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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Jednou z významných předvstupních podmínek Evropské unie pro všechny kandidátské 
státy bylo vytvoření příslušné národní části evropské soustavy chráněných území, nazvané 
Natura 2000. V České republice (dále jen „ČR“) tato soustava sestává ze dvou typů 
chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“). EVL 
byly shrnuty do nařízení vlády ve smyslu § 45a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), které je také označováno 
jako tzv. „národní seznam“ (kdy platný legislativní stav je v současné době vyjádřen 
nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů – tedy nařízení vlády č. 
73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb.). Národní seznam je fakticky rozdělen do dvou 
částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž území ČR zasahuje, a to panonské (4,3 % 
rozlohy ČR) a kontinentální (95,7 % rozlohy ČR), a jednotlivé EVL jsou v tomto nařízení 
vlády zařazeny ve formě jeho příloh. 

Na základě příloh I a II směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“) byl vytvořen 
pro ČR tzv. referenční seznam, který obsahuje evropsky významné typy přírodních stanovišť 
a rostlinné a živočišné druhy, které se vyskytují na území ČR a pro které by měly být 
vyhlášeny EVL (za podmínky splnění odborných kritérií). Seznam typů přírodních stanovišť a 
druhů v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území ČR, je uveden v přílohách 
vyhlášky č. 166/2005 Sb. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000. Proces vypracování národního seznamu 
vyplývá z čl. 4 směrnice „o stanovištích“. 

EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných důvodů1) v souladu s kritérii přílohy III 
směrnice „o stanovištích“, aby bylo možné garantovat cíl dle čl. 3 této směrnice a vymezit 
soustavu chráněných území pro stanoviště přílohy I a druhy přílohy II směrnice, která umožní 
zachovat příslušné typy stanovišť a druhy v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 
příznivém z hlediska jejich ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Jiné důvody, 
resp. zájmy (čl. 2 odst. 3 směrnice „o stanovištích“) v území nemohou být ve fázi vyhlašování 
lokality zohledněny, ale uplatní se až následně při její ochraně, zejm. při stanovení priorit 
ochrany a výběru a aplikaci ochranných opatření ve smyslu článku 4 odst. 4 a 6 odst. 1 

 
1) C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-220/99 Komise vs. Francie: 
Soudní dvůr Evropské unie judikoval, že členské státy mají při výběru lokalit postupem podle článku 4 
odst. 1 směrnice určitou míru volného uvážení. Toto uvážení však musí být v souladu s třemi 
podmínkami, a sice že při výběru lokalit je nutno se řídit toliko vědeckými kritérii, dále že navržené 
lokality musí poskytovat geografické pokrytí, které je homogenní a reprezentativní z hlediska každého 
členského státu a s ohledem na zajištění soudržnosti soustavy a že seznam musí být kompletní, což 
znamená, že každý členský stát musí navrhnout takový počet lokalit, který zajistí dostatečné 
zastoupení všech typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a všech stanovišť druhů uvedených 
v příloze II směrnice, které se nacházejí na jeho území. 
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směrnice „o stanovištích“ a posuzování záměrů, které se lokality dotýkají, v souladu s čl. 6 
odst. 3 směrnice „o stanovištích“.  

Předmětem projednávaného návrhu je zařazení území EVL Louky u Přelouče na národní 
seznam EVL a doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany stávající EVL 
CZ0424141 Porta Bohemica. K vyřazení těchto návrhů došlo opakovaně, naposledy v rámci 
projednávání doplnění národního seznamu EVL přijatého nařízením vlády č. 73/2016 Sb. 
z důvodu mezirezortních konfliktů. V případě EVL Louky u Přelouče se jednalo o střet 
s plánovaným záměrem Stupeň Přelouč II, u EVL Porta Bohemica potom o střet 
s plánovaným Plavebním stupněm Děčín. Důvody týkající se zamýšlené výstavby 
infrastrukturních projektů, tedy jiné, než odborné důvody ovšem nejsou z hlediska směrnice 
„o stanovištích“ přípustné a jsou ze strany Evropské komise vnímány jako nedodržení 
ustanovení směrnice.  

