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1. Úvod 

Během minulého stolení došlo na celosvětové úrovni k nevratným změnám 

přírody. Růst průmyslu a paralelně s ním intenzifikace zemědělství založená na 

používání chemických hnojiv, insekticidů a herbicidů a snaha o uspokojení potřeb 

rostoucí populace kladou na světové ekosystémy stále vyšší nároky. Postupně ubývá 

člověkem nezměněná příroda a zároveň se objevují globální problémy životního 

prostředí, které mají dopad na život na Zemi.  

Počátek cílené ochrany životního prostředí na mezinárodní úrovni se datuje do 

šedesátých let minulého století, kdy si industrializovaný svět začal uvědomovat, že 

průmyslový rozvoj s sebou přináší také znečištění ovzduší a vody, odpady, hluk a ztrátu 

živých i neživých přírodních zdrojů a že tyto problémy nelze již na základě jejich 

povahy řešit odděleně v rámci jednotlivých států. 

Idea celoevropského propojeného systému ochrany přírody byla obsažena již 

v roce 1979 v textu Bernské úmluvy. Tato mezinárodní úmluva má za cíl chránit planě 

rostoucí rostliny a volně žijící živočichy a jejich přírodní stanoviště, a to zejména druhy 

a stanoviště, k jejichž ochraně je nezbytná spolupráce několika států, a takovou 

spolupráci podporovat. Jejími signatáři jsou především evropské země, včetně Evropské 

unie a dále i některé africké země. Stala se tak klíčovou úmluvou v ochraně přírody 

v Evropě.  

Na území dnešní EU byla věnována pozornost nejprve ochraně volně žijících 

ptáků. Ve stejném roce jako Bernská úmluva byla přijata směrnice Rady ES o ochraně 

volně žijících ptáků (79/409/EHS – dále jen směrnice o ptácích). Jedním z požadavků 

směrnice bylo vytváření chráněných území pro vybrané druhy ptáků uvedené v příloze 

I směrnice). V této době však nebylo zcela zřejmé, zda budou mít Evropská 

společenství nějakou roli v otázkách životního prostředí, ale pokud jde o migrující 

druhy, nebylo pochyb, že jejich ochrana vyžaduje spolupráci členských států. Tím, že 

byla vypracována směrnice o ptácích, Evropská společenství formálně získala 

kompetence zabývat se problémy životního prostředí.1 

V 80. letech 20. století se pak začalo uvažovat o další směrnici k ochraně 

ostatních druhů (jiných než ptačích), která by zajistila plnění závazků z Bernské úmluvy 

                                                             
1 Evans, D.: Natura 2000 – síť území EU k zachování její flóry a fauny, in Ochrana přírody, č. 10/2005, 
str.291 a násl. 
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v prostoru dnešní EU. Nakonec byla v roce 1992 přijata směrnice 92/43/EHS o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen 

směrnice o stanovištích). Ta obsahuje vedle všeobecných ochranných opatření pro 

seznam druhů vymezených obdobně jako v Bernské úmluvě i seznam stanovišť a druhů, 

jejichž ochrana vyžaduje zřízení chráněných území, nyní označovaných jako zvláštní 

oblasti ochrany.2  

Zvláštní oblasti ochrany zřizované podle směrnice o stanovištích spolu se zvláště 

chráněnými územími podle směrnice o ptácích vytváří evropskou soustavu chráněných 

území. Předpokládalo se, že soustava bude realizována v roce 2000 – odtud plyne její 

označení „Natura 2000“. Hlavním cílem soustavy je propojit rozdílné oblasti v celé 

Evropě a zamezit tak další fragmentaci stanovišť, která je považována za hlavní důvod 

úbytku biodiverzity. 

Později se přistoupilo k vytváření chráněných území i v rámci již zmíněné 

Bernské úmluvy, což vedlo ke vzniku soustavy Smaragd (Emerald Network). Natura 

2000 pak byla označena jako příspěvek Evropské unie k soustavě Smaragd. Rozdíl mezi 

Bernskou úmluvou a směrnicí o stanovištích po právní stránce spočívá v tom, že 

směrnice je na rozdíl od Bernské úmluvy pro členské státy EU právně závazná a 

vynutitelná Soudním dvorem EU.3 

Je nepochybné, že směrnice o stanovištích, spolu se směrnicí o ptácích 

představuje klíčový nástroj k ochraně biologické rozmanitosti na území členských států 

Evropské unie. 

Tato práce si klade za cíl podat relativně komplexní rozbor právních pramenů 

týkajících se soustavy Natura 2000 a povinností, které z nich vyplývají jak pro členské 

státy, tak vlastníky pozemků či investory v daných oblastech.  

První tři kapitoly se věnují samotnému pojmu Natura 2000, její historii a 

některým mezinárodním závazkům. 

Čtvrtou kapitolu tvoří poměrně rozsáhlý výklad o právu Evropské unie. Této 

oblasti jsem se věnovala podrobněji především proto, že Česká republika je jako 

členský stát povinna se tímto právem řídit. Zároveň považuji za podstatné podat alespoň 

minimální přehled o systému evropského práva a vývoji environmentální politiky. 

V této části se podrobně věnuji směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích, avšak jen 
                                                             
2 Evans, D.: Natura 2000 – síť území EU k zachování její flóry a fauny, in Ochrana přírody, č. 10/2005, 
str.291 a násl. 
3 Tamtéž. 



3 
 

těm ustanovením, která bezprostředně souvisejí s vytvářením a ochranou soustavy 

Natura 2000.  

Klíčová je pátá kapitola, která je zaměřena na transpozici směrnic do českého 

právního řádu, především pak na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a 

další související předpisy. Součástí práce je také částečné srovnání právní úpravy 

soustavy Natura 2000 v Německé spolkové republice a v českém právu.  
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2. Co je Natura 2000 

2.1. Pojem Natura 2000 

Přesnou definici pojmu Natura 2000 žádná ze směrnic neobsahuje. Článek 

3 odst. 1 směrnice o stanovištích, v českém překladu pouze uvádí, že „pod názvem 

Natura 2000 bude vytvořena spojitá evropská ekologická síť zvláštních oblastí ochrany. 

Tato síť složená z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů 

uvedenými v příloze II umožní zachovat příslušné typy přírodních stanovišť a stanoviště 

druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany 

nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Síť Natura 2000 zahrne i zvláště chráněná 

území označená členskými státy podle směrnice o ptácích“. 

Soustavou Natura 2000 lze tedy rozumět „spojitou evropskou ekologickou 

soustavu, kterou tvoří zvláštní oblasti ochrany zřizované podle směrnice o stanovištích 

a zvláště chráněná území zřizovaná podle směrnice o ptácích“.  

V českém právním řádu nalezneme definici pojmu Natura 2000 

v § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 

zákon o ochraně přírody a krajiny). Natura 2000 je zde definována jako „celistvá 

evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 

typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném 

areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento 

stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími 

oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami.“ 4 

Při výkladu významu prvé věty definice je třeba vycházet ze znění směrnice 

v anglickém jazyce, kde je používán termín „network“, který lze přeložit jako „síť“ či 

„soustava“, avšak vzhledem k výběru lokalit na základě jejich kvality a ne tolik 

propojenosti, je vhodnější používat pojem „soustava“.5  

Pojem celistvost je třeba chápat nikoliv v ekologickém, ale právním smyslu tak, 

že udává kompletnost soustavy Natura 2000 z hlediska naplnění všech požadavků 
                                                             
4 Pokud v této práci dále používám slovní spojení Natura 2000, bude to ve vztahu k české legislativě vždy 
ve smyslu výše uvedené české právní definice.  
5 Blíže k odlišnostem pojmu „síť“ a „soustava“ viz Roth, P.: Natura 2000 a český jazyk, in Ochrana 
přírody, č. 1/2005, str. 29. 
Viz také Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 92. 
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směrnice o stanovištích a o ptácích. Podle definice soustavy v čl. 3 odst. 1 směrnice o 

stanovištích je (v České republice) tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými 

lokalitami; obecný požadavek na její spojitost je vztažen k soustavě jako celku a nikoli 

odděleně k oběma typům území podle jednotlivých směrnic. Lze tedy konstatovat, že 

celistvosti soustavy Natura 2000 by mělo být dosaženo tehdy, budou-li do ní navrženy a 

posléze zařazeny všechny lokality, které podle kriterií obou citovaných směrnic 

navrženy být mají.6      

 

2.2. Co je Natura 2000 a jaké jsou její cíle 

Natura 2000 je celistvá soustava chráněných území, které vytvářejí na svém 

území podle jednotných principů všechny členské státy Evropské unie. Jejím cílem je 

zachování těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či svým výskytem omezené 

jen na určitou oblast. V případě ohrožených druhů je cílem soustavy Natura 2000 

vytvořit reprezentativní soustavu chráněných území, která by měla zajistit jejich přežití. 

