2019, krajský úřad 
následně uplatnil k navrhovanému vymezení EVL své připomínky, které byly v rozsahu, který 
byl s ohledem na cíl vyhlášení EVL možný, zohledněny a vymezení EVL bylo upraveno. 

S vyhlášením EVL Louky u Přelouče souvisí především finanční náklady na zajištění péče 
o lokalitu pomocí vhodných managementových opatření, která budou stanovena souhrnem 
doporučených opatření1) (viz § 45c odst. 3 ZOPK). Povinnost zajišťovat péči o EVL mimo 
ZCHÚ v kategorii národní park, CHKO a národní kategorie maloplošných ZCHÚ vyplývá pro 
krajské úřady z ustanovení § 77a odst. 4 písm. l) ZOPK. Tyto náklady na péči je možné vyčíslit 
ve vztahu ke kosení lokality (jejichž výše úzce souvisí s režimem, v jakém budou dané louky 
koseny) z části těžkou technikou (traktorem), z části ručně vedenou mechanizací (dohromady 
se jedná o odhad 990 000 Kč ročně). Očekávané jednorázové náklady na péči spočívají ve 
výřezu křovin (cca 211 000 Kč) a osetí regionální travinobylinnou směsí (cca 78 156 Kč). 
S potřebou zachování optimálních podmínek pro výskyt obou druhů modrásků na lokalitě 
souvisí i možnost uplatnění újmy za ztížení hospodaření ze strany hospodařících subjektů 
podle § 58 ZOPK, které by mohlo dosahovat výše až cca 200 000 Kč ročně. V souvislosti 

                                                 
1) Vyhotovení souhrnu doporučených opatření pro EVL Louky u Přelouče bude zajištěno v rámci čerpání 
z Operačního programu Životní prostředí, popř. ze státního rozpočtu v rámci existující kapitoly a personálního 
pokrytí rezortu životního prostředí.  
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s navrhovanou EVL je třeba uvažovat i náklady technického či administrativního charakteru, 
jako jsou geodetické práce a vytyčení hranic v terénu (odhad 28 000 Kč jednorázově) 
a hraniční cedule (odhad 250 000 Kč/1x za 10 let).  

Finanční prostředky týkající se zaměření, značení a péče je možné čerpat z Operačního 
programu Životní prostředí. Tento titul najde své využití jak při realizaci výše nastíněných 
jednorázových zásahů, tak v případě potřeby realizace obnovního managementu lokality 
s definováním cílového stavu. V rámci současného nastavení Agroenvironmentálně-
klimatických opatření Programu rozvoje venkova lze za účelem zajištění vhodné péče využít 
Podopatření Ošetřování travních porostů, titul Ochrana modrásků. 

Návrh počítá s vyhlášením přírodní památky na části území, přeneseně tedy vzniká též 
povinnost (byť de iure nastane až v souvislosti s vyhlášením ZCHÚ) zpracování plánu péče ve 
smyslu § 38 ZOPK či označení budoucího ZCHÚ horizontálním pruhovým značením a vytyčení 
hraničních sloupků, tyto náklady nejsou nicméně do celkové kalkulace započteny s ohledem 
na skutečnost, že v souvislosti s přijetím návrhu bude v území zavedena toliko ochrana podle 
části čtvrté ZOPK, tedy ochrana ve vztahu k lokalitě soustavy Natura 2000, nikoli podle části 
třetí ZOPK (zvláštní územní ochrana). 

Ve vztahu k legislativní ochraně dojde k rozšíření uplatňování nástrojů podle části čtvrté ZOPK 
ze strany příslušného OOP na nově vyhlašovaném území. Jedná se o vydávání stanovisek 
podle § 45i odst. 1 ZOPK pro záměry a koncepce s možným významným vlivem na lokality 
soustavy Natura 2000 a souhlasů podle § 45c odst. 2 ZOPK pro činnosti, v důsledku jejichž 
realizace by mohlo dojít k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení 
evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní 
ochranu tvořících jejich předmět ochrany a narušení jejich celistvosti. Uvedený dopad nebude 
ve vztahu k již realizované agendě příslušného OOP významný, lze jej odhadovat v řádu 
nárůstu jednotek, maximálně několika desítek vydaných výše uvedených správních aktů 
ročně. Dále dojde k přesunu kompetence z obce s rozšířenou působností na kraj v souvislosti 
s vydáváním závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 
ZOPK) na území EVL. 

