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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 

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

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. čtvrtletí 2021 

Implementace práva EU: Ano 

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., je zajištění odpovídající ochrany přírodovědecky cenného území 
v oblasti Ždánického lesa na jihovýchodní Moravě, a to rozšířením stávající Evropsky 
významné lokality (dále jen „EVL“) CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch v souladu 
s evropskou legislativou (směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).  

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Pozitivním dopadem je dílčí naplnění požadavku Evropské komise (dále jen „EK“) pro 
dokončení implementace čl. 4 směrnice 92/43/EHS prostřednictvím explicitně 
vyžadovaného rozšíření stávající EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch, vyhlášené pro 
předmět ochrany Panonské dubohabřiny (91G0*); přijetí návrhu může proto přispět 
k odvrácení rizika žaloby u Soudního dvora Evropské unie a následné hrozby sankcí. 
S rozšířením EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch bude spojena dílčí administrativní 
zátěž na straně rezortu životního prostředí související se zajištěním podkladů pro ochranu 
a péči o toto území, např. přepracování návrhu souhrnu doporučených opaření (dále jen 
„SDO“) v souladu s § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a dále na straně místně příslušného orgánu 
ochrany přírody, v souvislosti se zajištěním správy tohoto území (příslušným orgánem je 
KÚ Jihomoravského kraje - viz dále bod 3.4). Celkově není (i s ohledem na skutečnost, 
že jde o rozšíření již stávající EVL) dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
příliš významný, a kromě predikovatelných nákladů uvedených v bodě 3.4 ani 
kvantifikovatelný. Případné náklady spojené s rozšířením EVL budou zajištěny v rámci 
stávajících kapacit bez nových nároků na státní rozpočet. 
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Návrh nařízení vlády neovlivní konkurenceschopnost České republiky. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Rozšířením EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch dojde k částečnému zvýšení 
administrativní zátěže společnosti Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“), jako státní 
organizace hospodařící s majetkem státu v daném území (majoritní správce pozemků), 
a to v souvislosti se začleněním potřeb ochrany území do lesního hospodaření 
(zohlednění v rámci lesních hospodářských plánů). Vzhledem ke skutečnosti, že dle 
vyjádření LČR jsou v území využívány vzorové, přírodě blízké způsoby hospodaření, 
nemělo by rozšíření EVL fakticky představovat významné ovlivnění hospodaření. 
Oblast Ždánického lesa, v jejíž jihozápadní části se EVL nachází, je dále významná 
z hlediska těžby ropy realizované společností MND a.s., vrty jsou následně využívány jako 
zásobníky zemního plynu společností Moravia Gas Storage a.s. (dále jen „MGS“). 
Stávající provoz těchto zařízení nebude rozšířením EVL dotčen (jedná se o odlesněné 
plochy dočasně vyňaté z lesního půdního fondu – aktuálně bez výskytu stanoviště 91G0*). 
Zvýšení administrativní zátěže hospodařících a podnikatelských subjektů může případně 
nastat v souvislosti s novými záměry, které by mohly mít negativní vliv na EVL, resp. na 
předmět ochrany, s žádostí o stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK, případně zajištění 
posouzení ve smyslu § 45i odst. 2 ZOPK a s žádostí o souhlas s činnostmi, které jej 
vyžadují podle § 45c odst. 2 ZOPK. V případě těžby nerostných surovin by nicméně 
případné rozšíření těžby bylo předmětem posouzení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí i bez přítomnosti EVL, resp. jejího rozšíření a administrativní zátěž 
spojená s rozšířením EVL tak nebude významná. 

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

Krajský úřad Jihomoravského kraje: 

• rozšíření povinnosti vydávání stanoviska orgánu ochrany přírody k vyloučení, resp. 
nevyloučení vlivu záměrů a koncepcí podle § 45i odst. 1 ZOPK a souhlasů podle 
§ 45c odst. 2 tohoto zákona ve vztahu k rozšíření území (nárůst v řádu jednotek 
správních aktů ročně); dopad na rozpočet však v tomto ohledu není příliš významný 
a kvantifikovatelný (počet žádostí o stanoviska, a tedy rozsah správní činnosti 
nelze předjímat, bude nicméně, jak bylo uvedeno, pravděpodobně nízký). 

