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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 

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

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany cenného přírodního 
útvaru s výskytem travinných ekosystémů luk a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin 
a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů, lesních ekosystémů bučin, biotopu vzácného 
a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky (Orchis morio), včetně její populace, 
a pleistocenního vulkánu s polohami pyroklastických hornin a sopečných tufů, včetně starých 
průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových stěn. 

Vyhlašovaná národní přírodní památka se nachází na území Karlovarského kraje, 
v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. Plocha vyhlašovaného zvláště 
chráněného území zabírá přibližně 6,98 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 4,31 ha a nachází se v katastrálních územích Klest, Slatina 
u Františkových Lázní a Skalka u Chebu.  

Předmětné zvláště chráněné území je jako národní přírodní památka chráněno již 
v současné době. Hlavním důvodem nového vyhlášení národní přírodní památky je 
skutečnost, že původní vyhlášení a vymezení chráněného území z roku 1951 je 
v současném terénu již nevyhovující, a to především z toho důvodu, že došlo ke změnám 
hranic pozemků a majetkových poměrů v daném území. Původní vyhláška se tak stala 
nedostačující, uvádí označení již zaniklých parcelních pozemků. Aktuální reálný stav území 
v terénu a rozsah předmětů ochrany neodpovídá vymezení území v platném vyhlašovacím 
předpisu. Proto byl připraven návrh na nové vyhlášení národní přírodní památky na základě 
přesných geodetických podkladů, které jednoznačně hranice území vymezují. 

Území svou výměrou, přírodními hodnotami a vědeckým významem odpovídá legislativně 
stanovené definici národní přírodní památky.  

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 mimo jiné 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 ustanovením § 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 útvar, naleziště nerostů 
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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 ustanovení § 79 odst. 3 
písm. e) zákona o ochraně přírody a krajiny Ministerstvo životního prostředí.  

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 

Již v současné době se téměř na celé ploše předmětného území nachází Národní přírodní 
památka Komorní hůrka.  

Předmětné zvláště chráněné území bylo původně zřízeno jako státní přírodní rezervace 
výnosem Ministerstva školství, věd a umění č. 100.585/51-IV/5 ze dne 14. srpna 1951. Na 
základě § 20 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se mu dostalo ochrany 
v režimu tohoto zákona. Za státní přírodní rezervaci pak bylo prohlášeno také výnosem 
Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. listopadu 1988 č. j. 14.200/88 
o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná. Po přijetí 
dnešního zákona o ochraně přírody a krajiny byla státní přírodní rezervace na základě § 90 
odst. 6 zákona ve spojení s § 22 odst. 1 a přílohou V. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, převedena do kategorie národní přírodní památka.  

Novým vyhlášením se dosavadní kategorie ochrany nemění a pouze na malé části území 
vzniká zvláště chráněné území nově. Naopak některé pozemky se přesouvají do ochranného 
pásma vyhlašovaného zvláště chráněného území. Jak bylo uvedeno už v bodě A 
Odůvodnění, právní stav založený stávající vyhláškou, vydanou ještě před nabytím účinnosti 
předchozího zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, neodpovídá skutečnému stavu 
v předmětném území.  

Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 100.585/51-IV/5 ze dne 14. srpna 1951, kterým 
byla zřízena státní přírodní rezervace Komorní hůrka, se navrhuje ke zrušení souběžně 
předkládaným návrhem zvláštní, „zrušovací“ vyhlášky. 

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 
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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 
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. Návrh záměru národní přírodní památku nově vyhlásit byl v souladu s § 40 zákona 
o ochraně přírody a krajiny s dotčenými vlastníky pozemků předem projednán, v rámci jeho 
projednávání nebyly uplatněny žádné námitky. 

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 
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. Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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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 ustanovení § 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 2019 
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 Komorní 
hůrka. Předmět ochrany vyhlašované národní přírodní památky tvoří travinné ekosystémy luk 
a pastvin, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd a vegetace efemér a sukulentů, 
lesní ekosystémy bučin, biotop vzácného a ohroženého druhu rostliny vstavače kukačky 
(Orchis morio), včetně její populace, a pleistocenní vulkán s polohami pyroklastických hornin 
a sopečných tufů, včetně starých průzkumných děl a historickou těžbou vzniklých lomových 
stěn. 

Vyhlašovaná Národní přírodní památka Komorní hůrka se rozkládá na území Karlovarského 
kraje, v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. Její hranice 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 Karlovarského kraje, v katastrálních 
územích Klest, Slatina u Františkových Lázní a Skalka u Chebu. Jeho hranice jsou 
stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

Území národní přírodní památky spolu s jejím ochranným pásmem jsou pak orientačně 
graficky znázorněny v příloze č. 3 k předloženému návrhu vyhlášky. 
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K § 2  

Ustanovením § 2 navrhované vyhlášky jsou v souladu s ustanovením § 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 ustanovení § 78 odst. 3 písm. k) zákona o ochraně přírody a krajiny Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR.  

