
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí 
dne 15. července 2019, s termínem dodání stanovisek do 5. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínka 
1. K rozsahu Evropsky významné lokality Porta 

Bohemica 
Požadujeme upravit rozsah území evropsky významné 
lokality (EVL) tak, aby návrh EVL nezasahoval až k okraji 
pozemní komunikace I. třídy č. 62, tedy, aby jeho rozsah 
byl ukončen cca 3,5 m před hranou tělesa silnice (pata, 
hrana opěrné zdi, zářez apod.). 
Odůvodnění: Z důvodu rozšíření tělesa silnice I/62 pro 
případnou přestavbu na uspořádání 2+1 minimálně 
o 3,5 m požadujeme upravit rozsah vyhlášené EVL. Jako 
důsledek přestavby lze předpokládat vyvolanou výstavbu, 
respektive posun opěrných zdí mezi řekou a silnicí. 

VYSVĚTLENO  
EVL Porta Bohemica je stávající lokalitou zařazenou na národní 
a evropský seznam EVL. Předmětem navrhované novelizace 
nařízení vlády není změna hranic EVL Porta Bohemica, ale pouze 
doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací 
svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi její 
předměty ochrany. Požadavek jde tedy nad rámec problematiky 
řešené návrhem. Pro doplnění lze konstatovat, že průběh hranic 
EVL Porta Bohemica byl významně vážen a doznal technických 
změn již v průběhu projednávání nařízení vlády č. 207/2016 Sb. 
Jakákoli redukce hranice existující EVL, která není založena na 
odborných východiscích, je nadto neobhajitelná ve vztahu 
k Evropské komisi (lokalita je v současné podobě na 
tzv. evropském seznamu), která by změnu téměř jistě 
neakceptovala. 
 
Z hlediska případné povinnosti provést posouzení vlivů záměrů 
na lokality soustavy Natura 2000 je rozhodující skutečností 
možnost významného ovlivnění jejího předmětu ochrany, nikoli to, 
zda je záměr realizován uvnitř, nebo vně hranic EVL. Změna 
hranice by z tohoto pohledu neměla většího významu. 
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Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. Na základě sjednané dohody bylo vysvětlení 
doplněno o informaci, že z hlediska jakéhokoliv zamýšleného 
záměru není rozhodující, zda se nachází uvnitř hranic EVL, ale 
zda na ni, resp. na její předměty ochrany může mít vliv, či nikoliv, 
tj. i záměr umístěný mimo hranice EVL může být vyhodnocen jako 
negativní z hlediska jeho vlivu na předmět ochrany EVL. Dále na 
základě dohody doplněno vysvětlení týkající se změny průběhu 
hranice EVL. 
 
Připomínkové místo na základě takového doplnění 
přistoupilo na vypořádání připomínky jako vysvětlené. 
 

Zásadní připomínka 
2. K rozsahu EVL Porta Bohemica 
Požadujeme upravit rozsah území EVL tak, aby návrh EVL 
umožnil stavební zásah mezi silnicí I/62 a železniční tratí 
č. 090 Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín. 
Odůvodnění: Požadavek je vyvolán možným rozšířením 
silnice I/62 na uspořádání 2+1 a případných dalších úprav 
tělesa silnice nebo jiných opodstatněných stavebních 
zásahů v prostoru mezi silnicí a železnicí. 

VYSVĚTLENO  
EVL Porta Bohemica je stávající lokalitou zařazenou na národní 
a evropský seznam EVL. Předmětem navrhované novelizace 
nařízení vlády není změna hranic EVL Porta Bohemica, ale pouze 
doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací 
svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi její 
předměty ochrany. Požadavek jde tedy nad rámec problematiky 
řešené návrhem. Pro doplnění lze konstatovat, že průběh hranic 
EVL Porta Bohemica byl významně vážen a doznal technických 
změn již v průběhu projednávání nařízení vlády č. 207/2016 Sb. 
Jakákoli redukce hranice existující EVL, která není založena na 
odborných východiscích, je nadto neobhajitelná ve vztahu 
k Evropské komisi (lokalita je v současné podobě na 
tzv. evropském seznamu), která by změnu téměř jistě 
neakceptovala. 
 
Z hlediska případné povinnosti provést posouzení vlivů záměrů 
na lokality soustavy Natura 2000 je rozhodující skutečností 
možnost významného ovlivnění jejího předmětu ochrany, nikoli to, 
zda je záměr realizován uvnitř, nebo vně hranic EVL. Změna 
hranice by z tohoto pohledu neměla většího významu. 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
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27. září 2019. Na základě sjednané dohody bylo vysvětlení 
doplněno o informaci, že z hlediska jakéhokoliv zamýšleného 
záměru není rozhodující, zda se nachází uvnitř hranic EVL, ale 
zda na ni, resp. na její předměty ochrany může mít vliv, či nikoliv, 
tj. i záměr umístěný mimo hranice EVL může být vyhodnocen jako 
negativní z hlediska jeho vlivu na předmět ochrany EVL. Dále na 
základě dohody doplněno vysvětlení týkající se změny průběhu 
hranice EVL. 
 
Připomínkové místo na základě takového doplnění 
přistoupilo na vypořádání připomínky jako vysvětlené. 
 

Zásadní připomínka 
3. K rozsahu EVL Louky u Přelouče 
K návrhu vyhlášení nové EVL Louky u Přelouče 
uplatňujeme požadavek k vymezení lokalit č. 9 a 16, 
jejichž hranice jsou tvořeny tělesem železniční dráhy. 
Požadujeme, aby nový návrh hranice EVL respektoval 
ochranné pásmo dráhy dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme 
zmenšit územnírozsah vyhlášené EVL tak, aby 
nezasahoval do ochranného pásma dráhy, které je 
vzhledem k důležitosti trati vymezeno 100 m od osy vnější 
koleje dráhy po obou stranách dráhy. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se v případě 
předmětné železniční dráhy jedná o 1. národní tranzitní 
železniční koridor s výhledovou rychlostí 200 km/h, 
požadujeme rozsah nově vyhlášené EVL upravit tak, aby 
její dílčí lokality nezasahovaly do ochranného pásma 
dráhy tohoto koridoru. V ochranném pásmu dráhy je 
zejména nutné zachovat bez omezení provoz dráhy pro 
potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy, údržbu 
a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její 
provozuschopnost a možnost zjišťovat příčiny a okolnosti 
vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám [čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS (dále jen 
„směrnice“)] musí být přihlíženo až při implementaci opatření na 
základě směrnice (zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při 
výběru lokalit, který musí být založen výhradně na odborných 
kritériích.  
 
K plochám 9 a 16 uvádíme:  
U plochy číslo 16 jde o jednu ze zásadních ploch pro výskyt 
předmětu ochrany, tedy modrásků rodu Phengaris, 
tzv. Levobřežní louky se stabilním výskytem modrásků. Plocha 
číslo 9 je plochou, kde se předmět ochrany vyskytuje v početnosti 
jednotlivců. Zmenšení ploch tak, aby se nepřekrývaly se 
stometrovým ochranným pásmem (měřeno od osy vnější koleje 
dráhy), by znamenalo, že by plocha číslo 9 více méně zanikla 
a z plochy číslo 16 by byla odebrána podstatná část. To nelze 
z odborného hlediska akceptovat. 
 
Z hlediska činností prováděných v souvislosti s provozem dráhy 
a ochrany lokality podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
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na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. Provoz a údržbu dráhy je jistě možné plánovat 
s ohledem na limity vyplývající z územní ochrany modrásků rodu 
Phengaris (jedná se o zvláště chráněné druhy, kdy již za 
stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do jejich 
biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení). Negativní vliv 
na uvedených plochách nebyl doposud v souvislosti s provozem 
a údržbou železniční dráhy zaznamenán (z hlediska modrásků je 
podstatné, aby nedošlo k negativnímu zásahu do biotopu – 
zejm. přímému ničení biotopu, či nevhodné době a způsobu 
kosení, použití herbicidů v době rozmnožování apod.).   
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. V rámci navazujících jednání došlo k zarovnání 
plochy č. 16 na obslužnou komunikaci a vypuštění plochy 
č. 9 (s ojedinělým výskytem modrásků a živné rostliny) 
z návrhu. 
 