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

- označení území EVL – cca 200 tis. Kč 1x za 10 let  
- péče o území EVL Svatá a prostřední vrch – cca 55 tis. Kč/rok. 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

Návrh nařízení vlády neupravuje vztahy, které by měly dopad na rodiny či specifické 
sociální skupiny obyvatel ani jejich práva, např. sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením, národnostní menšiny či sociálně vyloučené osoby. Návrh taktéž neupravuje 
vztahy, které by se dotýkaly sociální rovnosti, pracovně právních vztahů, sociálního 
začleňování, sdružování, práv menšin, sociálního dialogu, soukromí a ochrany osobních 
údajů. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh nařízení vlády nebude mít dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Rozšíření evropsky významné lokality Svatá a Prostřední vrch přispěje k zajištění 
dlouhodobé existence lesních ekosystémů klasifikovaných jako stanoviště 91G0* 
v dobrém ekologickém stavu, a tím přispěje k podpoře biodiverzity v území a též jeho 
zvýšené odolnosti proti dopadům změny klimatu. Dojde ke zvýšení příspěvku soustavy 
Natura 2000 v ČR k ochraně stanoviště Panonské dubohabřiny (91G0*) v souladu s § 45a 
odst. 1 ZOPK. 
V důsledku přijetí návrhu bude rozšířena územní ochrana lokalit významných (na národní 
i evropské úrovni) z přírodovědného hlediska. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Navrhované nařízení vlády neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace  
(ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé 
osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Takové vztahy 
neupravuje ani navrhované nařízení vlády, proto lze konstatovat, že navrhované řešení 
nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně rovného postavení mužů 
a žen. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na výkon státní statistické služby, nezakládá nové 
oprávnění vytvářet a provozovat nové administrativní zdroje dat či měnit stávající, které 
jsou potencionálně využitelné pro potřeby státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Návrh nařízení vlády nezakládá korupční rizika ani nemá žádné dopady na míru korupce. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh nařízení vlády nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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1 Důvod předložení a cíle 

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

 

1.2 Definice problému 
Cílem předkládaného návrhu je rozšířit stávající EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch 
zařazenou do národního seznamu EVL, který je v souladu s § 45a odst. 1 ZOPK stanoven 
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., č. 207/2016 Sb., a č. 29/2020 Sb.  

Návrh nařízení zajistí ve vztahu k přírodnímu stanovišti Panonské dubohabřiny (91G0*) na 
území České republiky (dále jen „ČR“) plnění cílů směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice 
o stanovištích“) a na ně navazující vnitrostátní úpravy ZOPK, tedy zejména přispět k udržení 
či zlepšení příznivého stavu tohoto stanoviště z hlediska ochrany na území České republiky. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
První národní seznam EVL schválila vláda ČR jako nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se 
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (účinné od 15. 4. 2005), jež bylo vydáno 
na základě stále existujícího zmocnění v ustanovení § 45a odst. 1 a 2 ZOPK. V následujících 
letech byl národní seznam opakovaně doplněn, a to v roce 2007 o nové EVL v panonské 
biogeografické oblasti (nařízení vlády č. 301/2007 Sb., účinné od 1. 12. 2007), v roce 2009 
pak o EVL v kontinentální biogeografické oblasti (nařízení vlády č. 371/2009 Sb., účinné 
od 3. 11. 2009). Následně došlo k vydání konsolidovaného národního seznamu EVL pod 
jedním nařízením vlády č. 318/2013 Sb. K posledním doplněním národního seznamu EVL 
došlo v roce 2016, a to nařízeními vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb., a v roce 2020 
nařízením vlády č. 29/2020 Sb. Celkový počet EVL českého národního seznamu je 
v současné době 1 113 o rozloze 7 952 km2, což představuje zhruba 10 % území ČR. 

