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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich hlavních principů 

Navrhovanou právní úpravou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území 
s názvem Mladá v kategorii „národní přírodní památka“. 

Cílem navržené právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany cenného přírodního 
útvaru s výskytem travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků 
a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť, lesních ekosystémů 
dubohabřin a acidofilních doubrav, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce 
křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací, 
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), 
žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon 
rebeli) a chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.  

Vyhlašovaná národní přírodní památka se nachází na území Středočeského kraje, 
v katastrálních územích obcí Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky. 
Plocha vyhlašovaného zvláště chráněného území zabírá přibližně 1262 ha (výměra zvláště 
chráněného území je zjišťována pomocí GIS na základě polygonu, z toho důvodu se jedná 
pouze o orientační údaj, neboť není uvažován sklon terénu).  

K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy se vyhlašuje ochranné pásmo. 
Jeho plocha zabírá přibližně 80,09 ha a nachází se na území Středočeského kraje, 
v katastrálních územích Milovice nad Labem a Staré Benátky. 

Území svou výměrou, přírodními hodnotami a vědeckým významem odpovídá legislativně 
stanovené definici národní přírodní památka. Dalším důvodem vyhlášení Národní přírodní 
památky Mladá je odpovídající zajištění právní ochrany Evropsky významné lokality Milovice 
– Mladá (CZ0214006). 

Na části předmětného území je v současné době vyhlášena Přírodní rezervace Pod 
Benátským vrchem. 

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

Navrhovaná vyhláška provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, jehož cílem je mj. zajištění ochrany území, která jsou přírodovědecky či 
esteticky velmi významná nebo jedinečná, prostřednictvím jejich vyhlášení za zvláště 
chráněná a stanovením podmínek jejich ochrany. Navrhovaná vyhláška je v souladu s § 35 
odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, který umožňuje vyhlásit za národní přírodní 
památku jakožto jednu z kategorií zvláště chráněných území přírodní útvar menší rozlohy, 
zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 
druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým 
či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 
Orgánem příslušným k vyhlášení národní přírodní památky a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek je podle § 79 odst. 3 písm. e) a odstavce 5 písm. g) zákona o ochraně 
přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí.  
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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, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s právními předpisy Evropské unie. Právní úpravou v ní 
obsaženou dochází k naplnění požadavků směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, je-
li navrhována novela vyhlášky 

Navrhovanou právní úpravou dochází k novému vyhlášení zvláště chráněného území 
s názvem Mladá v kategorii „národní přírodní památka“. V současné době se na části 
předmětného území nachází Přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem, která byla 
vyhlášená nařízením Okresního úřadu Nymburk č. 2/02 ze dne 7. 11. 2002. Toto nařízení se 
souběžně předkládaným návrhem zvláštní, „zrušovací“ vyhlášky navrhuje ke zrušení. 

Kategorie „národní přírodní památka“ respektuje možnost realizace opatření nezbytných pro 
zachování předmětů ochrany předmětného území. 

Na území vyhlašované národní přírodní památky byla nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 
vyhlášena Evropsky významná lokalita Milovice - Mladá. Navrhovanou vyhláškou dochází 
k naplnění požadavku nařízení vlády č. 318/2013 Sb., které pro tuto evropsky významnou 
lokalitu stanovilo požadavek na zabezpečení její ochrany vyhlášením zvláště chráněného 
území v kategorii národní přírodní památka.  

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 vyhlášením zvláště chráněného území jsou spojeny náklady na geodetické zaměření jeho 
hranice, vyznačení mezníků v terénu, opatření území tabulemi a zajištění péče o něj pomocí 
vhodných managementových opatření daných plánem péče o toto území. Tyto náklady však 
vyplývají přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny, jejich financování je pak zajištěno 
z kapitoly 315 státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí). Na ostatní veřejné 
rozpočty nebude mít navrhovaná právní úprava žádné dopady. 

Navrhovaná právní úprava jen nepatrně zvýší administrativní zátěž příslušného orgánu 
ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), na jehož souhlas jsou v rámci 
bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území vázány stanovené činnosti. 
S ohledem na praktické zkušenosti s vedením správních řízení za účelem udělení souhlasu 
k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách tzv. maloplošných chráněných 
území lze předpokládat, že se počet správních řízení v tomto území, který se pohybuje 
v řádu jednotek, ani objem administrativy s tím spojené nezvýší. 