Zásadní připomínka 
4. K části RIA – kapitole 1. 6. Zhodnocení rizika 
Na str. 7 v první větě druhého odstavce za pomlčkou, 
která zní: „prvním rozsudkem Soudní dvůr EU (ESD) určí, 
že členský stát porušil povinnosti, které mu vyplývají 
z členství v Evropské unii.“, požadujeme spojku „že“ 
nahradit spojkou „zda“. 
Odůvodnění: Místo spojky „že“ by mělo být uvedena 
spojka „zda“, neboť ESD nemusí vždy porušení povinnosti 
konstatovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Text upraven dle připomínky. 

Zásadní připomínka 
5. K části RIA – kapitole 3. 1. b) varianta 1 
Na str. 8 v prvním odstavci podkapitoly „ Dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“, který zní: „Pozitivním 
dopadem navrhované právní úpravy je dílčí naplnění 
požadavku Evropské komise týkající se implementace čl. 4 

AKCEPTOVÁNO 
Text upraven dle připomínky.  
Přesto je nutné konstatovat, že požadavek na doplnění přírodního 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany EVL Porta 
Bohemica a zařazení EVL Louky u Přelouče na národní seznam 
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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.“, požadujeme 
slova „oddálení žaloby“ nahradit slovy „odvrácení rizika 
žaloby“. 
Odůvodnění: Z důvodu věcnější správnosti požadujeme 
použít text „odvrácení rizika žaloby“, neboť vyhlášením 
EVL Louky u Přelouče a zařazením stanoviště 3270 mezi 
předměty ochrany EVL Porta Bohemica do předmětného 
nařízení vlády budou naplněny klíčové požadavky EK na 
doplnění soustavy Natura 2000 v ČR a žaloba bude 
bezpředmětná. 

jsou jen dílčími požadavky Evropské komise na kompletaci 
národního seznamu EVL v České republice. Tvrzení, že žaloba 
se v důsledku přijetí návrhu stane bezpředmětnou, je s ohledem 
na obsah formálního upozornění Komise ve věci a následná 
jednání v tuto chvíli předjímáním. Platí tedy, že přijetí návrhu 
může k odvrácení rizika žaloby toliko přispět. 

Zásadní připomínka 
6. K části RIA – kapitole 3. 1. b) varianta 1 
Požadujeme zcela vypustit na str. 9 první větu, která zní: 
„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.“. 
Odůvodnění: Požadujeme předmětnou větu zcela vypustit, 
protože v rámci stanoviště 3270 k rozvoji expanzivních 
a invazivních nepůvodních druhů rostlin v podstatě 
nedochází, protože v případě Dolního Labe jde 
o stanoviště velmi chudá na živiny, která těmto druhům 
nevyhovují. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na rozdíl od mnoha přírodních stanovišť a stanovišť druhů, které 
jsou předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 je přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) specifické mimo jiné tím, že 
pravidelná péče není v zásadě podmínkou jeho udržení 
v příznivém stavu. To je případ i labských štěrkopískových 
náplavů, nicméně obecně je management expanzivních 
a invazních druhů managementovým zásahem, který s ohledem 
na charakter stanoviště nelze vyloučit jako eventuálně potřebný. 
Podle Katalogu biotopů ČR spočívá ochrana stanoviště hlavně 
v zachování dosud neregulovaných částí vodních toků. Zde 
zpravidla není nutný aktivní management, s výjimkou omezování 
invazních druhů. V dané lokalitě by se mohlo jednat o případné 
jednorázové řešení konkrétní situace (ochrana vzácných druhů 
lokálně v nejcennější části náplavu v případě nadměrného 
výskytu expanzivních či invazních druhů).  
Studie Vladimíra Bejčka a Bohumila Mandáka (2018, ČZU) se 
věnuje i těmto druhům (str. 12) - ve vztahu ke stavbám (úpravy 
břehů kamenným záhozem, jezy) a změnám společenstev cit: 
"Z celkového počtu taxonů patří 33,5 % mezi druhy nepůvodní 
(navýšení z původních 30,3 %). Původní počet 17 invazivních 
druhů se zvýšil na 69 (77 % invazivních druhů známých z území 
České republiky). Došlo k úbytku jednoletek ve prospěch rostlin 
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vytrvalých, druhů původních ve prospěch druhů alochtonních a ke 
zvýšení druhů živinově náročnějších."  
 
Text upraven: „V úvahu v tomto směru přichází zejm. likvidace 
(…)“ 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. 
 
Připomínkové místo vzalo uvedené vysvětlení na vědomí 
a s navrženým vypořádáním vyslovilo souhlas. 
  

Zásadní připomínka 
7. K části RIA – kapitole 3. 1. b) varianta 1 
Požadujeme vypustit nebo přepracovat na str. 11 poslední 
odstavec kapitoly, konkrétně jeho text, který zní: „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.“. 
Odůvodnění: Předmětný text navrhujeme vypustit či 
přepracovat, protože jak ukazují aktuální data 
z přírodovědných průzkumů lokalit Heger, Dolní Žleb 
a Hřensko a jejich recentních antropogenních úprav, je 
právě management štěrku z prohrábek klíčovým nástrojem 
pro zlepšení stavu stanoviště 3270 a pro něj typických 
druhů (zejména v ČR kriticky ohroženého drobnokvětu 
pobřežního) z hlediska ochrany. 

VYSVĚTLENO  
Tzv. „management štěrků“ z prohrábek jako ryze technické 
opatření nelze považovat za „klíčový nástroj“ péče o přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270). Výskyt a kvalita stanoviště 3270 jsou 
podmíněny především erozně-akumulační schopností vodního 
toku. Jak ukazují např. aktuální zkušenosti z náplavu Heger, 
management štěrků může mít poměrně zásadní negativní dopady 
na stanoviště náplavů a druhy na tato stanoviště vázané. 
V červenci 2019 zde byl vyhrnut štěrk na nejcennější část tohoto 
náplavu v místech, kde se v roce 2018 vyskytovaly stovky 
exemplářů kriticky ohroženého druhu drobnokvět pobřežní 
(Corrigiola litoralis). Jak uvádí studie Ostravské univerzity 
(Hradecký et al. 2018), „Vzhledem k současným podmínkám na 
Labi v zájmovém úseku se jeví nejlepším řešením opětovné 
nastolení procesů, které by vedly k formování štěrkových lavic 
a následně za přispění sukcese vegetace vývoji ostrovů.“  Rovněž 
tak Studie ČZU (Bejček et al. 2018) uvádí, že „pro typ evropského 
stanoviště 3270 je optimální management v ponechání řeky její 
přirozené dynamice (bez příčných překážek, prohrábek, 
břehového opevnění). K urychlení procesů v současném stavu by 
mohlo pomoci rozebrání břehového opevnění.“ Pokud je však 
nezbytné management štěrků provádět pro účely lodní dopravy, 
pak by měl být prováděn způsobem, kdy „Management štěrku 
v řece je vhodné řešit ukládáním na více místech (ne hromadně, 
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ne odvozem z řeky), avšak je třeba se vyhnout cenným náplavům 
s drobnokvětem pobřežním.“  
 
Z uvedeného je zřejmé, že na management štěrků nelze nahlížet 
jako na způsob ochranářského managementu pro stanoviště 
3270, maximálně lze za určitých podmínek dosáhnout toho, aby 
tato opatření významně negativně neovlivňovala příznivý stav 
těchto stanovišť.  
 
„Aktuální data z přírodovědných průzkumů lokalit Heger, Dolní 
Žleb a Hřensko“ nejsou v připomínce nijak interpretována.  
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. 
 
Připomínkové místo vzalo uvedené vysvětlení na vědomí 
a s navrženým vypořádáním vyslovilo souhlas. 
 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
1. K předkládací zprávě, RIA 
V souladu s článkem IV, bodem 7 jednacího řádu vlády by 
měla být předkládací zpráva doplněna o zhodnocení 
materiálu z hlediska jeho případných dopadů na jednotlivé 
druhy veřejných rozpočtů. Požadujeme tak do předkládací 
zprávy výslovně doplnit, že všechny náklady a personální 
zajištění příslušných agend, které s sebou nařízení vlády 
o stanovení národního seznamu Evropsky významných 
lokalit (EVL Porta Bohemica a EVL Louky u Přelouče), 
budou kryty čerpáním finančních prostředků z Operačního 
programu Životního prostředí, popř. ze stávajících 
schválených prostředků kapitoly a nebudou vznášeny 
dodatečné požadavky nad rámec schváleného státního 
rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu. 