Stejně tak by měly být vybrané populace sledovány a případně prováděny různé aktivity 

přispívající k ochraně druhu, například posilování populací, podrobnější výzkumy, 

zvláštní úpravy biotopů a úpravy specifického způsobu péče na lokalitě a podobně.  

Povinnost vytvořit soustavu Natura 2000 vyplývá ze dvou evropských směrnic. 

Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Natury 2000 se týkají především 

ustanovení článků 1 až 11 směrnice o stanovištích a článku 4 směrnice o ptácích. Pro 

vybrané druhy ptáků podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány tzv. zvláště chráněná 

území (angl. Special Protection Areas, SPAs). Pro vybraná přírodní stanoviště, druhy 

rostlin a živočichů jsou podle směrnice o stanovištích vyhlašovány tzv. zvláštní oblasti 

ochrany (angl. Special Areas of Conservation, SAC). Právě tyto dva typy území tvoří 

dohromady soustavu Natura 2000.         

Natura 2000 představuje jakýsi minimální společný základ územní ochrany 

v rámci celé EU. Členské státy mají právo chránit i další území podle svých tradic, 

potřeb a především zachovalosti své přírody. Soustava tedy „národní“ ochranu přírody 

                                                             
6 Viz Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 92. 
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nenahrazuje, ale doplňuje.7  

V soustavě nemusí být zahrnuta jen území s nejpřísnější ochranou. Je ponecháno 

na úvaze členského státu, jak zabezpečí zachování určitého stanoviště, populace nebo 

populací cílových rostlinných a živočišných druhů. Může jít nejen o zařazení ptačích 

oblastí nebo evropsky významných lokalit do již existujících kategorií chráněných 

území nebo o vytvoření odpovídající nové kategorie, ale i o zajištění dlouhodobé, 

k životnímu prostředí šetrné péče o formálně nechráněná území.8 

V rámci soustavy Natura 2000 jsou mnohdy chráněna stanoviště a druhy, které 

jsou v přírodě přítomny jen díky lidské činnosti, není proto cílem v těchto chráněných 

územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je 

mnohdy nutný pro jejich udržení. Na územích soustavy mohou být nadále provozovány 

takové činnosti a způsoby hospodaření, které nemají negativní vliv na stav populací 

druhů nebo přírodních stanovišť, k jejichž ochraně je lokalita určena. Nicméně veškeré 

plány a projekty, které mohou významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, podléhají samostatnému posuzování vlivů z hlediska zachování předmětu 

ochrany. Vytvoření soustavy Natura 2000 se tak dotýká i vlastníků a uživatelů 

pozemků, obcí, zájmových organizací a skupin.9 

Zkušenosti řady států Evropské unie ukazují, že ochrana území soustavy Natura 

2000 není možná bez podpory vlastníků pozemků a místních obyvatel a zohlednění 

jejich potřeb a zájmů. V co největší míře je proto podporováno zachování současných 

aktivit v oblasti, jestliže je slučitelné s ochranou cílových druhů rostlin a živočichů a 

přírodních stanovišť.  

 

Cíle lze shrnout následovně: 

 Ochrana biodiverzity prostřednictvím zachování nejhodnotnějších 

přírodních lokalit na území Evropské unie.  

 Ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních 

stanovišť v rámci Evropské unie.  

 Zachování, popř. zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť a druhů 

rostlin a živočichů na území České republiky.  

                                                             
7 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 498. 
8 Tamtéž, str. 283. 
9 Viz http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat= 
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 Sladění zájmů ochrany přírody s šetrným hospodařením v příslušných 

lokalitách.  

 Začlenění cenných přírodních lokalit v České republice do 

celoevropského přírodního dědictví.10 

 

  

                                                             
10 Viz http://www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=887 
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3. Ochrana biodiverzity a její vztah k soustavě Natura 2000 

v rámci mezinárodního práva 

Lidstvo pozměnilo v uplynulých letech přírodní ekosystémy ve větším měřítku 

než v jakémkoli jiném srovnatelném období v dějinách, zejména proto, aby uspokojilo 

rychle rostoucí poptávku po přírodních zdrojích. Tyto aktivity vedou k závažné a 

víceméně nevratné ztrátě biologické rozmanitosti. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších 

globálních problémů životního prostředí v současnosti. V rámci vědecké zprávy OSN 

Millennium Ecosystem Assessment (2005) se uvádí, že evropské ekosystémy trpí 

fragmentací způsobenou lidskou činností víc, než na jiných kontinentech.11 

Narušování původních biotopů, úbytek biologické rozmanitosti, nešetrné lidské 

zásahy do přírodního prostředí, v ovzduší, ve vodě či v půdě či šíření invazních 

nepůvodních druhů, případně geneticky modifikovaných organismů, představují hrozbu 

nejen pro přírodní dědictví planety Země, ale i pro sociální a ekonomický vývoj lidské 

populace i jejích budoucích generací. Ochrana přírody jako živé i neživé složky 

životního prostředí, šetrné zacházení s přírodními zdroji, ochrana rozmanitostí forem 

života na Zemi a udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině je proto jednou z priorit 

států, které si za tímto účelem vytvářejí i potřebné legislativní prostředky a nástroje. 

Ochrana přírody a krajiny na začátku 21. století však není jen záležitostí jednotlivých 

států, neboť v současné době ji nelze uskutečňovat bez účinné mezinárodní 

spolupráce.12 

První mezinárodní smlouvy zaměřené na životní prostředí se zabývaly 

především regulací nadměrného využívání určitých konkrétních druhů. Počátky 

moderních pokusů péče o biologickou rozmanitost na globální úrovni, respektive snahy 

o vytvoření soustavy chráněných území lze nalézt na Konferenci o ochraně a 

racionálním využívání zdrojů biosféry, konané pod záštitou UNESCO v roce 1968. 

Odtud vzešly mimo jiné přímé popudy k odstartování mezinárodního programu „Člověk 

a biosféra“13 a zejména ke svolání Konference OSN o životním prostředí člověka do 

                                                             
11 Viz Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystem and human well-being. Synthetis. Island Press 
Washington, D.C.,  dostupné z http://www.maweb.org/; Damohorský M., Šturma, P., Ondřej, J. a kol.: 
Mezinárodní právo životního prostředí II. část (zvláštní), IFEC, 2008, str. 121.   
12 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 322. 
13 V rámci tohoto programu vznikl projekt světové sítě biosférických rezervací, která měla být 
rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země, přičemž každá rezervace měla obsahovat 
reprezentativní ukázky hlavního biomu charakteristického pro danou oblast, ukázky výjimečných nebo 
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Stockholmu v roce 1972.14 Na této konferenci bylo již zachování biodiverzity výslovně 

označeno za prioritu a následně potvrzeno v akčním plánu Programu OSN pro životní 

prostředí a řadě mezinárodních úmluv.  

Postupně začal převažovat názor, že na biosféru je třeba nahlížet jako na jediný 

systém a že její zachování vyžaduje mnohostranné akce, neboť globální problémy 

životního prostředí nelze již na základě jejich povahy řešit odděleně v rámci 

jednotlivých států ani regionálních seskupení.  

Do konce 80. let 20. století probíhala mezinárodní jednání, která vedla ke 

svolání Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, konané v červnu 1992 v Rio de 

Janeiru. Zde byly mimo jiné vystaveny k podpisu dvě úmluvy – Rámcová úmluva OSN 

o změně klimatu a Úmluva o biologické rozmanitosti.15    

V článku 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti je biodiverzita chápána jako 

„variabilita všech žijících organismů, včetně suchozemských, mořských a jiných 

vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí.“  

Biologickou rozmanitost rozlišujeme na třech základních úrovních. Na úrovni 

druhů zahrnuje veškeré organismy žijící na Zemi, od bakterií a jednobuněčných 

organismů až po říše mnohobuněčných rostlin, živočichů a hub. V jemnějším měřítku 

představuje genetickou variabilitu v rámci druhu, a to jak mezi geograficky oddělenými 

populacemi, tak mezi jedinci jedné populace. Biodiverzita je chápána také jako 

různorodost ve společenstvech, v nichž druhy žijí, v ekosystémech a krajině, ve kterých 

tato společenstva existují, a rozmanitost interakcí mezi těmito úrovněmi. Všechny 

zmíněné úrovně biodiverzity jsou nezbytné pro zachování druhů a společenstev a 

zároveň jsou důležité pro potřeby člověka.16 Je třeba si uvědomit provázanost 

jednotlivých přírodních dějů s životem člověka. Existují nejen ekonomické důvody 

zachování druhů pro člověka, nýbrž i vědecké, estetické a etické důvody.17 Přírodní 

                                                                                                                                                                                   
 

ojedinělých ekosystémů nebo rostlinných či živočišných populací včetně ukázky harmonického využívání 
přírodních zdrojů místním obyvatelstvem. V České republice byly první biosférické oblasti vyhlášeny 
v roce 1974 a v současné době jsou jimi Krkonoše, Šumava, Křivoklátsko, Třeboňsko, Bílé Karpaty a 
Dolní Morava. Blíže viz http://mab.kav.cas.cz/mab.html.  
14 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 109. 
15 Podrobně viz Biologická rozmanitost na Zemi: stav a perspektivy. Scientia, spol. s r.o., 2004. 
16 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 36 a násl. 
17 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 376. 
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zdroje jsou nezbytné pro ekonomický a sociální rozvoj lidstva. Důsledkem toho roste i 

přesvědčení, že biologická rozmanitost patří mezi majetek celého lidstva a má 

neocenitelnou hodnotu pro současnou i budoucí generaci. Zároveň nikdy v minulosti 

nebyly ekosystémy a druhy rostlin a živočichů ohroženy tak jako v dnešní době.  