Národní seznam tvořený lokalitami navrženými členským státem je podroben ze strany 
Evropské komise procesu hodnocení dostatečnosti, při kterém se stanoví, zda pokrytí území 
státu a rozmístění lokalit je pro typy stanovišť a druhy, pro něž se mají lokality vyhlašovat, 
dostatečné z hlediska dosažení cíle směrnice „o stanovištích“. Evropská komise dopisem ze 
dne 15. června 2011 uložila ČR, aby doplnila soustavu Natura 2000 v souladu s čl. 4 odst. 1 
směrnice „o stanovištích“ na základě výsledků proběhlého bilaterálního jednání. Vzhledem 
k tomu, že ČR toho času neučinila žádné kroky k doplnění národního seznamu, zahájila s ní 
Komise dne 9. září 2013 řízení EU Pilot, v rámci kterého byl dohodnut harmonogram na 
doplnění národního seznamu EVL do ledna 2016. Evropská komise požadovala mimo jiné 
explicitně doplnit lokality Labské údolí (zde se jednalo o požadavek na rozšíření EVL, později 
dílčím způsobem naplněný prostřednictvím vyhlášení EVL Porta Bohemica), Ždánický les, 
Slavíkovy ostrovy (původní název lokality Louky u Přelouče s redukovaným územním 
vymezením), Labišťata, Dobřany – vojenské cvičiště, Vidnava a Meandry Jihlavy.  

Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL, do mezirezortního 
připomínkového řízení, které proběhlo ve dnech od 8. července 2015 do 29. července 2015. 
Dne 3. února 2016 byl vládou schválen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL. Ve svém usnesení však vláda 
vyřadila z návrhu mimo jiné lokality Porta Bohemica a Louky u Přelouče (spojený návrh 
lokalit Slavíkovy ostrovy a Labišťata). Nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 
18. března 2016 pod č. 73/2016 Sb. a v účinnost vstoupilo dne 1. května 2016.  

Dne 26. února 2016 bylo ČR doručeno formální upozornění v řízení pro porušení povinnosti 
č. 2016/4003, jehož předmětem je namítané porušení čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 směrnice 
„o stanovištích“, spočívající v tom, že rozsah seznamu navrhovaných lokalit významných pro 
Společenství, který ČR zaslala Evropské komisi v souladu s touto směrnicí, je nedostatečný. 
Předmětem formálního upozornění bylo především nezařazení lokalit Labské údolí (resp. 
jeho nerozšíření) a Slavíkovy ostrovy na národní seznam EVL a bylo jím zahájeno 
infringementové řízení. V reakci na to byl urychleně připraven a následně vládou ČR přijat 
návrh nařízení vlády, kterým se do národního seznamu doplnila EVL Porta Bohemica, avšak 
bez původně navrženého stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270). Předmětné nařízení vlády č. 207/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 
29. června 2016 a je účinné od 1. července 2016. 
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Lokalita Louky u Přelouče, resp. Slavíkových ostrovů a Labišťat pro modráska bahenního 
(Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris teleius)2) nicméně nebyla výše 
citovanou novelou nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL řešena a na národní 
seznam nebyla zařazena, přestože stejně jako v případě stanoviště Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) v EVL Porta Bohemica 
nebylo na základě dostupných vědeckých podkladů pro takovou situaci možné naleznout 
adekvátní odůvodnění.   

Cílem předkládaného návrhu je výše uvedený trvající deficit v odborné obhajitelnosti 
národního seznamu EVL v ČR ve vztahu k lokalitě Louky u Přelouče (zahrnující též 
revidované vymezení v minulosti navrhovaných lokalit Slavíkovy ostrovy a Labišťata) a EVL 
Porta Bohemica odstranit, tedy první jmenovanou lokalitu na národní seznam dodatečně 
zařadit a do výčtu předmětů ochrany EVL Porta Bohemica doplnit přírodní stanoviště Bahnité 
břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270).  