AKCEPTOVÁNO 
Text doplněn. 

Připomínka 
2. K obálce 
Po formální stránce doporučujeme do obsahu obálky 
doplnit další bod „Vypořádání meziresortního 

VYSVĚTLENO 
Příloha „Vypořádání meziresortního připomínkového řízení“ je 
součástí materiálu předkládaného vládě k projednání, proto 
figuruje teprve v obsahu na obálce materiálu určeného pro schůzi 
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připomínkového řízení“. vlády, nikoliv v obsahu na obálce materiálu určeného do 
meziresortního připomínkového řízení. Při předkládání návrhu 
nařízení vlády k projednání vládě po vypořádání meziresortního 
připomínkového řízení bude tato tabulka součástí materiálu, což 
se v souladu s Legislativními pravidly vlády promítne také do 
obsahu na příslušné obálce. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Zásadní připomínka 
1. K odůvodnění (k části I.)  
Požadujeme do odůvodnění doplnit, čeho se týkaly střety 
při přípravě navrhovaných lokalit EVL, a dále, jakým 
způsobem byly vzaty v úvahu hospodářské, sociální 
a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky.  
Odůvodnění: V kapitole A se sice zmiňuje vyhraněně 
konfliktní průběh přípravy navrhovaných lokalit EVL 
(lokalita „Slavíkovy ostrovy“ byla z návrhu národního 
seznamu EVL opakovaně vyřazena, naposledy při 
projednávání ve vládě, lokalita „Porta Bohemica“ byla 
rovněž opakovaně navrhována a při projednání ve vládě 
zúžena o stanoviště „bahnité náplavy“, které je nyní 
doplňováno), vůbec však nejsou uvedeny důvody 
konfliktnosti těchto lokalit a popsány střety zájmů, 
případně střety veřejných zájmů, jejichž je předkládaný 
návrh nařízení vlády součástí. Ačkoliv směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(dále jen „směrnice o stanovištích“) ukládá v čl. 4, aby 
lokality byly navrhovány na základě přírodovědných 
kriterií, což se s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU 
interpretuje tak, že mají být navrhovány výhradně na 
základě přírodovědných kriterií, směrnice o stanovištích 
současně v čl. 2 odst. 3 ukládá: „Opatření přijímaná na 
základě této směrnice musí brát v úvahu hospodářské, 
sociální a kulturní požadavky a regionální a místní 
charakteristiky.“ I kdyby tomu tak nebylo, je jisté, že 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Do odůvodnění doplněn text týkající se charakteru střetů při 
přípravě navrhované EVL Louky u Přelouče a doplnění přírodního 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany EVL Porta 
Bohemica. 
 
Problematika výběru lokalit do národního, potažmo evropského 
seznamu EVL, resp. aplikace článku 2 odst. 3 směrnice 
92/43/EHS je popsána v odůvodnění návrhu. Z ustálené 
judikatury Evropského soudního dvora (C-67/99 Komise vs. Irsko, 
C-71/99 Komise vs. Německo, C-220/99 Komise vs. Francie) 
jednoznačně vyplývá, 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.  
 
Citované rozsudky jsou opřeny též o konstrukci článku 2 odst. 1 
a článku 2 odst. 2 směrnice, kdy k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám musí být přihlíženo až při implementaci opatření 
na základě směrnice (zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli 
při výběru lokalit, který musí být založen výhradně na odborných 
kritériích, neboť v opačném případě by byl ohrožen obecný cíl 
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nejsou-li uvedené střety v předkládaném materiálu 
popsány, jedná se o zásadní nedostatek materiálu, neboť 
informuje vládu o problému, o kterém má rozhodnout, 
pouze jednostranně.  

směrnice (článek 2 odst. 1 směrnice). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Připomínka 
2. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
S ohledem na výše uvedené (tj. připomínku k části 
materiálu „Odůvodnění“) považujeme za nedostatečné, že 
RIA u předkládaných variant uvádí mezi dopady na 
vlastníky, podnikatelské prostředí a na veřejnou správu 
pouze „mírné zvýšení administrativní zátěže“ a potřebu 
zajistit finanční prostředky na management EVL. Z tohoto 
hlediska považujeme RIA za zcela jednostrannou a proto 
invalidní, popírající smysl této procedury. Doporučujeme 
v RIA dopracovat i další uvedené relevantní dopady. 

VYSVĚTLENO  
Připomínka je nekonkrétní ve vztahu k požadovanému doplnění 
(není zřejmé, o co by měla být RIA obohacena a jaké konkrétní 
dopady považuje připomínkové místo za absentující). RIA řeší 
výhradně dopady související se zavedením územní ochrany 
přírodního stanoviště či druhu prostřednictvím soustavy Natura 
2000 v území, nikoli dopady potenciálně možné. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Zásadní připomínka 
1. K návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče 
Požadujeme zajistit možnost provádění údržby 
plynárenských zařízení VTL, STL a NTL plynovodů, 
regulačních stanic a přidružených zařízení v území nově 
vymezené EVL Louky u Přelouče. 
Odůvodnění: V předmětném území se nacházejí uvedená 
plynárenská zařízení společnosti GasNet, s.r.o., u kterých 
je nutné zajistit možnost provádění údržby v souladu 
s platnými právními předpisy. 

VYSVĚTLENO 
Možnost provádění údržby plynárenských zařízení VTL, STL 
a NTL plynovodů, regulačních stanic a přidružených zařízení není 
návrhem dotčena. Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona 
č. 114/1992 Sb. je možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, 
že významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost EVL 
nemůže nastat, povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona 
č. 114/1992 Sb. nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její 
významný vliv ve svém stanovisku vyloučí. Údržbu zařízení je 
jistě možné plánovat s ohledem na limity vyplývající z územní 
ochrany modrásků rodu Phengaris (jedná se o zvláště chráněné 
druhy, kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého 
zásahu do jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných 
podmínek vydávanou v rámci samostatného správního řízení). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka 
2. K návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče 
Požadujeme u nově vymezené EVL Louky u Přelouče, aby 
vymezení území nové EVL respektovalo stávající 
i výhledová zařízení pro rozvod elektrické energie 

VYSVĚTLENO 
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
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v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných 
pásem dle § 46 a § 98 energetického zákona.  
Odůvodnění: Omezení vyplývající z vymezení nové EVL 
by neměla bránit řádnému provozu či údržbě stávajících 
sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení distribuční 
soustavy. Jedná se o plochy č. 6 a 15, které jsou 
vymezeny přes předmětné vedení 110 kV, plochy č. 14 
a 17 pak v těsné blízkosti vedení nebo jeho ochranného 
pásma. 

charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích.  
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. Provoz a údržbu stávajících sítí je jistě možné 
plánovat s ohledem na limity vyplývající z územní ochrany 
modrásků rodu Phengaris (jedná se o zvláště chráněné druhy, 
kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení). 
 
Uvedené plochy jsou plochami výskytu modrásků rodu Phengaris, 
či plochy, které jsou pro ně významné, přičemž plochy 15 a 14 
jsou také zásadními zdrojovými lokalitami obou druhů modrásků.  
Vyřazení uvedených ploch z návrhu není z odborného hlediska 
akceptovatelné. Navíc plocha 14 se nachází ve vzdálenosti cca 
140 m od současného vedení 110 kW, dle dostupných 
dokumentů mimo prostor s plánovaným rozvojem zařízení 
distribuční soustavy.  
 