Pokud jde konkrétně o zajištění ochrany typu přírodního stanoviště Panonské dubohabřiny 
(91G0*) v oblasti Ždánického lesa, nebyla tato relativně významná oblast výskytu stanoviště 
v roce 2005 začleněna do národního seznamu. EK na tuto skutečnost poukázala v řízení EU 
Pilot ze dne 9. září 2013 a při doplňování národního seznamu EVL v roce 2015 proto byla 
oblast Ždánického lesa navržena k zařazení na národní seznam EVL, a to v rozsahu 
celého lesního komplexu, tj. cca 10 000 ha. V návaznosti na obdržené připomínky týkající se 
zejména využívání území i odborných kritérií klasifikace typu přírodního stanoviště 91G0* bylo 
rozhodnuto redukovat návrh pouze na oblast toho času odborně nezpochybnitelnou. 
Nařízením vlády č. 73/2016 Sb. tak byla vymezena stávající EVL Svatá a Prostřední vrch 
o rozloze pouze 567 ha na jihozápadním okraji Ždánického lesa.  
 
Dne 26. února 2016 nicméně bylo s ČR zahájeno (v návaznosti na dříve vedený EU Pilot) 
infringementové řízení č. 2016/4003 pro porušení povinnosti vyplývajících z členství ČR v EU 
s ohledem na naplňování požadavků směrnice o stanovištích. Jeho předmětem jsou mimo 
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jiných též nedostatky navržené sítě lokalit významných pro Společenství (EVL) z hlediska 
zastoupení stanoviště Panonské dubohabřiny (91G0*) v oblasti Ždánického lesa. Dne 
28. listopadu 2019 bylo ČR doručeno odůvodněné stanovisko EK, které opětovně 
vyzdvihuje deficit pro nedostatečné vyhlášení území Ždánického lesa jako EVL za účelem 
ochrany stanoviště 91G0* (odůvodněné stanovisko je poslední fází infringementového řízení 
předcházející žalobě u Evropského soudního dvora, která ČR nyní ze strany EK hrozí pro 
nedodržení povinností vyplývajících ze směrnice o stanovištích). 
 
Dle judikatury Soudního dvora Evropské unie1) jsou EVL vymezovány výhradně na základě 
odborných důvodů v souladu s kritérii přílohy III směrnice o stanovištích, aby bylo možné 
garantovat cíl dle čl. 3 této směrnice a vymezit soustavu chráněných území pro stanoviště 
přílohy I a druhy přílohy II směrnice, která umožní zachovat příslušné typy stanovišť a druhy 
v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany, nebo 
popřípadě umožní tento stav obnovit. Jiné důvody, resp. zájmy (čl. 2 odst. 3 směrnice 
o stanovištích) v území nemohou být ve fázi vyhlašování lokality zohledněny, ale uplatní se až 
následně při její ochraně, zejm. při stanovení priorit ochrany a výběru a aplikaci ochranných 
opatření ve smyslu článku 4 odst. 4 a 6 odst. 1 směrnice o stanovištích a posuzování záměrů, 
které se lokality dotýkají, v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. 
 
S ohledem na přetrvávající požadavky EK v rámci infringementového řízení a uvedené 
principy vymezování EVL provedla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále 
jen „AOPK ČR“) nové podrobné mapování, resp. posouzení výskytu stanoviště mimo stávající 
EVL a zpracovala návrh na rozšíření EVL dle aktuálních odborných podkladů s cílem 
minimalizovat prostorový rozsah EVL při současném splnění požadavků EK. Cílem návrhu je 
tedy odstranit deficit v odborné obhajitelnosti národního seznamu EVL v ČR ve vztahu 
k nedostatečné rozloze vyhlášení území Ždánického lesa, resp. EVL Svatá a Prostřední 
vrch a tím významné přispění k odvrácení rizika žaloby u Evropského soudního dvora. 
 

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

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

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

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

e) Ministerstvo životního prostředí; 

f) Česká inspekce životního prostředí. 

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

Cílem navrhované úpravy je rozšířit stávající EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch, 
vyhlášené pro předmět ochrany Panonské dubohabřiny (91G0*), a tím zajistit ochranu území 
významného pro dlouhodobé zachování stanoviště Panonské dubohabřiny (91G0*) 
v kontinentální biogeografické oblasti v ČR.  