Lokalita EVL Louky u Přelouče je navrhována k vyhlášení pro dva druhy z přílohy II 
směrnice „o stanovištích“, a to modráska bahenního (Phengaris nausithous) 
a modráska očkovaného (Phengaris teleius). Význam 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 u Přelouče v návrhu EVL pokrývají 
dostatečně silnou populaci v potřebném rozsahu a poskytují dostatečnou plochu pro 
populace modrásků 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 se zohledněním znalosti 
jejich metapopulační dynamiky. Celková výměra navrhované lokality je 133,5 ha a je 
disjunktní, členěna do 18 dílčích částí. Dotčená katastrální území jsou Břehy, Kladruby nad 
Labem, Labětín, Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Řečany nad Labem, Selmice, Semín, 
Valy nad Labem. 

V souladu s § 45c odst. 4 ZOPK  je pro EVL Louky u Přelouče navrhována ochrana 
prostřednictvím zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka na části lokality 
(„přírodní památka – část“). Navrhovanou EVL s druhovými předměty ochrany, které vyžadují 
cílenou aktivní péči a ochranu, nelze v plném rozsahu ponechat v základní ochraně. Jedná 
se zejména o lokality tvořící jádrová území EVL se zdrojovými loukami modrásků. 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, ve 
které se podle mapování provedeného v roce 2018 vyskytuje na rozloze 29 ha (dle údajů 
z portálu Natura 2000 se jedná o rozlohu 11, 6 ha – rozdíly v plochách mezi jednotlivými 
sledováními vyplývají zejména z fluktuující obnažené rozlohy tohoto typu stanoviště, která je 
závislá na aktuálních hydrologických podmínkách v řece Labi a rozdílnou dobou sledování 
v rámci vývoje vegetace). Náplavy řeky Labe mezi zdymadlem Střekov a státní hranicí jsou 
v rámci ČR zcela specifické, a to jak svou rozlohou (dle aktuálních dat se jedná o polovinu 

 
2) Původně označovány Maculinea nausithous a Maculinea teleius. V návrhu znění nařízení 
vlády jsou uvedena tato latinská pojmenování, aby byl zachován soulad s vyhláškou č. 166/2005 Sb. 
ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000. 
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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 (vyznačují se mj. specifickým výskytem druhů, které se na náplavech 
jiných řek vyskytují jen vzácně, případně rostou jen zde; např. zjevně nejznámější zvláště 
chráněný drobnokvět pobřežní – Corrigiola littoralis) a biotopovými specialisty. Jejich 
struktura a funkce je příznivá a díky velikosti a šířce koryta Labe, ve kterém se tvoří, 
poskytují vhodné stanoviště pro druhy světlomilné, teplomilné, vázané především na bezlesá 
travinná společenstva, a celkově pro druhy v biotopech ČR do jisté míry vzácné. Území EVL 
Porta Bohemica nelze vnímat odděleně, neboť je součástí ve středoevropských podmínkách 
unikátního kontinua stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů zahrnujícího též dlouhý 
úsek přírodě blízkého toku řeky Labe v Německu – i v tomto kontextu postrádá absence 
adekvátní ochrany stanoviště v této EVL logiku. 