Negativní vliv na uvedených plochách nebyl doposud v souvislosti 
s provozem a údržbou el. vedení zaznamenán (z hlediska 
modrásků je podstatné, aby nedošlo k negativnímu zásahu do 
biotopu – zejm. přímému ničení biotopu, či nevhodné době 
a způsobu kosení, použití herbicidů v době rozmnožování apod.). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka 
3. K návrhu na vyhlášení EVL Louky u Přelouče 
Požadujeme u nově vymezené EVL Louky u Přelouče 

VYSVĚTLENO 
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
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vymezit hranice EVL tak, aby nebyla znemožněna nebo 
podstatně ztížena příprava a realizace záměru přeložky 
vedení 110 kV, který byl dopracován do Aktualizace č. 2 
ZÚR Pardubického kraje. 
Odůvodnění: V území navržené EVL je vymezen koridor 
pro umístění nového vedení 110 kV, které bude 
realizováno jako přeložka Ministerstvem kultury 
ČR/Národním památkovým ústavem. Jedná se o záměr 
spojený se zařazením památky „Krajiny pro chov 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích. 
Skutečnost, že je záměr vymezen v probíhající aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje nemůže být tedy pro 
posuzování vhodnosti území pro zařazení do soustavy Natura 
2000 rozhodná.  
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. 
 
Oba modrásci rodu Phengaris, kteří jsou navrhováni jako předmět 
ochrany EVL Louky u Přelouče, jsou zvláště chráněnými druhy, 
kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení. Významné 
ovlivnění EVL Louky u Přelouče či škodlivého zásahu do 
přirozeného vývoje těchto druhů nelze předjímat. 
 
Vymezení záměru přeložky vedení v dostupné dokumentaci ZÚR 
zasahuje západní okraj plochy č. 12, která je potenciální plochou 
výskytu modrásků rodu Phengaris, s významem pro předmět 
ochrany. Její redukci proto z odborných hledisek není možné 
obhájit. Záměr přeložky je vymezen v koridoru širokém 300 m, 
není tedy v současnosti ani zřejmé, zda přeložka vedení a jeho 
ochranné pásmo bude reálně zasahovat do dotčené plochy EVL. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka VYSVĚTLENO  
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4. K návrhu na rozšíření předmětu ochrany EVL Porta 
Bohemica 

Požadujeme, aby v rámci navrhovaného rozšíření 
předmětu ochrany u lokality Porta Bohemica byla 
respektována stávající i výhledová zařízení pro rozvod 
elektrické energie v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně 
jejich ochranných pásem dle § 46 a § 98 energetického 
zákona.  
Odůvodnění: Omezení vyplývající ze zařazení nového 
předmětu ochrany by nemělo bránit řádnému provozu či 
údržbě stávajících sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení 
distribuční soustavy nízkého napětí a vysokého napětí 
nebo pro křížení nadzemních vedení velmi vysokého 
napětí. 

EVL Porta Bohemica je stávající EVL, kde jsou předmětem 
ochrany též druhy vázané na vodní ekosystém Labe, tedy bobr 
evropský a losos obecný. Ochrana vodního toku a jeho břehových 
partií proto do značné míry vyplývá již ze stávajícího režimu 
ochrany a předjímaná nová omezení se tak neodchylují od cílů 
ochrany území. Výskyt přírodního stanoviště Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) 
v EVL Porta Bohemica je relativně stabilní (předvídatelné). 
Z připomínky není zjevné, jaká nová omezení jsou očekávána. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 
5. K návrhu na rozšíření předmětu ochrany EVL Porta 

Bohemica 
Požadujeme, aby v rámci doplnění předmětu ochrany 
u lokality Porta Bohemica nebylo omezeno budoucí využití 
výhradního ložiska štěrkopísků Žalhostický ostrov (ID: 
3001800), pro které je stanoveno chráněné ložiskové 
území Žalhostice (ID: 00180000). Dále požadujeme 
respektovat těžené dobývací prostory vyhrazeného 
nerostu stavební kámen Přední Lhota (ID: 70704) a Přední 
Lhota I (ID: 70996).  
Odůvodnění: Vzhledem k uvedené zásadní připomínce 
navrhujeme buď na výše uvedené plochy nová stanoviště 
vůbec nezavádět, nebo stanovit výjimku, která zaručí, že 
se na tyto plochy nebudou vztahovat nové podmínky 
ochrany vyplývající z doplnění nových stanovišť. 

VYSVĚTLENO  
Přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) není v místě 
Žalhostického ostrova mapováno. Nadto nejsou známé technické 
prostředky, kterými by bylo možné stanoviště uměle vytvořit, jeho 
„zavedení“ (vytvoření) v ploše  CHLÚ Žalhostice proto není reálné 
a není předpokládáno. 
 
Těžené dobývací prostory Přední Lhota a Přední Lhota I se 
nacházejí mimo hranice stávající EVL Porta Bohemica, její 
rozšíření není předmětem předkládaného návrhu. Přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) je svým charakterem vázáno na vodní 
tok, uvedené dobývací prostory jím nejsou nijak dotčeny. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 
1. K čl. I, bod 1 
Nesouhlasíme se zařazením stanoviště 3270 - Bahnité 
břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. 
a Bidention p.p. jako dalšího předmětu ochrany EVL Porta 
Bohemica. 

VYSVĚTLENO 
EVL Porta Bohemica je stávající EVL, kde jsou předmětem 
ochrany též druhy vázané na vodní ekosystém Labe, tedy bobr 
evropský a losos obecný. Stejně tak je přírodní stanoviště Bahnité 
břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention 
p.p. (3270) předmětem ochrany v navazující EVL Labské údolí. 
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Odůvodnění: Rozšířením předmětu ochrany stávající EVL 
CZ044141 Porta Bohemica dojde k významnému omezení 
činností, až nemožnosti plnění zákonných povinností 
souvisejících se správou vodní cesty a správou 
významného vodního toku Labe. 
Při nevyloučení významného vlivu záměru na předmět 
ochrany musí být provedeno zjišťovací řízení nebo úplné 
posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Zpracování podkladů pro jedno zjišťovací 
řízení představuje náklady cca 40-100 tisíc Kč 
a posouzení řádově statisíce Kč, v mnoha případech i více 
než 1 milion Kč. 
Přitom v podstatě každým zásahem nebo činností 
v souvislosti s údržbou vodní cesty či vodního toku 
a staveb vodních děl upravujících nebo přehrazujících 
vodní tok Labe dojde k dotčení navrhovaného přírodního 
stanoviště. Rovněž dojde k významnému zvýšení 
administrativní zátěže v souvislosti se žádostmi 
o stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny, případně zajištění posouzení ve smyslu § 45i 
odst. 2 zákona, a dále u žádostí o souhlas s činnostmi, 
které jej vyžadují podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 

Již vliv stávajících činností souvisejících se správou vodní cesty je 
proto nezbytné s ohledem na tyto předměty ochrany zvažovat.  
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, resp. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. Je nicméně a contrario zjevné, že možnost 
významného ovlivnění EVL bude nutné zvažovat i ve vztahu 
k přírodnímu stanovišti štěrkopískových náplavů – doplněna 
příslušná část RIA (zejm. 3.1, 3.3). Je nicméně zjevné, že 
rozšířením předmětu ochrany dojde k ovlivnění činností a plnění 
některých zákonných povinností souvisejících se správou Labe 
jako vodní cesty dopravně významné. 
 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. Na základě sjednané dohody byla doplněna 
Závěrečná zpráva RIA.  
 
Připomínkové místo na základě takového doplnění 
přistoupilo na vypořádání připomínky jako vysvětlené. 
 
 

Zásadní připomínka 
2. K čl. I, bod 2 
Nesouhlasíme s navrženým územním rozsahem navržené 
lokality EVL Louky u Přelouče. 
Odůvodnění: Územní rozsah nově navržené lokality EVL 
Louky u Přelouče zahrnuje rovněž plochy, na nichž by 
podle Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe měla 
být realizována opatření pro zlepšení stavu vodních 
útvarů, zejména jejich hydromorfologické složky, která 
spočívají rovněž v obnově vodních biotopů v místech 
současných zanikajících mrtvých ramen. Na řadě 
vymezených pozemků se louky nenacházejí, jde o bývalá 

VYSVĚTLENO  
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích.  
 