V této části práce se věnuji některým mezinárodním smlouvám, které byly 

podnětem pro komunitární úpravu ochrany biodiverzity, resp. které ovlivnily přijetí 

dvou směrnic, ze kterých soustava Natura 2000 vychází. 

 

3.1. Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological 

Diversity – CBD) 

Vymírání druhů způsobené lidskou činností dosahuje alarmující rychlosti. 

V listopadu 1989 proto Program OSN pro životní prostředí vytvořil pracovní skupinu 

expertů na ochranu biodiverzity. Krátce poté začala příprava mezinárodního 

dokumentu, který měl právně upravit zachování a udržitelné využívání biodiverzity. 

Konečný text Úmluvy o biologické rozmanitosti byl schválen v keňském Nairobi dne 

22. května 1992 a předložen k podpisu na Konferenci v Rio de Janeiru v červnu 1992.18  

Základními cíly úmluvy je: 

 ochrana biologické rozmanitosti,  

 trvale udržitelné využívání jejích složek a 

 rovnoměrné a spravedlivé rozdělení přínosů, plynoucích z využívání 

genetických zdrojů.   

Ochrana biodiverzity má být realizována především ochranou ekosystémů a 

přírodních biotopů a udržením a obnovením životaschopných populací druhů v jejich 

přirozeném prostředí (in situ).19 Až pokud to není možné, nastupuje ochrana ex situ, 

prováděná typicky v zoologických a botanických zahradách, záchranných stanicích, 

genových bankách nebo pokud je to možné přenesením části populace ohroženého 

druhu na jinou vhodnou lokalitu. Ochrana ex situ má představovat pouze doplňkovou 

ochranu, tedy jestliže nelze zajistit dostatečnou ochranu v rámci přirozeného prostředí.  

                                                             
18 Blíže www.cbd.int/history; CBD vstoupila v účinnost 29. prosince 1993. Do dnešního dne ji podepsalo 
celkem 192 zemí, včetně Evropské unie. Pro ČR nabyla platnosti 3. března 1994 a byla vyhlášena ve 
Sbírce zákonů Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999.  
19 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 161 a násl. 
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Udržitelné využívání složek biologické rozmanitosti je možné takovým 

způsobem a v takovém rozsahu, který nevede k dlouhodobému poklesu biodiverzity na 

Zemi, čímž se udržuje její schopnost uspokojovat potřeby a naděje současných i 

budoucích generací.20  

Úmluva zdůrazňuje, že ochrana biologické rozmanitosti je společným zájmem 

lidstva, zároveň však uznává, že státy mají (v souladu s Chartou OSN a principy 

mezinárodního práva) suverénní právo využívat své vlastní zdroje v souladu s vlastní 

politikou ochrany životního prostředí; mají však odpovědnost za zajištění toho, aby 

jejich aktivity nezpůsobily škody životnímu prostředí jiných států nebo území za 

hranicemi národní působnosti. 

Úmluva ale nestanoví žádné konkrétní cíle, neobsahuje ani seznamy, ani přílohy, 

které by se týkaly stanovišť nebo chráněných druhů. Jedná se pouze o rámcovou 

úmluvu – jednotlivá ustanovení CBD mají podobu spíše obecných cílů a koncepcí, 

přičemž otevírají prostor pro širokou škálu prováděcích protokolů, akčních plánů a 

strategií. Úmluva tak závisí spíše na přístupu jednotlivých členských států. Klade však 

důraz na podporu mezinárodní globální a regionální spolupráce mezi státy, 

mezivládními organizacemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem.21     

Úmluva o biologické rozmanitosti nepředstavovala přímo podklad k vytvoření 

soustavy Natura 2000, ani k přijetí obou směrnic. Směrnice o stanovištích byla původně 

přijata jako příspěvek Evropských Společenství k tématu Konference OSN o životním 

prostředí a rozvoji. A i když oba dokumenty vznikaly paralelně, tak směrnice byla 

připravována s vědomím, že CBD bude v budoucnu přijata. Směrnice o stanovištích je 

tedy vlastně nástrojem k plnění cílů a povinností vyplývajících z Úmluvy o biologické 

rozmanitosti. 

 

 

 

 

                                                             
20 Viz čl. 2 CBD; Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Linde Praha, a.s., 2006, str. 161 a násl. 
21 Viz Damohorský M., Šturma, P., Ondřej, J. a kol.: Mezinárodní právo životního prostředí II. část 
(zvláštní), IFEC, 2008, str. 133 a násl. 
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3.2. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 

(Convention on the Conservation of European Wildlife and 

Natural Habitats) 

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť neboli Bernská 

úmluva, představuje jednu ze základních úmluv sloužících k ochraně biodiverzity 

v rámci Evropy. Jejími signatáři jsou především evropské země, včetně Evropské unie a 

dále i některé africké země. Byla sjednána v roce 1979 v Bernu a v platnost vstoupila 

1. června 1982. Jejím základním cílem je přísná ochrana druhů a poddruhů planě 

rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to 

zejména těch druhů a lokalit, jejichž zachování vyžaduje spolupráci několika států, a 

dále podpora takovéto spolupráce. Zvláštní důraz přitom klade na ohrožené a zranitelné 

druhy a na druhy stěhovavé.22  

Úmluva klade na členské státy několik požadavků. Jako první uvádí 

v článku 3 povinnost uvést národní legislativu týkající se ochrany planě rostoucích 

rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť do souladu s ustanoveními 

úmluvy, přičemž klade zvláštní zřetel na ochranu ohrožených a zranitelných druhů a 

jejich stanovišť.  

Bernská úmluva podstatně ovlivnila jak směrnici o ptácích, tak i směrnici o 

stanovištích, která do svého textu přímo přebírá řadu pasáží z úmluvy. Smluvní strany 

mají na svém území vytvořit soustavu celoevropsky významných lokalit s výskytem 

cílových druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biotopů 

a typů přírodních stanovišť, označovanou jako soustava Smaragd (Emerald Network). 

Jedná se o formu spolupráce v oblasti územní ochrany. Rezolucí č. 5/1998 Stálého 

výboru Bernské úmluvy bylo stanoveno, že pravidla výběru vhodných území se mají 

řídit směrnicí o ptácích a o stanovištích. Na území signatářů Bernské úmluvy, kteří jsou 

zároveň členy EU, se tedy soustava Smaragd překrývá se soustavou Natura 2000. Té je i 

v praxi věnována větší pozornost, jelikož se na rozdíl od soustavy Smaragd jedná o 

právně vymahatelný závazek.23 Ve zbytku Evropy mimo EU a v některých afrických 

státech, které se do Bernské úmluvy zapojily, je Smaragd obdobou Natury 2000. 

                                                             
22 Viz čl. 1 Bernské úmluvy; Blíže viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o 
biologickou rozmanitost. Linde Praha, a.s., 2006, str. 150. 
23 Tamtéž. 
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3.3. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů 

Byla sjednána v roce 1979 v rámci Programu OSN pro životní prostředí v 

Bonnu. Jejím hlavním cílem je ochrana ohrožených druhů (především ptáků), netopýrů 

a migrujících živočichů v celém areálu jejich rozšíření (včetně hnízdišť, tahových cest a 

zimovišť). Hlavní nástroje naplňování cílů úmluvy představují zejména podpora, 

spolupráce a propagace výzkumu, zajištění bezprostřední ochrany druhů a dále dílčích 

dohod o ochraně jednotlivých ohrožených druhů, kterými se vytváří prostor pro užší 

spolupráci zemí v jednotlivých regionech.24  

Úmluva upravuje jak druhovou ochranu, tak i územní ochranu (tj. ochranu 

stanovišť druhů). Obsahuje dvě přílohy, přičemž druhy z přílohy I vyžadují přísnou 

ochranu, protože jsou ohrožené v podstatné části nebo v celém areálu svého rozšíření. 