Mírný nárůst administrativní zátěže přinese navrhovaná právní úprava rovněž vlastníkům, 
případně nájemcům dotčených nemovitých věcí, zejména pozemků, kteří budou povinni 
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opatřit si k provedení stanovených činností souhlas orgánu ochrany přírody, nicméně 
vzhledem k charakteru těchto činností lze konstatovat, že při běžném užívání 
a obhospodařování svých nemovitých věcí nebudou vlastníci či nájemci prakticky nijak 
limitováni. Záměr vyhlásit Národní přírodní památku Mladá byl konzultován a připraven 
pracovníky Agentury ochrany a přírody ČR. Návrh záměru národní přírodní památku vyhlásit 
byl v souladu s § 40 zákona o ochraně přírody a krajiny předem projednán s dotčenými 
vlastníky pozemků, dotčenými obcemi a Středočeským krajem. 

K návrhu uplatnily námitky VLS, s. p., Město Milovice, Středočeský kraj, společnost 
PARADISE RESORT, a. s., a společnost M.E.R.S SHOOTING, s. r. o. VLS, s. p. 
nesouhlasily se zněním dvou bližších ochranných podmínek spočívajících v povinnosti 
opatřit si k narušování půdního povrchu s využitím strojní mechanizace a hnojení nebo 
používání chemických prostředků souhlas orgánu ochrany přírody. Námitce bylo vyhověno 
a bližší ochranné podmínky byly upraveny. Město Milovice nesouhlasilo s vymezením 
národní přírodní památky a jejího ochranného pásma na pozemcích v jeho vlastnictví. 
Námitce Města Milovice bylo částečně vyhověno a navržená hranice národní přírodní 
památky a jejího ochranného pásma byla upravena. Středočeský kraj nesouhlasil 
s vyhlášením vymezení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma na některých 
pozemcích v jeho vlastnictví, dále požadoval rozšíření stávajících komunikací třetí třídy 
III/2715, III/3355 a III/3321 v majetku kraje zařazených do ochranného pásma, a dále 
nesouhlasil s vyhlášením národní přírodní památky na stavebních pozemcích v jeho majetku 
v katastrálním území Lipník. Námitkám kraje, kromě námitky týkající se stavebních pozemků, 
které byly přesunuty do ochranného pásma národní přírodní památky, nebylo vyhověno. 
Společnost PARADISE RESORT, a. s., nesouhlasila se zařazením pozemků v jejím 
vlastnictví do území národní přírodní památky. Námitce bylo vyhověno. Společnost M.E.R.S 
SHOOTING, s. r. o., nesouhlasila se zařazením části pozemku v jejím vlastnictví do 
navrhovaného území národní přírodní památky. Námitce nebylo vyhověno. Společnost 
podala proti rozhodnutí MŽP rozklad. Ministr životního prostředí svým rozhodnutím rozklad 
zamítl a potvrdil rozhodnutí MŽP. 

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

U navrhované právní úpravy se předpokládají pozitivní dopady na životní prostředí. Jejím 
cílem je zajistit efektivnější ochranu výše charakterizovaného přírodovědecky cenného 
území, které splňuje kritéria režimu ochrany této kategorie zvláště chráněného území. 

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. Navrhovaná vyhláška předpokládá podávání žádostí o souhlas orgánu 
ochrany přírody ke stanoveným činnostem uvažovaným na zvláště chráněném území, v níž 
žadatelé budou povinni uvést údaje vyžadované správním řádem, tj. fyzická osoba v žádosti 
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uvede mj. své jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje jsou vyžadovány jedině 
za účelem zajištění průběhu vedeného správního řízení – tj. identifikace účastníka řízení 
a zajištění jeho kontaktních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou není spojen nárůst korupčních rizik. Předložený návrh 
vyhlášky je svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž naplnění je určen, tj. k uchování 
přírodních hodnot v cenném území. Navrhovanou vyhláškou coby prováděcím právním 
předpisem nejsou zakládány žádné kompetence orgánů veřejné správy. Orgán příslušný 
k vydávání souhlasu se stanovenými činnostmi je jasně stanoven v § 78 odst. 3 písm. g) a k) 
zákona o ochraně přírody a krajiny (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Nedochází tedy 
ani k nedůvodné centralizaci, ani naopak tříštění kompetencí mezi větší počet oprávněných 
subjektů. Rozhodování o souhlasu ke stanoveným činnostem bude probíhat ve standardním 
správním řízení, které poskytuje dostatečnou záruku možnosti bránit se proti vydanému 
rozhodnutí prostřednictvím řádných a mimořádných opravných prostředků, včetně možnosti 
soudní ochrany. 