Návrh proto počítá se zajištěním legislativní ochrany přírodního stanoviště, pro jejíž absenci 
neexistují odborné důvody. Katastrální území ležící v již vyhlášené EVL Porta Bohemica jsou 
Babětín, Bláhov, Boletice nad Labem, Borek u Děčína, Brná nad Labem, Březí u Malečova, 
Budov u Svádova, Církvice, Čeřeniště, České Kopisty, Český Bukov, Děčín, Děčín-Staré 
Město, Dobkovice, Dolní Zálezly, Dubice nad Labem, Horní Zálezly, Hostovice u Ústí nad 
Labem, Hoštice nad Labem, Chrochvice, Chvalov, Kamýk u Litoměřic, Kojetice u Malečova, 
Krásné Březno, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Leština u Malého Března, Lhotka nad 
Labem, Libochovany, Litochovice nad Labem, Litoměřice, Loubí u Děčína, Lovosice, 
Ludvíkovice, Malé Březno nad Labem, Malé Žernoseky, Malšovice, Mašovice pod Vysokým 
kamenem, Mlékojedy u Litoměřic, Mojžíř, Moravany u Dubic, Nebočady, Němčí u Malečova, 
Neštědice, Neštěmice, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Píšťany, Počaply u Terezína, 
Podlešín u Stebna, Podmokly, Povrly, Prackovice nad Labem, Prosmyky, Prostřední Žleb, 
Přední Lhota u Těchlovic, Přerov u Těchlovic, Roztoky nad Labem, Rychnov u Verneřic, 
Rytířov, Sebuzín, Střekov, Svádov, Těchlovice nad Labem, Tlučen, Třeboutice, Týniště u 
Zubrnic, Ústí nad Labem, Valtířov nad Labem, Vaňov, Velké Březno, Velké Stínky, Velké 
Žernoseky, Vilsnice, Vitín u Malého Března, Vítov u Velkého Března, Zubrnice, Žalhostice. 

Státní správu v ochraně přírody a krajiny budou v EVL nadále v naprosté většině vykonávat 
Správa národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrhem právního 
předpisu je naplňován jeden z účelů ZOPK zakotvených v § 1, a totiž vytvořit v České 
republice v souladu s právem EU soustavu Natura 2000. Návrhem právního předpisu je 
rovněž naplňován jeden z cílů ZOPK, zajistit ochranu přírodovědecky velmi významného 
nebo jedinečného území, a návrh je též v souladu s cílem ZOPK ve vztahu k vyhlášení EVL, 
tedy zařadit do národního seznamu ty lokality, které významně přispívají k udržení nebo 
obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo alespoň jednoho 
evropsky významného druhu z hlediska ochrany (§ 45a odst. 1 ZOPK). Návrh nařízení vlády 
je v souladu se zákonným zmocněním obsaženým v ustanovení § 45a odst. 1 tohoto zákona, 
ochrana EVL Louky u Přelouče prostřednictvím kategorie zvláště chráněného území přírodní 
památka je navrhována v souladu s § 45c odst. 4 ZOPK. 
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C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie (zejména článek 4 
a článek 6 odst. 1 směrnice „o stanovištích“), judikaturou soudních orgánů Evropské unie (viz 
výše) a obecnými právními zásadami Evropské unie.   

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam EVL, ve své současné podobě (nařízení 
vlády č. 318/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) není beze zbytku v souladu s právními 
předpisy Evropské unie. Jeho podoba z hlediska dostatečnosti zastoupení chráněných 
fenoménů v národním seznamu je neúplná a z toho důvodu je ze strany Evropské komise 
s Českou republikou vedeno infringementové řízení. Evropská komise přitom uplatnila ve 
vztahu k dostatečnosti národního seznamu EVL v ČR v roce 2018 a 2019 vůči České 
republice další požadavky, které bude nutné v rámci dalších kroků dále sledovat a v 
potřebném rozsahu naplnit pro zajištění souladu vymezení soustavy Natura 2000 na našem 
území s právem EU. 

Význam zařazení navrhované EVL Louky u Přelouče do soustavy Natura 2000 je nesporný 
z pohledu zajištění odpovídající územní ochrany přírodovědecky cenného území 
a podstatnému příspěvku k zajištění dlouhodobé existence stabilní populace dvou druhů 
modrásků rodu Phengaris, význam zařazení přírodního stanoviště Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany EVL 
Porta Bohemica spočívá v zajištění odpovídající územní ochrany přírodovědecky cenného 
území a podstatném příspěvku k zajištění dlouhodobé existence tohoto stanoviště. Zároveň 
je navrhované rozšíření národního seznamu EVL důležitým krokem v přispění k odvrácení 
hrozby žaloby proti České republice právě ve věci porušení evropského práva v oblasti 
ochrany přírody. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

S navrhovanou právní úpravou bude spojeno zvýšení administrativní zátěže na straně 
dotčených státních orgánů i vlastníků a podnikatelských subjektů, a to v souvislosti 
s vydáváním stanoviska orgánu ochrany přírody z hlediska významného vlivu zamýšlené 
koncepce či záměru na předmět ochrany nebo celistvost EVL (§ 45i odst. 1 ZOPK) 
a případného posouzení koncepce či záměru (§ 45i odst. 2 ZOPK), resp. s nutností opatřit si 
k jiným zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke 
zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících 
územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany anebo k narušení jejich celistvosti, souhlas 
příslušného orgánu ochrany přírody (§ 45c odst. 2 ZOPK).  