Příloha II zahrnuje druhy, k jejichž ochraně jsou uzavírány speciální mezinárodní 

dohody.25 

Ve vztahu k tématu práce je většina druhů z příloh Bonnské úmluvy chráněna 

v rámci směrnice o ptácích nebo směrnice o stanovištích, takže lze soustavu Natura 

2000 ve větší části prohlásit za nástroj naplňování Bonnské úmluvy na území Evropské 

unie.  

 

3.4. Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam zvláště jako 

biotopy vodního ptactva (tzv. Ramsarská úmluva)  

Mokřady představují nezastupitelný komplexní ekosystém, který plní řadu 

důležitých a nezastupitelných ekologických i ekonomických funkcí. Navzdory tomu 

jsou mokřady jedním z nejohroženějších ekosystémů v Evropě – zejména kvůli 

vysušování, rekultivaci půd, znečištění a nadměrnému využívání. 

Ramsarská úmluva byla podepsána 2. února 1971.26 Jednalo se o jednu z prvních 

mezinárodních úmluv, které se snaží o komplexní ochranu významného typu přírodního 

                                                             
24 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 330. 
25 Do dnes bylo na jejím základě přijato 7 regionálních dohod (např. Dohoda o ochraně populací 
evropských netopýrů, Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, Dohoda o 
ochraně goril a jejich stanovišť a jiné) a 18 memorand o porozumění;  
Blíže http://www.cms.int   
26 ČSFR ji podepsala v roce 1990 a ČR ji převzala k 1.1.1993; viz sdělení Federálního ministerstva 
zahraničních věcí č. 396/1990. 
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stanoviště a významných druhů živočichů na něj vázaných. Úmluva rozvíjí spolupráci 

s dalšími celosvětovými i regionálními úmluvami, které se týkají ochrany přírody, 

především s Úmluvou o biologické rozmanitosti, Bonnskou úmluvou, Dohodou o 

ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků či Bernskou úmluvou. Dále 

úzce spolupracuje s mezinárodními nevládními organizacemi, působícími v oblasti 

ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost, jako například IUCN, Wetlands 

International, BirdLife International a WWF.27 Z Ramsarské úmluvy vychází i směrnice 

o ptácích a směrnice o stanovištích. 

Předmětem ochrany podle Ramsarské úmluvy jsou mokřady a vodní ptactvo na 

tyto mokřady vázané. Členské státy úmluvy jsou povinny zařadit alespoň jeden 

mokřadní ekosystém na Seznam mokřadů mezinárodního významu a zajistit jeho 

ochranu a rozumné využívání. V rámci Úmluvy je veden i zvláštní Seznam ohrožených 

mokřadů (tzv. Montreux Record), který obsahuje mokřady, jimž hrozí poškození nebo 

zničení.28 

Mnoho mokřadů i druhů na mokřadech závislých je na území Evropské unie 

chráněno prostřednictvím soustavy Natura 2000. Česká republika má zapsáno v 

Seznamu mokřadů mezinárodního významu 12 lokalit o celkové rozloze cca 

55 000 ha29, přičemž například poslední přidaná lokalita (Krušnohorská rašeliniště) 

spadá do území dvou ptačích oblastí.  

Ramsarská úmluva také podporuje spolupráci členských států v oblasti ochrany 

a managementu přeshraničních mokřadů mezinárodního významu (tzv. Transboundary 

Ramsar Sites).  V rámci ochrany soutoku Moravy, Dyje a Dunaje tak ČR spolupracuje 

se Slovenskem a Rakouskem. Při ochraně Krkonošských rašelinišť s Polskem.  

 

 

 

 

                                                             
27 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 124. 
28 Ramsarská úmluva má k datu odevzdání této práce celkem 160 smluvních stran, v Seznamu mokřadů 
mezinárodního významu je vedeno celkem 1929 lokalit a v tzv. Montreux Record  je vedeno 51 lokalit. 
29 Blíže viz http://www.ramsar.org 
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3.5. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat30 

Karpaty jsou územím, na kterém se vyskytuje celá řada živočichů a rostlin, 

včetně řady ohrožených či endemických druhů. Na území karpatského regionu bylo 

vyhlášeno množství národních parků, přírodních rezervací a dalších chráněných území. 

Smyslem tzv. Karpatské úmluvy je chránit jedinečnost a bohatství karpatských 

hor a zajistit jejich udržitelný rozvoj. Úmluva chrání nejen přírodu, ale týká se i lidí 

žijících v tomto území a jejich přírodního a kulturního dědictví. Smluvní strany se 

zavazují přijmout vhodná opatření k zajištění vysoké úrovně ochrany a udržitelného 

využívání přírodních i polopřírodních stanovišť, jejich kontinuity a spojitosti, a 

rostlinných a živočišných druhů charakteristických pro tuto oblast.  

Jak vyplývá ze samotného názvu, jedná se o rámcovou úmluvu, která obsahuje 

pouze obecně formulované závazky, které mají být specifikovány prostřednictvím 

jednotlivých prováděcích protokolů. Zatím jediným přijatým protokolem je Protokol o 

ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti31. Jeho cílem je 

zlepšit ochranu, obnovení a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti 

Karpat, k čemuž má napomoci mimo jiné spolupráce členských zemí.  

Smluvní strany proto spolupracují na vytvoření ekologické sítě v Karpatech, 

sestávající se z chráněných území a ostatních oblastí významných pro biologickou a 

krajinnou rozmanitost Karpat, a na soudržnosti této sítě. Každá smluvní strana přijme na 

svém území opatření s cílem zlepšit a zajistit souvislost a propojení přírodních a 

polopřírodních stanovišť v Karpatech, čímž umožní rozptýlení a migraci populací volně 

žijících druhů, obzvláště velkých šelem, a genetickou výměnu mezi takovými 

populacemi.32  

 

                                                             
30 Úmluva byla sjednána dne 21. května 2003 v Kyjevě sedmi státy karpatského regionu a vstoupila v 
platnost 4. ledna 2006 (č. 47/2006 Sb. m. s.). Úmluva se vztahuje na karpatský region, vymezený na 
základě podkladů jednotlivých smluvních stran. Karpaty zahrnují v České republice, jak horská pásma 
kam patří Vnější Západní Karpaty, k nimž náleží Jihomoravské Karpaty, Středomoravské Karpaty, 
Západobeskydské podhůří, Západní Beskydy, Moravskoslovenské Beskydy, Slovenské Beskydy, tak také 
sníženiny. V tomto území se nachází také tři chráněné krajinné oblasti a to Beskydy, Bílé Karpaty a 
Pálavu.  
31 Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o 
ochraně a udržitelném rozvoji Karpat vstoupil v platnost dne 28. 4. 2010. Ve Sbírce mezinárodních smluv 
byl zveřejněn pod číslem 61/2010 Sb. m. s. 
32 Viz článek 9 Protokolu o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k 
Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. 
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Chráněné oblasti Karpat tak hrají podstatnou roli v rámci zajištění efektivní 

implementace evropských směrnic. Jsou nezbytné k uchování unikátní biodiverzity 

Karpat a představují důležité faktory v regionálním trvale udržitelném rozvoji. 

Vytvoření Karpatské sítě chráněných oblastí má také usnadnit spolupráci mezi Alpami a 

Karpaty, která bezpochyby povede ke zlepšení kvality a soudržnosti soustavy Natura 

2000. 

 

3.6. Evropská úmluva o krajině 

Byla podepsána dne 20. října 2000. Česká republika ji přijala dne 1. října 2004 a 

publikovala ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2005 Sb. m. s. Cílem 

úmluvy je zabezpečit ochranu a péči o krajinu, správu a plánování krajiny a organizovat 

evropskou spolupráci v této oblasti. Krajina je zde definována jako „část území, tak, jak 

je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení 

přírodních a/nebo lidských faktorů“. Úmluva se aplikuje na celé území smluvních stran 

a pokrývá přírodní i urbanizované oblasti.  

Obsahem úmluvy je zejména závazek smluvních stran zavádět a vytvářet 

krajinné politiky jednotlivých zemí. Krajina musí být začleněna i do politik územního 

plánování, do kulturní, environmentální, zemědělské, sociální a hospodářské politiky 

jednotlivých zemí. Strany úmluvy si mají poskytovat vzájemnou pomoc i výměnu 

informací. Zvláštní důraz je pak kladen na krajiny přesahující hranice, a to zejména 

povzbuzováním spolupráce na místní a regionální úrovni při ochraně těchto krajin.33 

Zlepšování kvality krajiny bezpochyby přispívá i k zachování biodiverzity jako 

takové, respektive k ochraně stanovišť a druhů, které jsou někdy v přírodě zachovány 

jen díky trvalé lidské činnosti. V takových případech představuje péče o krajinu nástroj 

ochrany těchto stanovišť a druhů. 