Lokalita je jako celek navržena s ohledem na cíl zajištění 
dlouhodobě stabilních metapopulací předmětu ochrany, pro který 
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ramena Labe a dle našeho názoru by tyto plochy neměly 
být do chráněných ploch evropsky významných lokalit 
zahrnovány. 

je zahrnutí území souvisejících se zanikajícími mrtvými rameny 
významné. Stará ramena Labe mají zásadní vliv na zásobení 
lokalit vodou a zajištění podmínek existence biotopu modrásků.  
Ač není samotná vodní plocha přímo biotopem předmětů 
ochrany, tvoří s jejich biotopy funkční celek. Na řadě pozemků 
vedených jako vodní plocha již však došlo k zazemnění 
a vytvoření terestrického společenstva. Takové plochy jsou pak 
často v reálu přímým, či potenciálním biotopem pro předmět 
ochrany. Z tohoto důvodu není možné plošné vyjmutí pozemků 
vedených jako vodní plocha z návrhu EVL akceptovat. 
Z připomínky navíc není zřejmé, o která konkrétní území a plochy 
se jedná. V obecné rovině je třeba uvést, že revitalizace vodních 
útvarů nemusí být v rozporu s potřebami modrásků, budou-li 
projekty realizovány tak, že nebude docházet k vysychání 
a zásadnímu zmenšování vhodného biotopu (naopak může jít při 
vhodném navržení o opatření, které zlepšuje stav předmětu 
ochrany). 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019.  
 
Připomínkové místo vzalo uvedené vysvětlení na vědomí 
a s vypořádáním vyslovilo souhlas. 
 

Zásadní připomínka 
3. K odůvodnění, obecné části: 
V části A jsou sice zmíněny meziresortní konflikty při 
přípravě návrhu těchto evropsky významných lokalit, 
avšak nejsou uvedeny důvody těchto konfliktů. Směrnice 
o stanovištích ukládá v čl. 4, aby lokality byly navrhovány 
na základě přírodovědných kritérií, ale současně v čl. 2 
odst. 3 stanoví, že opatření přijímaná na základě této 
směrnice musí brát v úvahu hospodářské, sociální 
a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky. 
Uvedené střety a zejména jejich dopady nejsou 
v předkládaném materiálu popsány, a nejsou ani zmíněny 
v části E, i když je zřejmé, že dojde k dopadům do 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ  
Do odůvodnění doplněn text týkající se charakteru střetů při 
přípravě navrhované EVL Louky u Přelouče a doplnění přírodního 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) mezi předměty ochrany EVL Porta 
Bohemica. 
 
Problematika výběru lokalit do národního, potažmo evropského 
seznamu EVL, resp. aplikace článku 2 odst. 3 směrnice 
92/43/EHS je popsána v odůvodnění návrhu. Z ustálené 
judikatury Evropského soudního dvora (C-67/99 Komise vs. Irsko, 
C-71/99 Komise vs. Německo, C-220/99 Komise vs. Francie) 
jednoznačně vyplývá, že členské státy mají při výběru lokalit 
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podnikatelské sféry a k sociálním dopadům. 
Požadujeme doplnit důvodovou zprávu s ohledem na výše 
uvedené. 

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.  
 
Citované rozsudky jsou opřeny též o konstrukci článku 2 odst. 1 
a článku 2 odst. 2 směrnice, kdy k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám musí být přihlíženo až při implementaci opatření 
na základě směrnice (zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli 
při výběru lokalit, který musí být založen výhradně na odborných 
kritériích, neboť v opačném případě by byl ohrožen obecný cíl 
směrnice (článek 2 odst. 1 směrnice). 
 
Očekávané zvýšení administrativní zátěže v souvislosti se 
zákonnými povinnostmi (zejm. ustanovení § 45i odst. 1 ZOPK), 
dopady do podnikatelské sféry a sociální dopady jsou popsány 
v části E odůvodnění a v příslušných částech RIA. 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. Na základě sjednané dohody bylo v Závěrečné 
zprávě RIA doplněno hodnocení dopadů na podnikatelskou 
sféru a hodnocení sociálních dopadů. Shrnutí tohoto 
hodnocení bude dále doplněno také do Odůvodnění návrhu 
nařízení vlády. 
 
Připomínkové místo na základě takového doplnění vyslovilo 
s navrženým vypořádáním souhlas. 
 

Zásadní připomínka 
4. K RIA 
U hodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty, podnikatelské prostředí a na územní 
samosprávné celky je konstatováno pouze mírné zvýšení 

VYSVĚTLENO 
Ad dopady na možnost plnění zákonných povinností souvisejících 
se správou vodní cesty – viz vypořádání první připomínky 
Ministerstva zemědělství. V případě navrhované EVL Louky 
u Přelouče jsou jako její předměty ochrany navrhovány modrásci 
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administrativní zátěže a potřeba zajistit finanční prostředky 
na management evropsky významných lokalit. Přitom 
u obou lokalit lze předpokládat významný dopad na 
možnost plnění zákonných povinností souvisejících se 
správou vodní cesty a správou významného vodního toku 
Labe.   
V případě plochy na pravém břehu u Přelouče rovněž 
může mít současné vymezení plošného rozsahu negativní 
dopad na koridor plánovaného plavebního stupně Přelouč 
a rozšíření předmětu ochrany u EVL Porta Bohemica na 
možnost výstavby plánovaného plavebního stupně Děčín, 
tedy staveb dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu. 
V návaznosti na výše uvedené dále nesouhlasíme s tím, 
že zpráva uvádí, že vyhlášení evropsky významné lokality 
v uvedeném rozsahu nebude mít dopady na mezinárodní 
konkurenceschopnost ČR, na spotřebitele a ani sociální 
dopady. 
Z tohoto důvodu je nutno zprávu RIA považovat za 
nedostatečnou a zavádějící, tedy nenaplňující její smysl, 
a proto ji požadujeme doplnit o hodnocení těchto 
socioekonomických dopadů. 

rodu Phengaris, tedy zvláště chráněné druhy, kdy již za 
stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do jejich 
biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení, resp. činnost 
plánovat tak, aby nedošlo k porušení zákazů dle zákona 
č. 114/1992 Sb. 
 
Návrh reaguje na dlouhodobou nedostatečnost národního 
seznamu EVL ve vztahu k předmětným lokalitám. Dosavadní 
proces projednávání staveb Plavební stupeň Děčín a Stupeň 
Přelouč II je přitom naopak tímto deficitem dlouhodobě 
poznamenán, kdy dochází ke zdržením probíhajícího, 
resp. odkladu připravovaného postupu podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Povinnost absolvovat tento proces vyplývá 
z české a evropské legislativy, a nelze jej proto pokládat za 
překážku výstavby záměru či konkurenční nevýhodu ČR – jedná 
se o okolnost danou legislativními podmínkami. 
 
Samotné doplnění EVL do národního seznamu nebude mít přímé 
dopady na spotřebitele, ani sociální dopady, nicméně vyvolá 
zvýšené nároky na administrativní postupy, což zprostředkovaně 
může přinést komplikace v přípravě staveb jakožto 
infrastrukturních projektů, které jsou součástí investičního rozvoje 
– ty je nicméně velmi obtížné předjímat či kvantifikovat. 
 
Připomínka byla projednána na rozporovém jednání dne 
27. září 2019. Na základě sjednané dohody byla doplněna 
Závěrečná zpráva RIA. 
 
Připomínkové místo na základě takového doplnění vyslovilo 
s navrženým vypořádáním souhlas. 
 

Pardubický 
kraj 

Připomínka 
1. K evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče 
Nesouhlasíme se zařazením lokality Louky u Přelouče na 
národní seznam EVL, do té doby, dokud nebude vyřešen 
finanční příspěvek na zajištění vhodného managementu 

VYSVĚTLENO  
Jak je uvedeno na str. 10 RIA, při realizaci jednorázových zásahů, 
tak v případě potřeby realizace obnovního managementu lokality 
s definováním cílového stavu je Operační program Životní 
prostředí možné využít. Z iniciativy vlastníka lze taktéž realizovat 
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pro podporu předmětů ochrany. Lokalita je navržena na 
135,7 ha plochy. Velkou část navržené plochy bude 
následně nutné vhodně obhospodařovat (vzhledem ke 
specifickým nárokům předmětů ochrany), což se zásadním 
negativním způsobem promítne do hospodaření příslušné 
organizační složky Krajského úřadu (do současné doby 
není Krajskému úřadu poskytován ani příspěvek na 
pravidelnou péči o stávající EVL). Dle názoru a zkušeností 
Krajského úřad Pardubického kraje nepůjde na tyto 
činnosti čerpat finanční prostředky z Operačního programu 
Životní prostředí ani využít Agroenvironmentálně-
klimatické opatření. 