Důležitost území rozšířené EVL Svatá a Prostřední vrch pro stanoviště Panonské 
dubohabřiny (91G0*) spočívá především v rozloze a také poloze v rámci jeho 
celorepublikového výskytu. Význam je zdůrazněn již polohou Ždánického lesa v kontinentální 
biogeografické oblasti, kdy je důležitý jejich plošný podíl na celkovém zastoupení tohoto 
stanoviště v ČR. Díky rozšíření lokality vzroste zastoupení stanoviště 91G0* jako předmětu 
ochrany v EVL v kontinentální biogeografické oblasti z 58 % na 65 %. 

Návrh na rozšíření EVL tak zajistí ochranu pro 774 ha stanoviště 91G0*. V rámci oblasti 
Ždánického lesa bude takto pokryta ochrana nejvýznamnější a prostorově souvislé části 
lesních porostů odpovídajících danému typu stanoviště (ostatní výskyt je v zásadě 
fragmentární). Kvalita tohoto stanoviště je na podkladu aktualizované vrstvy mapování 
hodnocena v rámci navržené EVL následovně: reprezentativnost (udává, do jaké míry je 
stanoviště typické): B (dobrá reprezentativnost), a zachovalost (stupeň zachování struktury 
a funkcí stanoviště a možnosti jeho obnovy): B (dobře zachované). 

Celková navrhovaná výměra lokality je, s ohledem na vedení hranice po logických a v terénu 
identifikovatelných liniích cest apod., 1 204 ha (oproti stávají výměře EVL 567,2 ha). 
Navrhované vymezení EVL je v příloze č. 1.  

Na celém území je navržena ochrana formou základní ochrany (viz § 45c odst. 2 ZOPK), 
tak jak je tomu u stávající EVL. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Pokud nebude EVL Svatá a Prostřední vrch dle návrhu rozšířena, nedojde k zajištění 
odpovídající územní ochrany přírodovědecky cenného území, a nedojde k významnému 
příspěvku k zajištění dlouhodobé existence stanoviště 91G0* vyplývajícímu z jeho ochrany 
v rámci soustavy Natura 2000 v kontinentální biogeografické oblasti v ČR. Nebyly by proto 
v adekvátní míře vytvořeny podmínky pro podporu biologické rozmanitosti tohoto přírodního 
stanoviště a jeho mimoprodukčních funkcí mj. prostřednictvím systematického plánování 
péče. 

Zároveň pokud nedojde k včasnému doplnění národního seznamu EVL v navrhovaném 
rozsahu, resp. k rozšíření EVL Svatá a Prostřední vrch, ČR hrozí riziko související 
s nezajištěním implementace evropských předpisů (zde směrnice o stanovištích), konkrétně 
postih pro porušení práva EU v návaznosti na probíhající infringementové řízení. Obecně platí, 
že pokud nejsou požadavky směrnice odpovídajícím způsobem implementovány, může 
infringementové řízení ve svém důsledku vést až k uložení citelných finančních sankcí, 
příp. omezení financování z unijních finančních zdrojů. Řízení o porušení povinnosti má dvě 
fáze. První fází je řízení před EK, tzv. prejudiciální, které má dvě stádia – zaslání 
tzv. formálního upozornění EK a vydání odůvodněného stanoviska EK. Ve vztahu 
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k problematice nedostatečnosti soustavy Natura 2000 se ČR nachází právě ve fázi po vydání 
odůvodněného stanoviska, které bylo ČR doručeno 28. listopadu 2019.  

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

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Varianta 0 předpokládá ponechání současného stavu, tj. území stávající EVL CZ0620421 
Svatá a Prostřední vrch o rozloze 567 ha s předmětem ochrany, kterým je stanoviště 
Panonské dubohabřiny (91G0*) s rozlohou 421 ha. Nedojde tak k zajištění ochrany a cílenému 
plánování péče o stanoviště Panonské dubohabřiny (91G0*), ani ke zhojení výtky deficitu 
odborné obhajitelnosti národního seznamu EVL ze strany EK. 