  

                                                             
33 Podrobně viz Damohorský M.: Evropská úmluva o krajině a její odraz v českém právním řádu, in 
Česká krajina, efektivita péče a obnovy a význam Evropské úmluvy o krajině, sborník příspěvků 
z konference, Praha, IREAS (Institut pro strukturální politiku, o.p.s.), listopad 2005. 
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4. Unijní právní úprava 

Právní úprava soustavy Natura 2000 je tvořena na dvou úrovních - na úrovni 

práva Evropské unie, které stanoví základní požadavky a dále na národních úrovních 

jednotlivých členských států, které z evropské úpravy vycházejí a dále ji dotvářejí. 

V rámci této kapitoly se věnuji nejen oběma směrnicím, z nichž soustava Natura 2000 

vychází, ale i obecněji pramenům primárního evropského práva a určitým mezníkům, 

které podstatně přispěly k formování současné ekologické politiky EU.   

 

4.1. Vývoj právní úpravy v rámci primárního práva 

V době vzniku Evropského společenství nebyla problematika ochrany životního 

prostředí součástí zakládajících smluv, a proto Společenství nemělo pravomoc tuto 

oblast upravovat. Přesto již od počátku 70. let byla vydána řada právních aktů týkajících 

se této oblasti, avšak na základě článků opravňujících Společenství k přijetí právních 

předpisů za účelem vytvoření a fungování společného trhu nebo na základě dodatečné 

pravomoci. První právní předpisy byly zaměřeny na nebezpečné chemické látky, emisní 

limity motorových vozidel a škodlivé látky v pracích prostředcích.34 

Postupně se na mezinárodní i evropské úrovni ukázalo, že rychlý ekonomický 

růst má negativní vliv na životní prostředí a v reakci na to bylo roku 1972 svolána do 

Stockholmu první celosvětová konference OSN o životním prostředí.  Na základě jejích 

výsledků přijalo Společenství První akční program ochrany životního prostředí. Ten 

stanovil právní zásady a priority, kterými se měla řídit ekologická politika 

v následujících pěti letech. Další dva akční programy v letech 1977 a 1982 stanovili 

spolu s prvním akčním programem jedenáct zásah ekologické politiky, které jsou 

evropským právem respektovány dodnes, a zdůraznily princip prevence a požadavek 

integrace politiky životního prostředí do ostatních politik Společenství, zejména 

zemědělské, dopravní či regionální.35 

Podstatnou změnu v ekologické politice znamenalo přijetí Jednotného 

evropského aktu v roce 1987, který do Smlouvy o založení Evropského společenství 

                                                             
34 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 11 a 
násl. 
35 Tamtéž; Blíže také Kružíková, E.: Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, 
Nakl. a vyd. litomyšlského semináře, Praha, 1997, str. 7 a násl. 
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(dále jen SES) začlenil novou kapitolu „Životní prostředí“, a ochrana životního 

prostředí se tak stala součástí primárního práva. Nově byly také formulovány základní 

principy ekologické politiky, jako princip prevence, zásada znečišťovatel platí, zásada 

nápravy škody u zdroje poškození a zásada integrace politiky životního prostředí do 

ostatních politik Společenství. Poprvé se zde výslovně objevila zásada subsidiarity a 

princip vysoké úrovně ochrany.36  

Následující Čtvrtý akční program vydaný na léta 1987 až 1992 se již opíral o 

tato nová ustanovení SES a zdůraznil nutnost integrace požadavků ochrany životního 

prostředí do ostatních politik a v souvislosti s tím stanovil čtyři cíle, mimo jiné 

zkvalitnění přístupu k informacím. 

Další změnu ustanovení týkajících se životního prostředí přineslo přijetí 

Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Na jejím základě byl do SES doplněn čtvrtý cíl, 

kterým je podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým 

problémům životního prostředí. Maastrichtská smlouva do ekologické politiky také 

zavedla princip předběžné opatrnosti a pojem „trvale udržitelný a neinflační růst“. 

Následující Pátý akční program z roku 1993 již důsledně vycházel z principů 

trvale udržitelného rozvoje a aplikoval je na všechny oblasti, kterými se zabývá – tedy 

trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji (především s vodou a půdou), 

předcházení vzniku odpadů, snižování spotřeby energie a konečně i na zkvalitnění péče 

o lidské zdraví a bezpečnost.37  

V reakci na přistoupení Evropských Společenství k Úmluvě o biologické 

rozmanitosti byly v roce 1998 shrnuty další priority v ochraně biodiverzity do Strategie 

Společenství v oblasti ochrany biodiverzity.38 Strategie spatřovala jeden z hlavních 

důvodů ubývání biodiverzity v odvětvových činnostech. Zaměřovala se proto především 

na začlenění ohledů na biodiverzitu do zemědělské a regionální politiky, územního 

plánování, lesního hospodářství, energetiky a dopravy, cestovního ruchu a dalších. 

K zachování a udržitelnému využívání zdrojů mělo mimo jiné přispět i vytvoření a 

implementace soustavy Natura 2000.  

 

                                                             
36 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 11 a 
násl. 
37 Blíže viz Kružíková, E.: Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské unii, Nakl. a vyd. 
litomyšlského semináře, Praha, 1997, str. 12 a násl. 
38 Viz Plesník, J.: Třetí mezivládní konference „Biodiverzita v Evropě“: celoevropský přístup, in Ochrana 
přírody č. 4/2004. 
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Nově přijatá Strategie na ochranu biologické rozmanitosti v EU si klade za cíl 

„zastavit v EU do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci 

ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně 

zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém 

měřítku." 39  

Soustavy Natura 2000 se týká první cíl strategie, kterým je provedení směrnice o 

ptácích a stanovištích. K naplnění tohoto cíle má přispět dokončení sítě Natura 2000 a 

zajištění jejího dobrého řízení, včetně přiměřeného financování jejích lokalit. Dále je 

třeba zvýšit informovanost a zapojení zúčastněných stran, zlepšit dodržování právních 

předpisů a zlepšit a harmonizovat kontroly a podávání zpráv. 

Určité změny úpravy otázek životního prostředí v rámci primárního práva 

přinesla také Amsterdamská smlouva z roku 1997, která zavedla spolurozhodování 

Rady a Evropského parlamentu o velké části otázek týkajících se životního prostředí. 

Důležitou změnou bylo zavedení principu trvale udržitelného rozvoje a principu 

integrace přímo do ustanovení primárního práva. Určitou nepříliš významnou změnu 

přinesla také Smlouva z Nice v roce 2000.40     

Zatím poslední změnu primárního práva přinesla Lisabonská smlouva, která 

vstoupila v platnost 1. prosince 2009 a změnila podobu stávající Smlouvy o založení 

Evropského společenství, která se nyní nazývá „Smlouva o fungování Evropské unie“. 

Na základě Lisabonské smlouvy bylo Evropské společenství nahrazeno Evropskou unií, 

která nově získala jednotnou právní subjektivitu. 

Co se týče specifických dopadů Lisabonské smlouvy na oblast životního 

prostředí, dochází prakticky pouze ke zpřesnění a doplnění cílů v oblasti ochrany 

životního prostředí. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí jsou nově explicitně 

uvedeny mezi základními cíli Unie zakotvenými v úvodních ustanoveních Smlouvy o 

Evropské unii a v obecných ustanoveních o vnější činnosti Unie, pokud jde o pomoc 

rozvojovým zemím, boj proti chudobě a mezinárodní ochranu životního prostředí. Do 

výlučné pravomoci Unie bylo nově zařazeno zachování biologických mořských zdrojů 

v rámci společné rybářské politiky.41 

                                                             
39  Blíže viz KOM(2011) 244;  
dostupné z  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 
40 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 141. 
41 Hlavním dopadem Lisabonské smlouvy na oblast přijímání environmentální legislativy bude korekce 
obecného postupu schvalování unijní legislativy. Blíže se tomuto tématu věnuji v kapitole 4.11; Srovnej 
http://www.mzp.cz/cz/zmeny_vyvolane_lisabonskou_smlouvou 
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V hlavě XX. Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU) věnované životnímu 

prostředí dochází k doplnění nového cíle, kterým je podpora opatření na mezinárodní 

úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a 

zejména boj proti změně klimatu.42  

Součástí primárního práva jsou také mezinárodní úmluvy, které byly 

Společenstvím, resp. Evropskou unií ratifikovány. V oblasti ochrany přírody přistoupila 

EU například k Bernské úmluvě, Bonnské úmluvě, Úmluvě o biodiverzitě a dalším. 