Agroenvironmentálně-klimatické opatření Programu rozvoje 
venkova, podopatření Ošetřování travních porostů, titul Ochrana 
modrásků. Komplementárně nicméně MŽP zařadilo do nového 
programového období Programu obnovy přirozených funkcí 
krajiny 2019 - 2023 kraje jako způsobilé žadatele o podporu. 
V této chvíli byla na základě jednání ministra životního prostředí 
s předsedkyní Asociace krajů ČR přislíbena alokace finančních 
prostředků do tohoto programu v rozsahu kraji identifikovaných 
potřeb právě za účelem možnosti zajištění pravidelné péče 
o lokality soustavy Natura 2000. Jejich disponibilitu lze s ohledem 
na dosavadní nezačlenění do příslušné rozpočtové kapitoly MŽP 
pro následující rok očekávat v roce 2021 (též s ohledem na 
potřebu změn v programovém dokumentu, resp. jejich schválení 
Ministerstvem financí vč. doplnění bilance). 
 
Připomínkové místo vzalo uvedené vysvětlení na vědomí 
a s vypořádáním vyslovilo souhlas. 
 

Hospodářská 
komora 

Zásadní připomínka 
1. Obecná připomínka k předkládanému materiálu 
Návrh na zařazení některých partií v Polabí vznikl bez 
konzultace s hospodářskými kruhy i bez konzultace 
s dotčenými regiony – pro všechny tyto entity je vznik 
evropsky významných lokalit vážným problémem, 
komplikujícím mj. výstavbu potřebných plavebních stupňů 
(Děčín, Přelouč II), ale i řadu činností municipalit. Proto 
také jak hospodářské kruhy, tak municipality následně 
usilovaly o změnu a ustoupení od těchto záměrů. Nicméně 
návrh na vyhlášení těchto lokalit byl orgánům EU zaslán, 
a jako takový je nyní oficiálním požadavkem evropských 
orgánů. Naše odpovědné rezorty (zejména MŽP) tvrdily, 
že vyhlášení evropsky významných lokalit nebude 
potřebné výstavbě na překážku. Proto bude dominantním 
úkolem vyvrátit nepravdivá tvrzení, že enviromentální vlivy 
výstavby plavebních stupňů na Labi nelze kompenzovat. 

VYSVĚTLENO  
Návrh zařazení EVL Louky u Přelouče na národní seznam EVL 
byl nad rámec požadavků zákona č. 114/1992 Sb. předjednán se 
všemi potenciálně dotčenými subjekty, vč. Pardubického kraje. 
 
Návrh reaguje na dlouhodobou nedostatečnost národního 
seznamu EVL ve vztahu k předmětným lokalitám. Dosavadní 
proces projednávání staveb Plavební stupeň Děčín a Stupeň 
Přelouč II je přitom naopak tímto deficitem dlouhodobě 
poznamenán, kdy dochází ke zdržením probíhajícího, 
resp. odkladu připravovaného postupu podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Povinnost absolvovat tento proces vyplývá 
z české a evropské legislativy a nelze jej proto pokládat za 
překážku výstavby záměru či konkurenční nevýhodu ČR – jedná 
se o okolnost danou legislativními podmínkami. 
 
Otázka kompenzovatelnosti dopadů na EVL je materií relevantní 
pouze z pohledu možnosti schválení Koncepce vodní dopravy ve 
vztahu k přírodnímu stanovišti Bahnité břehy řek s vegetací svazů 
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Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) a bobrovi 
evropskému v EVL na českém dolním Labi, nikoli obecně 
z hlediska „výstavby plavebních stupňů na Labi“.  
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka 
2. Obecná připomínka k předkládanému materiálu 
Rozšířením předmětu ochrany u lokality Porta Bohemica 
nesmí být znemožněna plánovaná výstavba jezu v Děčíně. 
Považujeme udržení dopravního spojení vodní cestou za 
zásadní tak, jak proklamuje i vláda ČR. Rozšíření ochrany 
evropsky významné lokality nesmí negativně ovlivnit další 
ekonomickou činnost v části státu, která je ekonomicky 
nejslabším regionem ve střední Evropě. 

VYSVĚTLENO 
Viz vypořádání předchozí připomínky 
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 

Zásadní připomínka 
3. Připomínka k nově vymezené evropsky významné 

lokalitě Louky u Přelouče 
Upozorňujeme, že v předmětných oblastech je 
lokalizováno stávající vedení 110 kV, proto požadujeme, 
aby vymezení nového území respektovalo stávající 
i výhledová zařízení pro rozvod el. energie v majetku ČEZ 
Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem dle § 46 
a § 98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odůvodnění: Omezení vyplývající z nového vymezení 
ochrany by neměla bránit řádnému provozu či údržbě 
stávajících sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení 
distribuční soustavy. Jedná se o plochy č. 6 a č. 15, které 
jsou vymezeny přes předmětné vedení, plochy č. 14 
a č. 17 pak v těsné blízkosti vedení nebo jeho ochranného 
pásma. Zejména v případě křížení se obáváme 
znesnadnění provozu a údržby, kdy na mnoho činností 
bude třeba získat stanovisko orgánu ochrany přírody 
a krajiny z hlediska zásahu do lokalit Natura 2000. 

VYSVĚTLENO 
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích.  
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. Provoz a údržbu stávajících sítí je jistě možné 
plánovat s ohledem na limity vyplývající z územní ochrany 
modrásků rodu Phengaris (jedná se o zvláště chráněné druhy, 
kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení). 
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Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka 
4. Připomínka k nově vymezené evropsky významné 

lokalitě Louky u Přelouče 
Požadujeme vymezit hranice EVL tak, aby nebyla 
znemožněna nebo podstatně ztížena příprava a realizace 
záměru přeložky vedení 110 kV, která byla dopracován do 
Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje, viz níže 
uvedené odůvodnění. 
Odůvodnění: V území je vymezen koridor pro umístění 
nového vedení 110 kV. To bude realizováno jako přeložka, 
která by měla být v režii Ministerstva kultury ČR/Národního 
památkového ústavu a jedná se o záměr spojený se 
zařazením památky „Krajiny pro chov kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento záměr byl 
po dohodě dopracován do probíhající Aktualizace č. 2 
ZÚR Pardubického kraje. Vymezení nových ploch lokality 
Louky u Přelouče pak může téměř znemožnit výstavbu, 
resp. přeložku tohoto vedení tak, jak je do budoucna 
předjímána územně plánovací dokumentací. 

VYSVĚTLENO  
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích. 
Skutečnost, že je záměr vymezen v probíhající aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje nemůže být tedy pro 
posuzování vhodnosti území pro zařazení do soustavy Natura 
2000 rozhodná. 
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. 
 
Oba modrásci rodu Phengaris, kteří jsou navrhováni jako předmět 
ochrany EVL Louky u Přelouče, jsou zvláště chráněnými druhy, 
kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení. Významné 
ovlivnění EVL Louky u Přelouče či škodlivého zásahu do 
přirozeného vývoje těchto druhů nelze předjímat. 
 
Vymezení záměru přeložky vedení v dostupné dokumentaci ZÚR 
zasahuje západní okraj plochy č. 12, která je potenciální plochou 
výskytu modrásků rodu Phengaris, s významem pro předmět 
ochrany. Její redukci proto z odborných hledisek není možné 
obhájit. Záměr přeložky je vymezen v koridoru širokém 300 m, 
není tedy v současnosti ani zřejmé, zda přeložka vedení a jeho 
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ochranné pásmo bude reálně zasahovat do dotčené plochy EVL. 
  