 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 předpokládá rozšíření území stávající EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch 
z rozlohy 567 ha na 1 204 ha s cílem zajistit komplexní ochranu cenných lesních společenstev 
v tomto území. Rozšíření EVL tak zajistí ochranu pro 774 ha stanoviště 91G0*. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Nulová varianta znamená ponechání přírodovědecky cenného území v oblasti Ždánického 
lesa ve stávajícím legislativním i fyzickém stavu. V případě, že na území, které je navrhováno 
pro rozšíření EVL Svatá a Prostřední vrch nebude zavedena příslušná ochrana, nebude 
možné usměrňovat aktivity, které by na přírodní stanoviště a na něj vázaná společenstva volně 
žijících živočichů a rostlin mohly mít nepříznivý účinek a způsobit jeho poškození či degradaci. 
Zároveň nebude zlepšení stavu dotčeného přírodního stanoviště z hlediska ochrany věnována 
pozornost prostřednictvím systematického plánování péče s cílem podpory biodiverzity území. 
Nezajištění odpovídající územní ochrany tedy přináší z dlouhodobého hlediska rizika, která ve 
svém důsledku mohou být příčinou degradace dané lokality a předmětu ochrany, zejm. změny 
světelných podmínek a s tím souvisejícího úbytku teplomilných druhů a přeměny panonských 
dubohabřin v dubohabřiny karpatské (pokud by v důsledku dalších zásahů nedošlo ke 
změnám ještě rozsáhlejším, např. přeměně druhového složení lesních porostů apod.). To by 
kromě faktické ztráty kvality stanoviště či jeho výskytu v území, a tedy poklesu biologické 
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rozmanitosti, znamenalo vážná rizika z hlediska postihů z důvodů nenaplnění požadavků 
směrnice o stanovištích ve vztahu k předmětnému stanovišti v rámci běžícího 
infringementového řízení. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Pozitivním dopadem navrhované právní úpravy je dílčí naplnění požadavku EK týkající se 
implementace čl. 4 směrnice 92/43/EHS o stanovištích. Přijetí návrhu může přispět 
k odvrácení rizika žaloby u Soudního dvora Evropské unie a následné hrozby sankcí. 

Dílčí zvýšení administrativní zátěže státních orgánů se týká resortu životního prostředí 
(Ministerstvo životního prostředí, AOPK ČR) v souvislosti se zajištěním podkladů pro ochranu 
a péči o toto území (přepracování SDO v souladu s § 45c odst. 3 ZOPK). Místně příslušným 
orgánem ochrany přírody a krajiny bude nadále jako v případě stávající EVL Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, v jehož působnosti může rozšířením území EVL Svatá a Prostřední 
vrch dojít k nárůstu správních činností v řádu jednotek správních aktů ročně a k potřebě 
zajištění péče o území (viz dále).  

K částečnému navýšení administrativní zátěže může dojít i v případě odhalování případného 
porušení pravidel stanovených ZOPK prostřednictvím České inspekce životního prostředí 
a v rámci vrchního státního dozoru vykonávaného Ministerstvem životního prostřední (dále jen 
„MŽP“).  

Celkově nepůjde o nijak významné navýšení administrativní zátěže a rozšíření EVL v tomto 
ohledu nevyvolá nové personální nebo finanční nároky vůči státnímu rozpočtu. 

 

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

Pro vlastníky (a nájemce) dotčených pozemků bude zavedení ochrany prostřednictvím 
rozšíření území EVL Svatá a Prostřední vrch znamenat v menší míře nárůst administrativní 
zátěže. 