 

4.1.1. Smlouva o fungování Evropské unie  

Jádrem právní úpravy otázek životního prostředí je především kapitola XX., 

s názvem „Životní prostředí“. Smlouva nedefinuje pojem „životní prostředí“, ani 

„politika životního prostředí“, ale z ustanovení kapitoly XX. lze dovodit, že do něho 

patří zejména čistota ovzduší, vod, kvalita potravin a pitné vody, ochrana proti hluku, 

ochrana proti kontaminaci a erozi půdy, ochrana flóry a fauny včetně jejich stanovišť, 

ochrana krajiny a územní plánování, hospodaření s odpady a obaly a ochrana klimatu.43 

Právní úpravu doplňují další ustanovení SFEU, týkající se zejména společného trhu, 

zemědělské politiky, dopravy, společné obchodní politiky, vědy a výzkumu. 

 

4.1.2. Šestý akční program a Akční plán na ochranu biodiverzity 

V rámci určování směrů ekologické politiky hrají významnou roli Akční 

programy, jakožto určité koncepční plány na další léta. O prvních pěti akčních 

programech jsem se již zmínila. Vzhledem k tématu práce hraje nejdůležitější roli zatím 

poslední, tj. Šestý akční program s podtitulem „Environment 2010: Our Future, Our 

Choice“. Platí pro období let 2002 – 2012 44 a na rozdíl od předcházejících akčních 

programů je právně závazný, neboť byl přijat společným rozhodnutím Rady a 

Evropského parlamentu. Vyjmenovává čtyři hlavní priority a v souvislosti s nimi 

vytyčuje i cíle, na které se má Evropská unii zaměřit a kterých má dosáhnout. 

                                                             
42 Zahrnutí boje proti změně klimatu mezi cíle politiky životního prostředí však neznamená žádné 
rozšíření pravomocí Unie, neboť EU aktivně vyvíjela činnost v této oblasti i před účinností Lisabonské 
smlouvy. 
43 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 141. 
44 Původně byl 6. Akční plán na léta 2002 – 2010, na průběžném hodnocení o plnění programu dne 30. 
dubna 2007 bylo rozhodnuto, že bude poskytovat rámec pro činnost Evropské komise až do roku 2012; 
blíže http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm   
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Hlavní cíle akčního programu se týkají čtyř oblastí: změny klimatu, ochrany 

přírody a biologické rozmanitosti, životního prostředí a lidského zdraví, přírodních 

zdrojů a odpadového hospodářství.  V článku 6, který se věnuje ochraně přírody a 

biologické rozmanitosti, si Evropská unie klade za cíl zejména zastavení poklesu 

biodiverzity do roku 2010, předcházení a zmírnění vlivu invazivních cizích druhů a 

genotypů, ochranu přírody před vlivem škodlivých znečišťujících emisí, zachování a 

obnovu mokřadů, ochranu půdy před erozí a desertifikací a další. Těchto cílů má být 

mimo jiné dosaženo zřízením sítě Natura 2000 a podporou jejího rozšíření i do 

kandidátských zemí Evropské unie a dále zavedením nezbytných technických a 

finančních nástrojů a opatření nutných k plnému provádění soustavy a k ochraně druhů 

chráněných podle směrnic pro stanoviště a ptáky, které nespadají do oblastí sítě Natura 

2000.45  

V roce 2006 přijala Komise Akční plán zaměřený speciálně na ochranu 

biodiverzity. Tento dokument představuje strategii EU v boji proti ztenčující se 

biodiverzitě, přičemž stanovuje detailní cíle a plány jak na evropské úrovni, tak na 

úrovni členských států. Akční plán zároveň vznesl požadavek na další integraci zájmů 

biodiverzity do ostatních politik EU.    

Akční plán na ochranu biodiverzity se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti politiky 

– na biodiverzitu v EU, EU a globální biodiverzitu, biodiverzitu a klimatickou změnu a 

konečně na posilování vědomí o biodiverzitě. V rámci těchto oblastí stanovil celkem 

deset 10 prioritních cílů a čtyři podpůrná opatření, s jejichž pomocí, má být zastaven 

úbytek biodiverzity. Ve vztahu k Natuře 2000 je klíčovým cílem zajištění ochrany 

nejdůležitějších biotopů a druhů. K jeho dosažení má totiž přispět zejména dokončení 

soustavy Natura 2000 na území všech členských států EU, tak aby byl vytvořen systém 

lokalit, které dohromady zajistí ochranu stanovišť a druhů v rámci jejich přirozeného 

areálu rozšíření na území EU. Součástí má být i vymezení a následně efektivní ochrana 

jak suchozemských tak mořských lokalit soustavy Natura 2000.46 

  

                                                             
45Viz čl. 6 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES o šestém akčním programu 
Společenství pro životní prostředí. 
46 Podrobně viz The European Union´s Biodiversity Action Plan; Halting the loss of biodiversity by 2010 
– and beyond, European Commission, 2008, str. 9. 
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4.2. Směrnice o ptácích 

Prvním ze dvou pilířů soustavy Natura 2000 je směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, ze dne 30. listopadu 2009. Jedná 

se o kodifikovanou verzi stejnojmenné směrnice Rady ES č. 79/409/EHS. Původní 

směrnice byla v důsledku přístupu nových členských států několikrát měněna a z 

důvodu větší srozumitelnosti a přehlednosti byla nahrazena v současnosti platnou 

směrnicí č. 2009/147/ES.47 

Směrnice Rady ES č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících 

ptáků, vstoupila v platnost 6. dubna 1981. Je jedním z nejstarších pramenů 

environmentální legislativy a zároveň jedním z nejkomplexnějších předpisů na ochranu 

ptactva přirozeně se vyskytujícího na celém území Evropské unie.  

Snaha o úpravu ochrany ptactva byla koncem sedmdesátých let reakcí na stále se 

snižující početnost druhů volně žijících ptáků na evropském kontinentu. Na 

mezinárodní úrovni to bylo konstatováno mimo jiné i v Bernské a Bonnské úmluvě. 

Státy uznaly, že účinná ochrana druhů, zejména migrujících, vyžaduje mezinárodní 

koordinaci a spolupráci. Právě přijetím směrnice o ptácích naplnila Evropská 

společenství svoje závazky týkající se ochrany ptáků, které jim vyplývaly z těchto dvou 

smluv. 

Směrnice označila za jeden z hlavních důvodů poklesu počtu ptáků ničení jejich 

přirozených stanovišť, a proto klade vedle druhové ochrany důraz i na ochranu 

stanovišť a to jak ohrožených tak migrujících druhů. Dále zakazuje různé aktivity, které 

by mohly negativně ovlivnit početnost ptačích populací, případně jejich výkon 

podmiňuje souhlasem příslušného státního orgánu. Ochranu ptáků podle směrnice o 

ptácích lze proto rozdělit na územní a druhovou. 

 

4.2.1. Druhová ochrana  

Směrnice upravuje ochranu všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve 

volné přírodě na evropském území členských států Evropské unie. Ochrana se vztahuje 

na ptáky i na jejich vejce, hnízda a stanoviště. Členské státy mají přijmout opatření 

nezbytná k tomu, aby populace druhů uvedených v čl. 1 směrnice byly zachovány na 
                                                             
47 Kodifikovaná verze směrnice již neobsahuje mj. ustanovení o vynětí Grónska ze své působnosti, dále 
bylo vypuštěno také ustanovení čl. 6 odst. 4  a příloha III/3. 
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úrovni nebo přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým, vědeckým a 

kulturním požadavkům, přičemž mají brát v úvahu hospodářské požadavky a požadavky 

rekreace.     

Jsou zakázány všechny aktivity, které by mohly negativně ovlivnit početnost 

populací všech druhů volně žijících ptáků přirozeně se vyskytujících na území EU. Je 

zakázáno ptáky držet, odebírat z přírody, lovit, nabízet je, obchodovat s nimi, usmrcovat 

je, atd. Směrnice připouští jednoznačné a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné 

ochrany, a to např. tradiční, udržitelným způsobem provozovaný lov, zájem ochrany 

veřejného zdraví, bezpečnost letového provozu, prevenci hospodářských škod, vědecký 

výzkum atd.48  

Lov ptáků, včetně usmrcování i odchytu, je možný pouze za podmínek čl. 7 a 8 

směrnice. Příloha II v části A a B obsahuje seznam druhů, které mohou být, s ohledem 

na početnost populace, zeměpisné rozšíření a míru rozmnožování, loveny podle národní 

legislativy daného státu, přičemž mají členské státy zajistit, aby lov těchto druhů 

nenarušil úsilí o jejich ochranu v jejich areálu rozšíření.49 

Prodej, doprava a držení i chov v lidské péči za účelem prodeje a nabízení 

živých nebo mrtvých ptáků a jejich částí jsou možné pouze u druhů v příloze III části A 

směrnice o ptácích, a to za předpokladu, že ptáci byli legálně zabiti nebo odchyceni 

nebo získáni jiným zákonným způsobem.50   

      

4.2.2. Územní ochrana 

Vedle druhové ochrany klade směrnice důraz i na ochranu územní, přičemž 

rozlišuje mezi obecnou a zvláštní ochranou stanovišť. 