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

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

J  Rozhodování o provedení RIA 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému návrhu 
vyhlášky prováděno. Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 
s vyznačením povinnosti zpracování RIA, vytvořeným Odborem hodnocení dopadů regulace 
Úřadu vlády ČR, nebyla u předkládaného návrhu vyhlášky uložena povinnost provést 
hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

K § 1  

Ustanovením § 1 navrhované vyhlášky se vyhlašuje Národní přírodní památka Mladá. 
Předmět ochrany vyhlašované národní přírodní památky tvoří přírodní útvar s výskytem 
travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin  
a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť, lesních ekosystémů dubohabřin  
a acidofilních doubrav, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce křížatého 
(Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací, biotopů 
vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), žábronožky 
letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli), 
chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.  

Vyhlašovaná Národní přírodní památka Mladá se rozkládá na území Středočeského kraje, 
v katastrálních územích Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice 
národní přírodní památky jsou stanoveny v příloze č. 1 k předloženému návrhu vyhlášky. 

K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy se vyhlašuje ochranné pásmo 
ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny. Ochranné 
pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních 
územích Milovice nad Labem a Staré Benátky. Jeho hranice jsou stanoveny v příloze č. 2 
k předloženému návrhu vyhlášky. 
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Území národní přírodní památky spolu s jejím ochranným pásmem jsou pak orientačně 
graficky znázorněny v příloze č. 3 k předloženému návrhu vyhlášky. 

K § 2  

Ustanovením § 2 navrhované vyhlášky jsou v souladu s § 35 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny vymezeny bližší ochranné podmínky vyhlašované národní přírodní památky. 
Bližší ochranné podmínky jsou představovány uzavřeným výčtem činností a zásahů, které 
lze na území národní přírodní památky provádět či uskutečňovat jedině se souhlasem 
orgánu ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání tohoto souhlasu je na základě § 78 
odst. 3 písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  

V rámci navrhovaných bližších ochranných podmínek tak na území vyhlašované národní 
přírodní památky lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody  

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití: 
Předmět ochrany vyhlašované národní přírodní památky je vázán na stávající druh 
a způsob využití pozemků, jejich změna by mohla způsobit významné ohrožení 
předmětů ochrany národní přírodní památky, kterým jsou společenstva trávníků; 

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět 
stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením: 
Umisťování a povolování staveb může zásadně ovlivnit cenné přírodní a estetické 
hodnoty v území a může přispět ke zhoršení podmínek pro výskyt a příznivý stav 
předmětů ochrany národní přírodní památky, jednotlivé záměry je tak nezbytné 
posoudit individuálně, aby bylo umožněno negativní vlivy minimalizovat. Na území 
národní přírodní památky se nachází i větší množství staveb v různém stavu (obvykle 
značně chátrajících či charakteru zbořeniště) vybudovaných především v souvislosti 
s činností armády. Vzhledem k tomu, že existují tlaky na využití těchto stavebních 
parcel (nehledě na snahy na další zástavbu území), tak je uvedena tato podmínka. 
S ohledem na stav většiny staveb se předpokládá jejich demolice či využití související 
s managementem tohoto území (např. přechodné stání pro pasoucí se hospodářská 
zvířata); 

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského 
povrchu:  
Nevhodně prováděné výkopové práce mohou vést i k poškození předmětu ochrany, 
a provádění takových prací je proto třeba regulovat; 

d) upravovat povrch pozemních komunikací:  
Některé předměty ochrany (žábronožka letní, listonoh letní) jsou vázány na louže ve 
vyjetých kolejích na cestách. Jejich úpravou by došlo k likvidaci jejich biotopů a jich 
samotných. Tyto a další předměty ochrany jsou také vázány na stávající půdní 
chemismus v území. Nevhodný materiál na úpravu povrchu pozemních komunikací 
může způsobit změnu půdního chemismu v území a negativně ovlivnit předměty 
ochrany buď přímo, nebo i nepřímo podporou expanzivních bylin či dřevin; 

e) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace: 
Nevhodně prováděná mechanizovaná příprava půdy při obnově lesa či jiných 
činnostech může vést k poškození předmětu ochrany, a provádění takových prací je 
proto třeba regulovat; 
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f) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy: 
Nevhodně vedená turistická stezka by mohla významně ohrozit populace předmětů 
ochrany, například sešlapem a vznikem erozí ohrožených míst; 

g) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy: 
Území je cenné z hlediska výskytu specifického typu vegetace na specifickém 
stanovišti a z hlediska výskytu v současnosti již mimořádně vzácných druhů na toto 
prostředí vázaných. Vysazování rostlin a vypouštění živočichů představuje značné 
riziko ať úmyslného, nebo neúmyslného (doprovodného) zavlečení invazních druhů, 
které mohou zcela degradovat hodnotné biotopy a vytlačit vzácné druhy flóry a fauny. 
Zvýšené riziko spojené s vyséváním rostlin nebo vysazováním živočichů je 
zdůrazněno tím, že na lokalitě mohou být lokálně přítomna iniciační sukcesní stadia 
po provedených speciálních opatření (narušení půdního povrchu), která jsou v úvodní 
fázi vývoje značně citlivá na případný vstup cizorodých prvků; 

h) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska;   
i) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení a  
j) přikrmovat hospodářská zvířata a další živočichy mimo přikrmovací zařízení: 