Lesní porosty v oblasti Ždánického lesa i jeho části, v níž je navrhováno rozšíření EVL Svatá 
a Prostřední vrch, jsou majoritně v majetku státu a hospodaření zde zajišťují LČR. Potřeby 
ochrany EVL se promítají v návaznosti na postup dle § 4 odst. 3 a 4 ZOPK do lesních 
hospodářských plánů, jež jsou pro lesní hospodářské celky zpracovávány a schvalovány 
jednou za 10 let. Rozšíření EVL se tak promítne do tohoto procesu, nicméně s ohledem na 
skutečnost, že se nemění předmět ochrany oproti stávající EVL, a tedy ani nároky na 
hospodaření, nepůjde o významnou změnu a zátěž. Vzhledem ke skutečnosti, že dle vyjádření 
LČR jsou v území využívány vzorové, přírodě blízké způsoby hospodaření, by rozšíření EVL 
nemělo ani fakticky představovat významné ovlivnění stávajícího hospodaření. Cílem bude 
především zajištění kontinuity hospodaření, a přitom i druhově pestré skladby a struktury 
porostů, jež odpovídá charakteristikám přírodního stanoviště 91G0*. V rámci současného 
nastavení opatření Programu rozvoje venkova „M15 Lesnicko-environmentální a klimatické 
služby a ochrana lesů“ lze přitom čerpat finance na zachování porostního typu hospodářského 
souboru v chráněných územích a obdobu takovéto podpory lze předpokládat i v rámci dalšího 
programového období, resp. v rámci Společné zemědělské politiky. Specializovaná opatření 
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na podporu předmětů ochrany EVL lze realizovat s podporou ze stávajícího (i budoucího) 
Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) nebo komplementárně z národních 
programů resortu životního prostředí.     

Návrh byl ze strany MŽP s LČR předjednán ve dnech 1. a 30. září 2020 a jeho zástupci uplatnili 
k návrhu vymezení EVL souhlasné stanovisko za podmínky, že mezi předměty ochrany této 
EVL nebude zařazeno stanoviště Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170), přičemž 
MŽP na tuto podmínku přistoupilo. Souhlasné stanovisko bylo taktéž podmíněno zachováním 
režimu tzv. základní ochrany, jako u stávající EVL (v předkládané novele nařízení vlády je toto 
respektováno a není navržena ochrana území či jeho části formou zvláště chráněného území). 

Oblast Ždánického lesa, v jejíž jihozápadní části se EVL Svatá a Prostřední nachází, je dále 
významná z hlediska těžby ropy realizované společnosti MND a.s., vrty jsou následně 
využívány jako zásobník zemního plynu společností MGS. Stávající provoz těchto zařízení 
nebude rozšířením EVL dotčen (jedná se o odlesněné plochy dočasně vyňaté z lesního 
půdního fondu – aktuálně bez výskytu stanoviště 91G0*). 

Zvýšení administrativní zátěže hospodařících a podnikatelských subjektů může případně 
nastat v souvislosti s novými záměry, které by mohly mít negativní vliv na EVL, resp. předmět 
ochrany a s možnou žádostí o stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK, případně zajištění 
posouzení ve smyslu § 45i odst. 2 ZOPK a s žádostí o souhlas s činnostmi, které jej vyžadují 
podle § 45c odst. 2 ZOPK. V případě těžby nerostných surovin by nicméně případné rozšíření 
těžby bylo předmětem posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i bez 
přítomnosti EVL, resp. jejího rozšíření a administrativní zátěž spojená s rozšířením EVL tak 
nebude významná.  

Obdobně jako v případě LČR byl návrh ve dnech 15. září a 5. října 2020 předjednán ze strany 
MŽP se zástupci MND a.s. a MGS, kteří deklarovali, že rozumějí důvodům rozšíření EVL 
a s ohledem na výše uvedené k návrhu vymezení EVL vyjádřili souhlasné stanovisko. 
Předmětem předjednání byla především diskuse o vlivu rozšíření EVL na možnost údržby, 
obsluhy a přístupu ke stávajícím těžebním a skladovacím zařízením. MŽP potvrdilo, že těchto 
činností se z hlediska legislativních limitů či administrativy dotkne předkládaný návrh okrajově, 
neboť těžiště adekvátního zajišťování ochrany a péče o EVL je především ve správném 
nastavení lesního hospodaření (blíže k tomuto tématu viz odůvodnění návrhu). Nově 
zamýšlené aktivity budou podrobeny hodnocení podle § 45i ZOPK pouze v případě, kdy budou 
navrženy tak, že u nich nebude možné vyloučit jejich významný vliv na přírodní stanoviště 
91G0*, čemuž je možné se zpravidla vyvarovat. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Dopady na územní samosprávné celky související s rozšířením území EVL Svatá a Prostřední 
vrch jsou omezeny na dotčené obce a Jihomoravský kraj jako orgán ochrany přírody (dále jen 
„OOP“).  