Obecná ochrana stanovišť spočívá v povinnosti členských států přijmout 

nezbytná opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné biologické 

rozmanitosti a rozlohy stanovišť pro všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující ve 

volné přírodě na území Evropské unie. Ochrana, uchování a obnova biotopů a stanovišť 

má zahrnovat zejména zřizování chráněných území, udržování a péči v souladu 

s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř chráněných území i mimo ně, obnovu 

                                                             
48 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 341.  
49 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 271. 
50 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 341. 
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zničených biotopů a vytváření nových. Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice o ptácích klade 

důraz na péči o ptačí oblasti i mimo zvláště chráněná území.51   

Dále se zaměřím pouze na tu část směrnice o ptácích, která se bezprostředně 

týká soustavy Natura 2000, tedy na zvláštní ochranu stanovišť. Té se věnuje převážně 

článek 4 směrnice a příloha I, která obsahuje seznam chráněných druhů a poddruhů 

ptáků, které jsou ohroženy na území EU.52 

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích musí být druhy uvedené v příloze I 

předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit 

přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Přitom musí být brány 

v úvahu:  

 druhy ohrožené vyhubením, 

 druhy citlivé vůči specifickým změnám na jejich stanovišti, 

 druhy pokládané za vzácné s ohledem na málo početné populace nebo 

prostorově omezené místní rozšíření,  

 ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického 

charakteru jejich stanoviště. 

Pro ochranu těchto druhů označí členské státy území, která jsou nejvhodnější 

z hlediska počtu druhů a rozlohy jako zvláště chráněné oblasti. Obdobná opatření mají 

být přijata pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, neuvedené v příloze I. pokud 

jde o jejich zimoviště, místa zastávek na jejich tahových cestách, pelichaniště atd. 

V těchto oblastech mají členské státy přijmout vhodná opatření pro předcházení 

znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýchkoli rušivých zásahů, které 

negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly být významné z hlediska cílů směrnice, 

resp. článku 4. Členské státy musí rovněž usilovat o předcházení znečišťování nebo 

poškozování stanovišť mimo tyto chráněné oblasti.53 

 

 

 

 

 
                                                             
51 Viz čl. 3 odst. 2 směrnice o ptácích; Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o 
biologickou rozmanitost. Linde Praha, a.s., 2006, str. 264. 
52 Jedná se o 194 druhů a poddruhů ptáků. 
53 Viz čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích. 
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4.2.3. Postup výběru lokalit 

Proces vymezování lokalit je podle směrnice o ptácích výhradní záležitostí 

členských států. Ty mají povinnost označit území, která jsou pro ochranu druhů 

zařazených do přílohy I nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy a vyhlásit je jako 

oblasti zvláštní ochrany ptactva (angl. Special Protection Areas, dále jen SPAs).54 

Obdobná opatření jako pro druhy z přílohy I mají být přijata i pro oblasti rozmnožování, 

pelichání, přezimování a tahové zastávky pravidelně se vyskytujících stěhovavých 

druhů, které nejsou uvedeny v příloze I. V této souvislosti má být věnována zvláštní 

pozornost ochraně mokřadů, zejména mokřadů mezinárodního významu.55 Vymezené 

oblasti stát Evropské komisi pouze oznámí.  

Směrnice sama neupravuje podrobná kritérii, kterými se má stát při vymezování 

SPAs řídit. Evropský soudní dvůr nicméně v řadě rozsudků dovodil, že výběr lokalit 

musí být v souladu s platnými ornitologickými kritérii navrženými mezinárodní 

nevládní organizací BirdLife International.56  

V této souvislosti byl významný rozsudek v případu C-355/90 Komise 

v. Španělsko. Jednalo se o mokřady Marismas de Santoña, jejichž část Španělsko sice 

vymezilo jako ptačí oblasti, avšak nezabezpečilo v ní příslušná ochranná opatření. Další 

část území, která splňovala kritéria směrnice o ptácích, nebyla vyhlášena z důvodu 

jejího podstatného hospodářského využívání. ESD v tomto případě rozhodl, že členské 

státy musí jako ptačí oblast vymezit všechna území, která objektivně splňují podmínky 

ochrany podle směrnice o ptácích, resp. o stanovištích, tj. zohlednit pouze vědecká 

ornitologická kritéria. ESD dále konstatoval, že nelze zasahovat do vymezení území z 

důvodu ekonomických zájmů. Konečně rozhodl, že je třeba klást důraz na péči o ptačí 

lokality i mimo chráněná území.57   

 

 

 

 

                                                             
54 V ČR označovány jako ptačí oblasti – viz zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
55 Blíže k ochraně mokřadů viz kapitola 3.4. této práce.  
56Jedná se o vědecká kritéria pro výběr významných ptačích oblastí (IBA) v Evropské unii; ESD dovodil 
jejich závaznost např. v rozsudku ve věci C-44/95: Lappel Bank nebo C-3/96: Komise v. Nizozemí. 
57 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 268. 
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Na základě řady rozhodnutí Evropského soudního dvora ohledně výkladu a 

aplikace ustanovení směrnice o ptácích, je možné formulovat několik zásad vymezování 

SPAs: 

 při vymezování SPAs je nutné vycházet z platných mezinárodních 

ornitologických kritérií; členské státy jsou tedy povinny klasifikovat jako 

SPAs všechna území, která se při použití ornitologických kritérií ukazují 

jako nejvhodnější pro ochranu dotčeného druhu,58 

 při určování SPAs a vymezování hranic nelze brát v úvahu ekonomické 

požadavky nebo požadavky rekreace,59   

 přijímáním jiných opatření na ochranu přírody se členský stát nemůže 

vyhnout povinnosti vyhlašovat ptačí oblasti podle čl. 4 směrnice o 

ptácích (nestačí například jen druhová ochrana podle národního zákona),  

 zásah do SPAs, například její zmenšení, je možné pouze za výjimečných 

okolností z důvodu existence veřejného zájmu, převažujícího nad 

zájmem ochrany přírody,60 (podle Soudního dvora však nejsou za 

veřejný zájem považovány zájmy uvedené v čl. 2 směrnice) 

Pokud však členský stát některé lokality, které splňují kritéria podle směrnice, 

nevyhlásí, jedná se o rozpor se směrnicí, o kterém bude na návrh Evropské komise 

rozhodovat Soudní dvůr EU.  

 

4.3. Směrnice o stanovištích 

Směrnice č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla přijata především jako právní 

nástroj pro realizaci závazků Evropských společenství z Bernské úmluvy a Úmluvy o 

biologické rozmanitosti. Směrnice obsahuje preambuli a 24 článků.  

Jejím cílem je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím 

ochrany přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

přičemž opatření přijímaná na jejím základě mají brát ohled na hospodářské, sociální, 

kulturní a regionální požadavky. Směrnice konstatuje, že na evropském území 
                                                             
58 Např.: C-236/85 Komise v. Nizozemí, C-412/85 Komise v. Německo, C-72/02 Komise v. Portugalsko, 
C-441/03 Komise v. Nizozemí, C-535/07 Komise v. Rakousko. 
59 Např. C-355/90 Komise v. Španělsko – Santoña Marches; C-44/95 Lappel Bank. 
60 Např. C-44/95 Lappel Bank, C-57/89 Komise v. Německo („Leybucht“). 
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členských států se neustále zhoršuje stav přírodních stanovišť a stále více druhů je ve 

volné přírodě vážně ohroženo. Zároveň označuje ohrožená stanoviště a druhy za součást 

přírodního dědictví Společenství, a protože jejich ohrožení má často přeshraniční 

charakter, je nezbytná jejich ochrana na úrovni celé Evropské unie.61 

 

4.3.1. Druhová ochrana 

Směrnice o stanovištích se vedle vytvoření soustavy Natura 2000 a územní 

ochrany biodiverzity zabývá také ochranou živočišných a rostlinných druhů, kromě 

ptáků a zakázanými metodami a prostředky odchytu a usmrcování těchto druhů. 

Článek 12 směrnice zavazuje členské státy přijmout nezbytná opatření pro 

vytvoření přísné ochrany živočišných druhů vyjmenovaných v příloze IV a) směrnice. 

Jsou tak zakázány veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců těchto 

druh, jejich úmyslné vyrušování (zejména v období rozmnožování, přezimování či 

migrace), úmyslné ničení nebo sběr jejich vajec či jiné poškozování nebo ničení míst 

rozmnožování nebo míst odpočinku. U těchto druhů členské státy zakáží držení a chov, 

dopravu a prodej nebo výměnu a nabízení za účelem prodeje nebo výměny jedinců 

odebraných z volné přírody. Toto však neplatí pro jedince, kteří byli z přírody legálně 

odebráni ještě před prováděním směrnice o stanovištích. 