Celkově návrh nevyvolá potřebu personálního posílení Krajského úřadu Pardubického kraje.  

Pozn. Administrativní zátěž související s následným vyhlášením přírodní památky není tímto 
hodnocením dopadů regulace uvažována. 

Dopady na územní samosprávní celky související s doplněním stanoviště bahnitých 
(štěrkopískových) náplavů do EVL Porta Bohemica nejsou očekávány, neboť se jedná o již 
existující lokalitu.  

 

Sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, nepředpokládá se ani 
negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. 

 

Dopady na životní prostředí 

Vyhlášení nové EVL a doplnění předmětu ochrany do stávající EVL bude mít pozitivní dopad 
na životní prostředí, neboť navrhovanou úpravou dojde k efektivní právní ochraně 
přírodovědecky cenných území. Tento pozitivní dopad lze v praxi vyjádřit jako významné 
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přispění k zajištění dlouhodobé existence stabilní populace obou druhů modrásků rodu 
Phengaris, které jsou druhy z přílohy II směrnice „o stanovištích“, tedy druhům vyžadujícím 
územní ochranu a významné přispění k zajištění dlouhodobého výskytu přírodního stanoviště 
bahnitých (štěrkopískových) náplavů z přílohy I směrnice „o stanovištích“ na českém dolním 
Labi (viz § 45a odst. 1 ZOPK).  

S vyhlášením EVL Louky u Přelouče bude spjata též povinnost vyhotovit souhrn doporučených 
opatření (§ 45c odst. 3 ZOPK), kterým bude stanoven rámec pro péči o druhy, které budou 
tvořit předmět ochrany EVL, a tím přispěje k nastavení optimálního managementu dotčeného 
území. Pokud se jedná o EVL Porta Bohemica, tato lokalita nemá v současné době schválený 
souhrn doporučených opatření. Nicméně management ve smyslu aktivní péče o stanoviště 
bahnitých (štěrkopískových) náplavů není primárním prostředkem k jeho dlouhodobému 
zachování (s výjimkou možné likvidace invazních a expanzních druhů); přínos souhrnu 
doporučených opatření, ve kterém by bylo řešeno též předmětné stanoviště, lze tak spatřovat 
spíše ve shromáždění dostupných vědeckých podkladů, které se tohoto přírodního stanoviště 
týkají, vč. shrnutí ohrožujících faktorů. 

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Riziko pokračování 
infringementu do fáze 
odůvodněného stanoviska 

 
mil. EUR 

 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Sociální dopady 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

   

Chybí ochrana 
přírodovědně cenných 
území, v případě Luk u 
Přelouče chybí též klíčová 
koncepce péče o něj 

**** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Snížení rizika pokračování 
infringementu do fáze 
odůvodněného stanoviska 

 
mil. EUR 

 

Administrativní zátěž 
státních podniků 
hospodařících na 
dotčených pozemcích na 
získání stanoviska či 

-/* 
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souhlasu OOP k některým 
činnostem 

Podnikatelské prostředí 

  

Administrativní zátěž 
vlastníků dotčených 
pozemků na získání 
stanoviska či souhlasu 
OOP k některým 
činnostem 

* 

Sociální dopady 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

  

Náklady na geodetické 
práce a vytyčení hranic 
území EVL Louky u 
Přelouče 

cca 28 tis. 
Kč 

  Označení území EVL 
Louky u Přelouče (cedule) 

cca 250 tis. 
Kč 1x za 10 

let 

  
Náklady na péči o území 
EVL Louky u Přelouče 
(jednorázové) 

cca 300 tis. 
Kč 

  
Náklady na péči o území 
EVL Louky u Přelouče 
(opakované) 

cca 1 mil. 
Kč/rok 

  

Možnost uplatnění újmy za 
ztížení hospodaření ze 
strany hospodařících 
subjektů 

až 200 tis. 
Kč/rok 

  

Administrativní zátěž OOP 
při vydávání správních 
aktů k záměrům a 
některým činnostem v EVL 