K navrhované právní úpravě v rámci předjednání uplatnily připomínky obec Uhřice a obec 
Dambořice, připomínky neobsahují konkrétní věcné důvody nesouhlasu s návrhem, a proto 
nemohly být zohledněny. Vzhledem k navržené formě tzv. základní ochrany podle § 45c 
odst. 2 ZOPK však nejsou v území, krom nutnosti vyvarovat se poškození předmětu ochrany 
(lesního stanoviště Panonských dubohabřin 91G0*) omezeny žádné další činnosti, jako je 
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pohyb obyvatel či sběr lesních plodů apod. Dopad na obce a místní obyvatele tedy nebude, 
pokud nejde o hospodářské činnosti popsané výše, významný, resp. jakkoli znatelný.     

Navrhovaná právní úprava byla dále předjednána s odborem životního prostředí krajského 
úřadu Jihomoravského kraje dne 27. srpna. 2020, který návrh považuje za odborně obhajitelný 
a akceptovatelný, za nutnost považuje návrh na základní ochranu území. Zároveň jeho 
zástupci poukázali na potenciální problém v zajištění managementu území, který by měl 
dlouhodobě udržet stav z doby vyhlášení v situaci, kdy na území dochází k přeměně 
přírodního stanoviště panonských dubohabřin směrem ke karpatským. 

V souvislosti s rozšířením území EVL dojde k nárůstu nákladů na péči o EVL, kterou zajišťuje 
Krajský úřad Jihomoravského kraje (povinnost zajišťovat péči o EVL mimo zvláště chráněná 
území /dále jen „ZCHÚ“/ v kategorii národní park, chráněná krajinná oblast a národní kategorie 
maloplošných ZCHÚ vyplývá pro krajské úřady z ustanovení § 77a odst. 4 písm. l/ ZOPK). 
Vzhledem k tomu, že nově navržené území má totožný charakter jako stávající EVL, jsou 
předpokládány stejné principy péče, jaké obsahuje již současný návrh SDO pro EVL Svatá 
a Prostřední vrch. Návrh SDO je aktuálně rozpracovaný.  

Náklady na péči je možné vyčíslit ve vztahu k redukci výskytu nepůvodních a invazních druhů 
dřevin (trnovník akát, pajasan žláznatý). U porostů s dominancí stanovištně a geograficky 
nepůvodních dřevin je žádoucí prosvětlení porostů. K obnově dubohabřin v EVL je vhodné 
využívat kombinaci generativní a vegetativní obnovy, umělou obnovu dřevinami přirozené 
dřevinné skladby a uplatňovat maloplošné obnovní prvky (dohromady se jedná o odhad 
55 000 Kč ročně). V souvislosti s rozšířením EVL je třeba uvažovat i náklady technického 
charakteru, jako je označení území hraničními cedulemi (odhad 200 000 Kč/1x za 10 let).  

Finanční prostředky týkající se značení a péče je možné čerpat z Operačního Programu 
Životní Prostředí. Tento titul najde své využití jak při realizaci jednorázových zásahů, tak 
v případě potřeby realizace obnovního managementu lokality s definováním cílového stavu. 
V rámci současného nastavení opatření Programu rozvoje venkova „M15 Lesnicko-
environmentální a klimatické služby a ochrana lesů“ lze čerpat finance na zachování 
porostního typu hospodářského souboru v chráněných územích.   

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

Celkově návrh nevyvolá potřebu personálního posílení Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. 
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Dopady na životní prostředí 

Rozšíření Evropsky významné lokality Svatá a Prostřední vrch bude mít pozitivní dopad na 
životní prostředí, neboť navrhovanou úpravou dojde k efektivní právní ochraně přírodovědecky 
cenného území, stanovení cílů ochrany území a plánování péče o lesní společenstvo se 
zvýšeným důrazem na jeho mimoprodukční funkce. Tento pozitivní dopad lze vyjádřit též jako 
významné přispění k zajištění dlouhodobého výskytu stanoviště 91G0* z přílohy I směrnice 
o stanovištích (viz § 45a odst. 1 ZOPK).  