Negativní vliv na uvedených plochách nebyl doposud v souvislosti 
s provozem a údržbou el. vedení zaznamenán (z hlediska 
modrásků je podstatné, aby nedošlo k negativnímu zásahu do 
biotopu – zejm. přímému ničení biotopu, či nevhodné době 
a způsobu kosení, použití herbicidů v době rozmnožování apod.). 
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 
 

Zásadní připomínka 
5. Připomínka k rozšíření předmětu ochrany 

u lokality Porta Bohemica 
Požadujeme, aby rozšíření předmětu ochrany u lokality 
Porta Bohemica respektovalo stávající i výhledová 
zařízení pro rozvod elektrické energie v majetku ČEZ 
Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem dle § 46 a 
§ 98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odůvodnění: Omezení vyplývající z nového vymezení 
ochrany by nemělo bránit řádnému provozu či údržbě 
stávajících sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení 
distribuční soustavy nízkého napětí a vysokého napětí 
nebo pro křížení nadzemních vedení velmi vysokého 
napětí. 

VYSVĚTLENO 
EVL Porta Bohemica je stávající EVL, kde jsou předmětem 
ochrany též druhy vázané na vodní ekosystém Labe, tedy bobr 
evropský a losos obecný Ochrana vodního toku a jeho břehových 
partií proto do značné míry vyplývá již ze stávajícího režimu 
ochrany a předjímaná nová omezení se tak neodchylují od cílů 
ochrany území. Výskyt přírodního stanoviště Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) 
v EVL Porta Bohemica je relativně stabilní (předvídatelné). 
Z připomínky není zjevné, jaká nová omezení jsou očekávána. 
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 

Připomínka 
6. Připomínka ke kapitole 1.6 RIA 
Požadujeme upravit zdění následovně: 
„Druhou fází je pak samotné řízení před Soudním dvorem 
EU, které má také dvě stadia – prvním rozsudkem Soudní 
dvůr EU určí, že zda členský stát porušil povinnosti, které 
mu vyplývají z členství v Evropské unii.“. 
Odůvodnění: Evropský soudní dvůr nemusí vždy porušení 
povinnosti konstatovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Text upraven dle připomínky. 

Připomínka 
7. Připomínka ke kapitole 3.1, písmenu b) RIA 
Požadujeme upravit zdění následovně: 

AKCEPTOVÁNO  
Text upraven dle připomínky. Přesto je nutné konstatovat, že 
požadavek na doplnění přírodního stanoviště Bahnité břehy řek 
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„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 odvrácení rizika 
k oddálení žaloby u Soudního dvora Evropské unie 
a následné hrozby sankcí.“. 
Odůvodnění: Vyhlášením EVL Louky u Přelouče 
a zařazením stanoviště 3270 mezi předměty ochrany EVL 
Porta Bohemica do předmětného nařízení vlády budou 
naplněny klíčové požadavky EK na doplnění soustavy 
Natura 2000 v ČR. 

s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) 
mezi předměty ochrany EVL Porta Bohemica a zařazení EVL 
Louky u Přelouče na národní seznam jsou jen dílčími požadavky 
Evropské komise na kompletaci národního seznamu EVL v České 
republice. Tvrzení, že žaloba se v důsledku přijetí návrhu stane 
bezpředmětnou, je s ohledem na obsahu formálního upozornění 
Komise ve věci a následná jednání v tuto chvíli předjímáním. Platí 
tedy, že přijetí návrhu může k odvrácení rizika žaloby toliko 
přispět. 

Připomínka 
8. Připomínka ke kapitole 3.1, písmenu b) RIA 
Požadujeme vypustit následující větu bez náhrady: 
„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.“. 
Odůvodnění: Požadujeme tuto větu zcela vypustit, protože 
v rámci stanoviště 3270 k rozvoji expanzivních 
a invazivních nepůvodních druhů rostlin v podstatě 
nedochází, protože v případě Dolního Labe jde 
o stanoviště velmi chudá na živiny, která těmto druhům 
nevyhovují. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na rozdíl od mnoha přírodních stanovišť a stanovišť druhů, které 
jsou předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 je přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270) specifické mimo jiné tím, že 
pravidelná péče není v zásadě podmínkou jeho udržení 
v příznivém stavu. To je případ i labských štěrkopískových 
náplavů, nicméně obecně je management expanzivních 
a invazních druhů managementovým zásahem, který s ohledem 
na charakter stanoviště nelze vyloučit jako eventuálně potřebný. 
Podle Katalogu biotopů ČR spočívá ochrana stanoviště hlavně 
v zachování dosud neregulovaných částí vodních toků. Zde 
zpravidla není nutný aktivní management, s výjimkou omezování 
invazních druhů. V dané lokalitě by se mohlo jednat o případné 
jednorázové řešení konkrétní situace (ochrana vzácných druhů 
lokálně v nejcennější části náplavu v případě nadměrného 
výskytu expanzivních či invazních druhů).  
Studie Vladimíra Bejčka a Bohumila Mandáka (2018, ČZU) se 
věnuje i těmto druhům (str. 12) - ve vztahu ke stavbám (úpravy 
břehů kamenným záhozem, jezy) a změnám společenstev cit: 
"Z celkového počtu taxonů patří 33,5 % mezi druhy nepůvodní 
(navýšení z původních 30,3 %). Původní počet 17 invazivních 
druhů se zvýšil na 69 (77 % invazivních druhů známých z území 
České republiky). Došlo k úbytku jednoletek ve prospěch rostlin 
vytrvalých, druhů původních ve prospěch druhů alochtonních a ke 
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zvýšení druhů živinově náročnějších.".  
 
Má-li RIA beze zbytku popsat očekávané náklady na 
management, nelze tuto skutečnost pominout. 
 
Text upraven: „V úvahu v tomto směru přichází zejm. likvidace 
(…)“ 
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 
 

Připomínka 
9. Připomínka ke kapitole 3.1, písmenu b) RIA, 

Dopady na životní prostředí 
Požadujeme vypustit následující větu bez náhrady, 
případně významně přepracovat: 
„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.“ 
Odůvodnění: Tento odstavec požadujeme vypustit či 
přepracovat, protože jak ukazují aktuální data 
z přírodovědných průzkumů lokalit Heger, Dolní Žleb 
a Hřensko, a jejich recentních antropogenních úprav, je 
právě management štěrku z prohrábek klíčovým nástrojem 
pro zlepšení stavu stanoviště 3270 a pro něj typických 
druhů (zejména v ČR kriticky ohroženého drobnokvětu 
pobřežního) z hlediska ochrany. 

VYSVĚTLENO 
Tzv. „management štěrků“ z prohrábek jako ryze technické 
opatření nelze považovat za „klíčový nástroj“ péče o přírodní 
stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri 
p.p. a Bidention p.p. (3270). Výskyt a kvalita stanoviště 3270 jsou 
podmíněny především erozně-akumulační schopností vodního 
toku. Jak ukazují např. aktuální zkušenosti z náplavu Heger, 
management štěrků může mít poměrně zásadní negativní dopady 
na stanoviště náplavů a druhy na tato stanoviště vázané. 
V červenci 2019 zde byl vyhrnut štěrk na nejcennější část tohoto 
náplavu v místech, kde se v roce 2018 vyskytovaly stovky 
exemplářů kriticky ohroženého druhu drobnokvět pobřežní 
(Corrigiola litoralis). Jak uvádí studie Ostravské univerzity 
(Hradecký et al. 2018), „Vzhledem k současným podmínkám na 
Labi v zájmovém úseku se jeví nejlepším řešením opětovné 
nastolení procesů, které by vedly k formování štěrkových lavic 
a následně za přispění sukcese vegetace vývoji ostrovů.“  Rovněž 
tak Studie ČZU (Bejček et al. 2018) uvádí, že „pro typ evropského 
stanoviště 3270 je optimální management v ponechání řeky její 
přirozené dynamice (bez příčných překážek, prohrábek, 
břehového opevnění). K urychlení procesů v současném stavu by 
mohlo pomoci rozebrání břehového opevnění.“ Pokud je však 
nezbytné management štěrků provádět pro účely lodní dopravy, 
pak by měl být prováděn způsobem, kdy „Management štěrku 
v řece je vhodné řešit ukládáním na více místech (ne hromadně, 
ne odvozem z řeky), avšak je třeba se vyhnout cenným náplavům 
s drobnokvětem pobřežním.“  
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Z uvedeného je zřejmé, že na management štěrků nelze nahlížet 
jako na způsob ochranářského managementu pro stanoviště 
3270, maximálně lze za určitých podmínek dosáhnout toho, aby 
tato opatření významně negativně neovlivňovala příznivý stav 
těchto stanovišť.  
 