* 

Životní prostředí 

Zajištění územní ochrany 
přírodovědně cenného území a 
koncepce péče o něj 

**** - - 

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 
pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů 
regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla 
v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi 
vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
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2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to vzhledem k tomu, že odstraňuje výše uvedené 
nedostatky současného stavu environmentálně cenných území, jejichž legislativní ochrana 
není odpovídajícím způsobem zajištěna. Především dojde k naplnění článku 4 odst. 1 
směrnice „o stanovištích“ ve vztahu k předmětným druhům modrásků a přírodnímu stanovišti 
bahnitých (štěrkopískových) náplavů, přijetí varianty 1 též povede k zavedení ochranných 
opatření vyžadovaných článkem 4 a 6 směrnice „o stanovištích“ pro lokalitu Luk u Přelouče 
(rámec pro péči o EVL Louky u Přelouče pomocí vhodných managementových opatření 
daných souhrnem doporučených opatření o toto území). V případě obou lokalit se jedná 
o území, která jsou dlouhodobě pro svou vhodnost požadována ze strany Evropské komise 
k zařazení do soustavy Natura 2000 (resp. doplnění předmětu ochrany). Přijetí varianty 1 má 
tedy svůj význam i ve vztahu k již probíhajícímu infringementovému řízení k dostatečnosti 
soustavy Natura 2000 v ČR. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo životního 
prostředí, následně prostřednictvím výkonu přenesené působnosti Krajský úřad Pardubického 
kraje v případě EVL Louky u Přelouče, resp. prostřednictvím výkonu státní správy 
zejm. Správa Národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky v případě EVL Porta Bohemica. Nástrojem pro odhalování případného porušení 
pravidel stanovených ZOPK ve vztahu k územím navrhovaným k doplnění do národního 
seznamu EVL je kontrola prováděná Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem 
životního prostřední v rámci vrchního státního dozoru. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Na území EVL Louky u Přelouče bude prováděn průběžný monitoring stavu populací obou 
modrásků rodu Phengaris. Na území EVL Porta Bohemica bude prováděn průběžný 
monitoring přírodního stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů. Na základě tohoto 
monitoringu realizovaného v rámci sledování stavu evropsky významných stanovišť a druhů 
na území ČR a v rámci zajišťování péče o EVL budou přijímána potřebná opatření k zajištění 
plnění cílů EVL. Domníváme se, že není důvodné stanovovat konkrétní datum přezkumu 
účinnosti, neboť přezkum předmětné legislativní změny pro zhodnocení pokroku 
při dosahování cíle novelizace bude probíhat ze strany Ministerstva životního prostředí 
průběžně na základě konkrétní zpětné vazby. 

7 Konzultace a zdroje dat 
Věcný záměr na vyhlášení EVL Louky u Přelouče byl připraven pracovníky Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, včetně kalkulace očekávaných nákladů souvisejících s návrhem. Návrh 
záměru nově vyhlásit EVL Louky u Přelouče byl předjednán s dotčenými vlastníky pozemků, 
obcemi a Krajským úřadem Pardubického kraje.  

Údaje o aktuální situaci stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270) v EVL Porta Bohemica, resp. na českém dolním Labi byly v RIA 
a v odůvodnění návrhu čerpány zejména ze studií: 
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Bejček, Mandák et al. (2018): Studie bahnitých říčních náplavů. Česká zemědělská univerzita 
v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha 

Kalníková et al. (2017): Komparativní výzkum bahnitých říčních náplavů řeky Labe s dalšími 
řekami v České republice. Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Brno 

8 Seznam použitých zkratek 
ČR Česká republika 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

EU Evropská unie 

EVL Evropsky významná lokalita 

OOP Orgán ochrany přírody 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

ZOPK Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Mgr. Petr Havel 
vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000  
Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 
Ministerstvo životního prostředí 
email: petr.havel@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 925 
 
Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 
Oddělení ekonomických analýz 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.dvorakova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 902 
 
Mgr. Veronika Vilímková 
Sekce ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
email: veronika.vilimkova@mzp.cz 
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tel.:+ 420 267 122 390 
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PŘÍLOHA 1 – Návrh EVL Louky u Přelouče 
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PŘÍLOHA 2 – Výskyt stanoviště 3270 v EVL Porta Bohemica 
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