
Abstrakt  

V této diplomové práci podává autorka kompletní obraz právní analýzy procesu tvorby a 

ochrany soustavy Natura 2000. Natura 2000 představuje systém chráněných lokalit, které 

vytváří na svém území všechny členské státy Evropské unie. Směřuje k ochraně nejvzácnějších 

a nejohroženějších druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních 

stanovišť vyskytujících se na území Evropské unie. Jádrem soustavy jsou dva stěžejní právní 

předpisy sekundárního práva na ochranu přírody, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních 

stanovišť. 

Členění diplomové práce sestává z pěti objemnějších kapitol. V první kapitole autorka 

zmiňuje mezinárodní úmluvy, které se svým předmětem ochrany prolínají s předmětem 

ochrany naturových směrnic a (nejen) z tohoto důvodu položily základ jejich pozdějšímu 

přijetí. 

V druhé kapitole s názvem Natura 2000 v kontextu unijního práva věnuje autorka pozornost 

jednak elementárním unijním právním aktům, o které se síť Natura 2000 opírá, ale uvádí též 

zásadní dokumenty typu soft law a relativně nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

1143/2014 o nepůvodních invazivních druzích, o jehož provázanosti se zmiňovanými 

směrnicemi nelze pochybovat. V neposlední řadě rozebírá autorka v této kapitole samotné 

naturové směrnice. 

Největší část diplomové práce spočívá v české legislativní úpravě. Ta je pojata v rámci 

zbývajících tří kapitol. Vzhledem k obsáhlosti jej však rozděluje do samostatných částí. 

V tomto kontextu pojednává ve třetí kapitole zprvu o transpozici směrnic do českého právního 

řádu – konkrétně do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v znění pozdějších 

předpisů; v druhé řadě pak o ptačích oblastech, tedy chráněných územích vyhlašovaných na 

základě ptačí směrnice.  

Kapitola číslo čtyři podrobně popisuje proces vyhlašování evropsky významných lokalit na 

základě směrnice o stanovištích, včetně institutů k jejich ochraně. A konečné pátá, a zároveň 

poslední kapitola, řeší právní instituty společné oběma směrnicím; zejména pak posuzování 

významných vlivů záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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