„Aktuální data z přírodovědných průzkumů lokalit Heger, Dolní 
Žleb a Hřensko“ nejsou v připomínce nijak interpretována. 
 
Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 
 

Svaz 
průmyslu 
a dopravy ČR 

Připomínka 
1. K nově vymezené evropsky významné lokalitě 

Louky u Přelouče 
a) Upozorňujeme, že v předmětných oblastech je 

lokalizováno stávající vedení 110 kV, proto 
požadujeme, aby vymezení nového území 
respektovalo stávající i výhledová zařízení pro rozvod 
el. energie v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich 
ochranných pásem dle § 46 a § 98 zákona č. 458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Omezení vyplývající 
z nového vymezení ochrany by neměla bránit řádnému 
provozu či údržbě stávajících sítí a nezbytně nutnému 
rozvoji zařízení distribuční soustavy. Jedná se o plochy 
č. 6 a 15, které jsou vymezeny přes předmětné vedení, 
plochy č. 14 a 17 pak v těsné blízkosti vedení nebo 
jeho ochranného pásma. Zejména v případě křížení se 
obáváme znesnadnění provozu a údržby, kdy na 
mnoho činností bude třeba získat stanovisko orgánu 
ochrany přírody a krajiny z hlediska zásahu do lokalit 
Natura 2000. 

VYSVĚTLENO  
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích.  
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. Provoz a údržbu stávajících sítí je jistě možné 
plánovat s ohledem na limity vyplývající z územní ochrany 
modrásků rodu Phengaris (jedná se o zvláště chráněné druhy, 
kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení). 
 
Uvedené plochy jsou plochami výskytu modrásků rodu Phengaris, 
či plochy, které jsou pro ně významné, při čemž plochy 15 a 14 
jsou také zásadními zdrojovými lokalitami obou druhů modrásků.  
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Vyřazení uvedených ploch z návrhu není z odborného hlediska 
akceptovatelné. Navíc plocha 14 se nachází ve vzdálenosti cca 
140 m od současného vedení 110 kW, dle dostupných 
dokumentů mimo prostor s plánovaným rozvojem zařízení 
distribuční soustavy.  
 
Negativní vliv na uvedených plochách nebyl doposud v souvislosti 
s provozem a údržbou el. vedení zaznamenán (z hlediska 
modrásků je podstatné, aby nedošlo k negativnímu zásahu do 
biotopu – zejm. přímému ničení biotopu, či nevhodné době 
a způsobu kosení, použití herbicidů v době rozmnožování apod.). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
 

b) V území je vymezen koridor pro umístění nového 
vedení 110 kV. To bude realizováno jako přeložka, 
která by měla být v režii Ministerstva kultury 
ČR/Národního památkového ústavu a jedná se 
o záměr spojený se zařazením památky "Krajiny pro 
chov kočárových koní v Kladrubech nad Labem" na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Tento záměr byl po dohodě dopracován do 
probíhající Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje. 
K lokalitě Louky u Přelouče proto požadujeme vymezit 
hranice EVL tak, aby nebyla znemožněna nebo 
podstatně ztížena příprava a realizace záměru 
přeložky vedení 110 kV, která byla dopracován do 
Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje. Vymezení 
nových ploch lokality Louky u Přelouče pak může 
téměř znemožnit výstavbu resp. přeložku tohoto 
vedení tak, jak je do budoucna předjímána územně 
plánovací dokumentací. 

VYSVĚTLENO  
EVL jsou vymezovány výhradně na základě odborných hledisek 
(C-67/99 Komise vs. Irsko, C-71/99 Komise vs. Německo, C-
220/99 Komise vs. Francie), k hospodářským, sociálním 
a kulturním požadavkům a regionálním a místním 
charakteristikám (čl. 2 odst. 3 směrnice 92/43/EHS) musí být 
přihlíženo až při implementaci opatření na základě směrnice 
(zejm. čl. 6 odst. 1 a odst. 2 směrnice), nikoli při výběru lokalit, 
který musí být založen výhradně na odborných kritériích. 
Skutečnost, že je záměr vymezen v probíhající aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje nemůže být tedy pro 
posuzování vhodnosti území pro zařazení do soustavy Natura 
2000 rozhodná. 
 
Z hlediska ochrany podle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb. je 
možné uvést, že je-li činnost naplánována tak, že významný vliv 
na předmět ochrany nebo celistvost EVL nemůže nastat, 
povinnost předložit ji ke stanovisku dle zákona č. 114/1992 Sb. 
nevzniká, popř. orgán ochrany přírody její významný vliv ve svém 
stanovisku vyloučí. 
 
Oba modrásci rodu Phengaris, kteří jsou navrhováni jako předmět 
ochrany EVL Louky u Přelouče, jsou zvláště chráněnými druhy, 
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kdy již za stávajících podmínek je v případě škodlivého zásahu do 
jejich biotopu nutné disponovat výjimkou z ochranných podmínek 
vydávanou v rámci samostatného správního řízení. Významné 
ovlivnění EVL Louky u Přelouče či škodlivého zásahu do 
přirozeného vývoje těchto druhů nelze předjímat. 
 
Vymezení záměru přeložky vedení v dostupné dokumentaci ZÚR 
zasahuje západní okraj plochy č. 12, která je potenciální plochou 
výskytu modrásků rodu Phengaris, s významem pro předmět 
ochrany. Její redukci proto z odborných hledisek není možné 
obhájit. Záměr přeložky je vymezen v koridoru širokém 300 m, 
není tedy v současnosti ani zřejmé, zda přeložka vedení a jeho 
ochranné pásmo bude reálně zasahovat do dotčené plochy EVL. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Připomínka 
2. K rozšíření předmětu ochrany u lokality Porta 

Bohemica sdělujeme následující 
Z pohledu ČEZ Distribuce, a.s. nemáme k této části 
návrhu Nařízení vlády žádné námitky ani připomínky. 
Pouze požadujeme, aby respektovalo stávající i výhledová 
zařízení pro rozvod elektrické energie v majetku ČEZ 
Distribuce a.s., včetně jejich ochranných pásem dle § 46 
a § 98 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Omezení vyplývající z nového vymezení ochrany 
by nemělo bránit řádnému provozu či údržbě stávajících 
sítí a nezbytně nutnému rozvoji zařízení distribuční 
soustavy nízkého napětí a vysokého napětí nebo pro 
křížení nadzemních vedení velmi vysokého napětí. 
Dále upozorňujeme na existenci zařízení přenosové 
soustavy provozované společností ČEPS, a.s. (vedení 220 
kV a 400 kV), které by neměly být vyhlášením EVL 
negativně ovlivněny z pohledu zachování spolehlivého 
a bezpečného provozu stávajících vedení a rovněž by 
neměla být znemožněna nebo podstatně ztížena realizace 
rozvojového záměru na zdvojení vedení 400 kV Týnec - 

VYSVĚTLENO 
EVL Porta Bohemica je stávající EVL, kde jsou předmětem 
ochrany též druhy vázané na vodní ekosystém Labe, tedy bobr 
evropský a losos obecný Ochrana vodního toku a jeho břehových 
partií proto do značné míry vyplývá již ze stávajícího režimu 
ochrany a předjímaná nová omezení se tak neodchylují od cílů 
ochrany území. Výskyt přírodního stanoviště Bahnité břehy řek 
s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270) 
v EVL Porta Bohemica je relativně stabilní (předvídatelné). 
Z připomínky není zjevné, jaká nová omezení jsou očekávána. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Krasíkov. 

 

V Praze 22. ledna 2020 

Vypracoval:  Mgr. Petr Havel          Podpis: 
 Mgr. Tereza Kušnírová 
 Ing. Markéta Veiserová 
 Mgr. Kristýna Trojanová 
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