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 

Riziko pokračování 
infringementu do fáze 
řízení před Soudním 
dvorem EU 

 
mil. EUR 

 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

   
Chybí ochrana 
přírodovědně cenného 
území. 

**** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Snížení rizika pokračování 
infringementu do fáze řízení 
před Soudním dvorem EU  

 
mil. EUR 

 

Administrativní zátěž 
státních podniků 
hospodařících na 
dotčených pozemcích na 
získání stanoviska či 
souhlasu OOP k některým 
činnostem 

-/* 

Podnikatelské prostředí 

  

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

* 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 
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  Označení území EVL 
(cedule) 

cca 200 tis. 
Kč 1x za 10 

let 

  
Náklady na péči o území 
EVL Svatá a Prostřední 
vrch (opakované) 

cca 55 tis. 
Kč/rok 

  

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

* 

Životní prostředí 

Zajištění územní ochrany 
přírodovědně cenného území. **** - - 

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

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

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to vzhledem k tomu, že odstraňuje uvedené nedostatky 
současného stavu environmentálně cenného území, jehož legislativní ochrana není 
odpovídajícím způsobem zajištěna. Především dojde k naplnění článku 4 odst. 1 směrnice 
o stanovištích ve vztahu k přírodnímu stanovišti Panonské dubohabřiny (91G0*), přijetí 
varianty 1 též povede k zavedení ochranných opatření vyžadovaných článkem 4 a 6 směrnice 
o stanovištích pro cenné území v oblasti Ždánického lesa. Zařazení širšího území Ždánického 
lesa s výskytem stanoviště 91G0* do soustavy Natura 2000 (rozšíření EVL Svatá a Prostřední 
vrch) je dlouhodobě pro svou vhodnost požadováno ze strany EK. Přijetí varianty 1 má tedy 
svůj význam i ve vztahu k již probíhajícímu infringementovému řízení k dostatečnosti soustavy 
Natura 2000 v ČR. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je MŽP, následně 
prostřednictvím výkonu přenesené působnosti Krajský úřad Jihomoravského kraje. Nástrojem 
pro odhalování případného porušení pravidel stanovených ZOPK ve vztahu k územím 
navrhovaným k doplnění do národního seznamu EVL je kontrola prováděná Českou inspekcí 
životního prostředí a MŽP v rámci vrchního státního dozoru. 
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6 Přezkum účinnosti regulace 
Na území EVL Svatá a Prostřední vrch bude prováděn průběžný monitoring přírodního 
stanoviště Panonské dubohabřiny (91G0*). Na základě tohoto monitoringu realizovaného 
v rámci sledování stavu evropsky významných stanovišť a druhů na území ČR a v rámci 
zajišťování péče o EVL budou přijímána potřebná opatření k zajištění plnění cílů EVL. Není 
důvodné stanovovat konkrétní datum přezkumu účinnosti, neboť přezkum předmětné 
legislativní změny pro zhodnocení pokroku při dosahování cíle novelizace bude probíhat ze 
strany MŽP průběžně na základě konkrétní zpětné vazby. 

7 Konzultace a zdroje dat 
Věcný záměr na rozšíření území EVL CZ0620421 Svatá a Prostřední vrch byl připraven 
pracovníky AOPK ČR, včetně kalkulace očekávaných nákladů souvisejících s návrhem.  

Návrh záměru na rozšíření území EVL Svatá a Prostřední vrch byl předjednán s dotčenými 
vlastníky pozemků, obcemi a Krajským úřadem Jihomoravského kraje a dále byl předjednán 
také ze strany MŽP se zástupci LČR, MND a.s. a MGS (viz též výše v textu). 

8 Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

ČR Česká republika 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

EK Evropské komise 

EU Evropská unie 

EVL Evropsky významná lokalita 

KÚ Krajský úřad 

LČR Lesy České republiky, s. p. 

MGS Moravia Gas Storage a.s.  

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

OOP Orgán ochrany přírody 

OPŽP Operační program Životní prostředí   

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

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

  

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



 

14 
 

9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Mgr. Pavla Klabanová 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: pavla.klabanova@mzp.cz 

tel: +420 627 122 499, +420 602 750 128
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PŘÍLOHA 1 – Návrh EVL Svatá a Prostřední vrch  
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