Vazba možnosti přikrmování či vnadění zvěře a také hospodářských zvířat, příp. 
dalších živočichů na souhlas orgánu ochrany přírody je nezbytná z důvodu omezení 
rizika negativního ovlivnění zvoleného stanoviště k přikrmování či vnadění. Přísun 
živin z krmení a koncentrace zvířat v blízkosti těchto zařízení může negativně ovlivnit 
druhy vázané na chudá stanoviště. Zvolené opatření má zajistit usměrnění a vhodnou 
lokalizaci těchto aktivit v území, nikoliv jejich eliminaci; 

k) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi: 
Společenstva rostlin jsou úzce spjata s půdou a případná změna chemismu vyvolaná 
hnojením či vápněním by mohla způsobit jejich výrazné změny. Přestože bylo území 
dotčeno nešetrným využíváním armádou, což sebou zcela jistě neslo i zátěž 
v podobě úniků paliva, olejů atd., tak prakticky nikdy nebylo výrazněji plošně dotčeno 
chemizací, která je typická především pro současné zemědělství. Uvedená podmínka 
nemá však za cíl zamezit používání chemických prostředků, pouze jejich používání 
omezit, případně usměrnit. V řadě případů mohou být chemické prostředky použity 
i z důvodů ochrany přírody (např. likvidace akátu);  

l) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích: 
Mikrolokality výskytu některých druhů tvořících předmět ochrany národní přírodní 
památky mohou být nevhodným umístěním skládky i malého rozsahu nebo krátké 
doby trvání vážně poškozeny nebo zcela zničeny. Některé materiály mohou při 
dlouhodobém uložení způsobit změnu půdního chemismu v území a negativně 
ovlivnit předměty ochrany buď přímo, nebo i nepřímo podporou expanzivních 
bylinných nebo dřevinných druhů; 

m) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného 
záchranného systému a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, 
vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné 
správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně 
a vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče: 
Cílem návrhu bližší ochranné podmínky je na minimum snížit riziko poškození půd 
i živých složek přírody vjížděním vozidel, zejména nesouvisejí-li vjezdy s péčí 
o přírodu národní přírodní památky. 

K § 3 
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Ustanovením § 3 navrhované vyhlášky je v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody a krajiny vymezena činnost vázaná na souhlas v ochranném pásmu. 
Jedná se o činnost, kterou lze na území ochranného pásma provádět či uskutečňovat jedině 
se souhlasem orgánu ochrany přírody. Orgánem příslušným k vydání tohoto souhlasu je na 
základě ustanovení § 78 odst. 3 písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní památky 
hnojit pozemky:  
Společenstva rostlin jsou úzce spjata s půdou a případná změna chemismu vyvolaná 
hnojením by mohla způsobit jejich výrazné změny. Uvedená podmínka nemá však za cíl 
zamezit používání hnojení, pouze jeho používání omezit, případně usměrnit. 

K § 4 

Jako datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 15. den po jejím vyhlášení. 

Datum nabytí účinnosti se navrhuje odchylně od § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., z toho 
důvodu, že předloženou vyhláškou se napravuje trvající nedostatečnost v zajištění 
požadované právní ochrany evropsky významné lokality jako součásti soustavy Natura 2000. 

Tím dojde ke splnění povinnosti spočívající v zajištění péče o předměty ochrany národní 
přírodní památky pomocí vhodných managementových opatření daných plánem péče 
a zároveň se také umožní okamžité čerpání finančních prostředků potřebných pro zajištění 
této péče. 

Dřívější datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky přispěje k urychlení zavedení 
navrhovaných opatření, jako je například v této národní přírodní památce pastva velkých 
býložravců na vybraných plochách, u kterého je zavedení vázáno na administrativní kroky – 
uzavření nájemní smlouvy, kdy současný vlastník dotčených pozemků podmiňuje uzavření 
nájemní smlouvy vyhlášením národní přírodní památky. 
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