V rámci navrhovaných bližších ochranných podmínek tak lze pouze se souhlasem orgánu 
ochrany přírody 

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití – 
předmět ochrany je v souladu se stávajícím druhem pozemku v kategorii „ostatní 
plocha“ a se způsobem využití jako „dobývací prostor“ v případě lomů a „lesní 
pozemek“ s využitím „pozemky určené k plnění funkcí lesa“ v případě lesních porostů 
a lesnických bezlesí. Změna druhu pozemku by se mohla stát významným ohrožením 
pro předměty ochrany, nejen pro společenstva trávníků a lesů, ale také pro zachování 
geologického fenoménu; 

b) povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených 
staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní 
nebo informační zařízení – vzhledem k malé rozloze chráněného území a jeho 
charakteru se jakákoliv stavba stává ohrožením pro předměty ochrany. Potřeba 
souhlasu orgánu ochrany přírody se nevztahuje na obnovu již instalované 
návštěvnické infrastruktury v národní přírodní památce, které naopak návštěvnost 
území vhodným způsobem usměrňují. Budování nadměrného množství prvků 
návštěvnické infrastruktury (reklamní nebo informační zařízení) mohou mít nežádoucí 
vliv na předměty ochrany národní přírodní památky; 

c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského 
povrchu – zbytky kvartérní sopky jsou hlavním předmětem ochrany území (vrch 
s vytěženými bývalými lomy Velká a Malá Jáma). Jakákoliv změna tvaru vrchu nebo 
otevřeného nelesního charakteru lomů je nežádoucí. Zachování sopky ve stávajícím 
stavu bez odnosu materiálu z lokality je tedy klíčové pro existenci předmětu ochrany; 

d) hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi – společenstva 
cílových vegetačních formací a druhy, které jsou předmětem ochrany, jsou vázány na 
oligotrofní sopečné podloží. Přísun živin představuje jejich ohrožení a je tedy 
nežádoucí. Rovněž používáním chemických prostředků na citlivých společenstvech 
v území může dojít k jejich významnému ohrožení. Chemické prostředky lze tedy 
používat jen v odůvodnitelných zvláštních případech. Stejně tak v lesních porostech 
není žádoucí chemické prostředky používat, pouze v odůvodnitelných zvláštních 
případech; 

e) ukládat věci – předměty ochrany s ohledem na jejich charakter mohou být umístěním 
skládky i malého rozsahu nebo krátké dočasné doby trvání vážně poškozeny nebo 
zcela zničeny; 
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f)  sbírat nebo odchytávat rostliny nebo živočichy, kromě výkonu práva myslivosti či 
sběru lesních plodů – na území národní přírodní památky je nežádoucí sbírat nebo 
odchytávat rostliny a živočichy, kteří jsou součástí chráněných lesních i nelesních 
společenstev. Preventivní regulace těchto činností je vhodná pro zachování 
biodiverzity v daném území. Poškozování populací a stanoviště zvláště chráněných 
druhů (včetně jednoho z předmětů ochrany NPP vstavače kukačky) je dále 
postihováno dle zákona; 

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska – viz následující bod; 

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení – vzhledem k tomu, že 
oligotrofní společenstva jsou citlivá na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě a při 
přikrmování zvěře se obsah těchto látek v půdě výrazně zvyšuje (ať se jedná o živiny 
obsažené přímo v příkrmech, nebo živiny obsažené v trusu nashromážděných zvířat). 
Při přikrmováním zvěře tak dochází k lokálnímu zhoršování podmínek především pro 
travinná společenstva a zároveň ke zvýšení intenzity sešlapu vlivem vzrůstající 
koncentrace zvěře. Nežádoucí zvýšený pohyb zvěře ve zdejších lesních porostech 
způsobí narušování půdního povrchu sešlapem a škody na přirozeném zmlazování 
lesa. S ohledem na malou rozlohu chráněného území jsou jakákoliv myslivecká 
zařízení v národní přírodní památce nežádoucí;  

i) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy – viz následující bod;  

j) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného 
záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění 
úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu veřejné správy, 
vozidel veterinární služby při plnění jejích úkolů a vozidel potřebných pro zajištění 
hospodaření na pozemcích a péče o ně – vzhledem k malé rozloze chráněného 
území lze předpokládat, že v důsledku zvýšené návštěvnosti území a budování 
nadměrného množství prvků návštěvnické infrastruktury včetně vyznačování tras by 
mohlo dojít k ohrožení předmětů ochrany. S ohledem na výjimečný edukační význam 
lokality není v území navrhováno vázat na souhlas orgánu ochrany přírody vstup do 
území. Avšak zvýšená míra návštěvnosti území v důsledku budování rozsáhlejších 
prvků návštěvnické infrastruktury včetně vyznačování turistických nebo cyklistických 
tras se může stát nežádoucí. 

K § 3 

Jako datum nabytí účinnosti předkládané vyhlášky se navrhuje 1. červenec 2019. 
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