Doplněním přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany stávající EVL CZ044141 Porta Bohemica 
dojde k ovlivnění činností a plnění některých zákonných povinností souvisejících se správou 
vodního toku Labe jako vodní cesty dopravně významné. 
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Finanční dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
a dopady na podnikatelské prostředí České republiky jsou podrobně popsány v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny 
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Vyhlášení EVL přispěje k ochraně a k zachování životaschopné populace obou druhů 
modrásků z příloh 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 ZOPK. Zařazení přírodního stanoviště z přílohy I směrnice „o stanovištích“ Bahnité 
břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty 
ochrany EVL Porta Bohemica podstatně zvýší příspěvek soustavy Natura 2000 v ČR 
k ochraně tohoto stanoviště v souladu s § 45a odst. 1 ZOPK. Bude rozšířena územní 
ochrana lokalit významných (na národní i evropské úrovni) z přírodovědného hlediska. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

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

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. Předložený návrh 
nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen. Navrhovaným 
nařízení vlády coby prováděcím právním předpisem nejsou zakládány žádné kompetence 
orgánů veřejné správy.  

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 

Navrhuje se doplnění předmětu ochrany (typu přírodního stanoviště) Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) do EVL CZ0424141 Porta 
Bohemica, a to změnou v rámci přílohy č. 451a (text přílohy se nahrazuje novým zněním). 

K bodu 2 

Navrhuje se doplnění nové EVL Louky u Přelouče pro předměty ochrany modrásek 
očkovaný (Phengaris teleius) a modrásek bahenní (Phengaris nausithous). Zařazení této 
lokality do národního seznamu je legislativně technicky navrženo tak, aby byl dodržen 
systém řazení EVL podle krajů a v rámci krajů pak podle abecedního pořadí. Konkrétně to 
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znamená zařazení nové přílohy nařízení vlády č. 625a. S ohledem na skutečnost, že toto 
číslo přílohy je dnes přiřazeno existující EVL Louky v Jeníkově, je zároveň navrhováno 
přečíslování přílohy této lokality na 625b. 

K čl. II 

Odchylně od ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje, aby předkládané nařízení 
vlády nabylo účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení. 

Naléhavým důvodem, který tento postup ospravedlňuje, je skutečnost, že předloženým 
nařízením vlády se napravuje trvající nedostatečnost v české soustavě Natura 2000, 
vytýkaná dlouhodobě Evropskou komisí. Doplnění lokality Louky u Přelouče, která zahrnuje 
v minulosti navrhované lokality Slavíkovy ostrovy a Labišťata, na národní seznam evropsky 
významných lokalit, stejně jako rozšíření již vyhlášené lokality Porta Bohemica o nový 
předmět ochrany v podobě přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) patří mezi opatření konkrétně vyžadovaná 
Evropskou komisí v rámci probíhajícího řízení pro porušení povinnosti dle čl. 258 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, které již aktuálně bylo dne 28. listopadu 2019 posunuto do fáze 
odůvodněného stanoviska, ve kterém Evropská komise Českou republiku vyzvala, aby přijala 
požadovaná opatření ve lhůtě dvou měsíců, tj. do 28. ledna 2020. 

Dřívější datum nabytí účinnosti překládaného nařízení vlády umožní České republice 
deklarovat významný posun v nápravě nedostatků vytýkaných Evropskou komisí, reagovat 
na postup výše uvedeného řízení a přispěje k odvrácení hrozících sankcí.  
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