Ochraně rostlinných druhů se věnuje čl. 13 směrnice, podle něhož druhy 

uvedené v příloze IV b) podléhají přísné ochraně a je proto zakázáno jejich úmyslné 

vyrývání, sběr, vyřezávání, vytrhávání nebo ničení v jejich přirozeném areálu rozšíření 

ve volné přírodě. Dále je zakázáno držení, doprava a prodej nebo výměna jedinců těchto 

druhů odebraných z volné přírody s výjimkou těch, kteří byli z přírody odebráni legálně 

ještě před prováděním směrnice o stanovištích.62 

Zákazy uvedené pro živočišné a rostlinné druhy platí pro všechna životní stádia 

těchto druhů. 

Pokud je to na základě sledování podle čl. 11 směrnice nezbytné, členské státy 

mají přijmout opatření zajišťující, že odebírání jedinců druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin uvedených v příloze V z volné přírody, jakož i jejich využívání 

bude slučitelné se zachováním příznivého stavu z hlediska jejich ochrany.63 

                                                             
61 Viz preambule směrnice o stanovištích. 
62 Viz čl. 13 směrnice o stanovištích. 
63 Viz čl. 14 odst. 1 směrnice o stanovištích. 
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 Pokud jsou taková opatření pokládána za nezbytná, musí zahrnovat další 

sledování podle článku 11 směrnice. Taková opatření mohou například zahrnovat 

nařízení týkající se vstupu na určitá území, dočasný nebo místní zákaz odebírání jedinců 

z volné přírody a využívání určitých populací, vytvoření systému povolení k odebírání 

jedinců nebo systému kvót, chov druhů živočichů v zajetí a další.64 

Příloha V obsahuje druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž 

odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich 

obhospodařování. Příloha VI pak vyjmenovává zakázané metody a prostředky odchytu 

a usmrcování a způsoby přepravy. 

Pokud jde o odchyt nebo usmrcování druhů volně žijících živočichů uvedených 

v příloze V a) a v případech, kdy jsou podle čl. 16 uplatněny odchylky při odebírání, 

odchytu nebo usmrcování druhů uvedených v příloze IV a), zakážou státy EU použití 

veškerých nevýběrových prostředků schopných způsobit vymizení populací těchto 

druhů v místním měřítku nebo vážné narušení populací těchto druhů, a to zejména 

použití prostředků pro odchyt a usmrcování uvedených v příloze VI a) a jakékoli formy 

odchytu a usmrcování z dopravních prostředků uvedených v příloze VI b).65 

Z výše uvedené přísné ochrany živočišných i rostlinných druhů jsou za 

podmínek obsažených v čl. 16 směrnice možné výjimky, jestliže neexistuje žádné jiné 

uspokojivé řešení a jestliže populace příslušného druhu navzdory udělené výjimce 

přetrvají ve svém přirozeném areálu rozšíření bez negativního ovlivnění v dobrém stavu 

z hlediska jejich ochrany.  

Členské státy se tak mohou odchýlit od ustanovení čl. 12 až 15 směrnice, avšak 

pouze z následujících důvodů: 

 v zájmu ochrany volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a 

ochrany přírodních stanovišť, 

 v zájmu prevence závažných škod (zejména na úrodě, dobytku, lesích, 

rybolovu, vodách a ostatních typech majetku), 

 v zájmu zdraví lidí a veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a 

ekonomického charakteru, a s nesporně příznivými důsledky pro životní 

prostředí, 

                                                             
64 Blíže viz čl. 14 odst. 2 směrnice o stanovištích. 
65 Viz čl. 15 směrnice o stanovištích. 
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 pro účely výzkumu a vzdělání, opětovného osídlení určitého území 

populací druhu nebo vysazení v původním areálu druhu a chovu a 

pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování 

rostlin, 

 aby za přísně kontrolovaných podmínek v omezeném rozsahu a na 

základě výběru povolily odebírání nebo držení omezeného a příslušnými 

státními orgány stanoveného počtu jedinců určitých druhů uvedených v 

příloze IV směrnice o stanovištích. 

Členské státy jsou povinny předložit Komisi každé dva roky zprávu o 

odchylkách podle čl. 16 odst. 1 směrnice. 

 

4.3.2.  Územní ochrana 

Podrobněji se budu věnovat té části směrnice o stanovištích, která se týká 

soustavy Natura 2000, tedy zejména článkům 1 – 11 směrnice, a dále článkům 17 – 24, 

které upravují povinnost členských států vypracovat a předložit Komisi zprávy o 

provádění opatření podle této směrnice a dále upravují výzkum a postup pro změny 

příloh a některá další doplňující a závěrečná ustanovení. Z příloh směrnice se Natury 

2000 týkají přílohy I – III.  

Cílem směrnice je přispět k biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany 

přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na evropském 

území členských států, tak aby bylo zajištěno zachování nebo obnova příznivého stavu 

z hlediska ochrany. Toho má být dosaženo vytvořením soustavy Natura 2000 a posléze 

ochranou jejích území. 

Pod názvem Natura 2000 rozumí směrnice v českém překladu „spojitou 

evropskou ekologickou síť 66 zvláštních oblastí ochrany“. Tato soustava složená 

z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů uvedenými 

v příloze II má umožnit zachování příslušných typů přírodních stanovišť a stanovišť 

druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany 

nebo popřípadě umožnit tento stav obnovit. Soustava má zahrnout i zvláště chráněná 

území označená členskými státy podle směrnice o ptácích.67  

                                                             
66 Blíže k problematice pojmů „síť“ a „soustava“ viz kapitola 2.1. této práce. 
67 Viz čl. 3 odst. 1 směrnice o ptácích. 
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Přírodním stanovištěm v zájmu Společenství směrnice rozumí typy přírodních 

stanovišť na evropském území členských států, které jsou ve svém přirozeném areálu 

rozšíření ohroženy vymizením nebo mají malý přirozený areál rozšíření v důsledku 

svého ústupu nebo již beztak omezeného výskytu nebo představují výjimečné příklady 

některé nebo některých devíti biogeografických oblastí - alpínské, atlantské, 

černomořské, boreální, kontinentální, makaronéské, stepní, středomořské a panonské.68 

Takové typy stanovišť jsou nebo mohou být uvedeny v příloze I. 

Příloha I obsahuje i seznam tzv. prioritních stanovišť. Tak se označují ty typy 

přírodních stanovišť, které jsou ohrožené vymizením a za jejichž ochranu má Evropská 

unie zvláštní odpovědnost vzhledem k podílu jejich přirozeného areálu rozšíření na 

tomto území. Prioritní typy stanovišť jsou v příloze I. označeny hvězdičkou (*). 

 

4.3.3. Etapy zřizování (Proces navrhování, schvalování a 

vyhlašování SAC)69 

Zatímco v případě tzv. zvláště chráněných území (SPAs) není ve směrnici o 

ptácích stanoven žádný mechanismus ani kritéria výběru (vyjma druhů ptáků uvedených 

v příloze I), tak u tzv. zvláštních oblastí ochrany (SAC) je stanoven relativně podrobně 

proces jejich zřizování a kritéria jejich výběru přímo ve směrnici o stanovištích. Vlastní 

proces výběru SAC probíhá ve třech etapách, kterým se podrobně věnuji níže.70 

 
4.4.3.1 Etapa 1.: Inventarizace, identifikace a navržení národního 

seznamu členským státem (čl. 4 odst. 1 směrnice o 

stanovištích) 

Členský stát nejprve na základě shromážděných vědeckých údajů a podle kritérií 

uvedených v příloze III směrnice o stanovištích navrhne seznam lokalit, který předloží 

Evropské komisi. V tomto seznamu musí být uvedeno, jaké typy přírodních stanovišť 

z přílohy I a jaké druhy z přílohy II se na jednotlivých lokalitách vyskytují, přičemž je 

povinen odlišit lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť nebo 

prioritních druhů. U druhů živočichů, které obývají rozsáhlé oblasti, musí tyto lokality 

                                                             
68 Mapa biogeografických oblastí v Evropě viz Příloha č. 1. 
69 Viz čl. 4 směrnice o stanovištích. 
70 Rozdělení etap viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou 
rozmanitost. Linde Praha, a.s., 2006, str. 285 a násl. 
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odpovídat místům v přirozeném areálu rozšíření těchto druhů s takovými fyzikálními 

nebo biologickými faktory, jež jsou nezbytné pro jejich život a rozmnožování. Pro 

vodní druhy obývající rozsáhlé oblasti se taková místa navrhnou jen tam, kde existují 

jasně vymezitelná území s přírodními a biologickými faktory nezbytnými pro život a 

rozmnožování těchto druhů.71   

Tyto navrhované lokality se označují jako „proposed Sites of Community 

Importance“ (pSCI) a jejich seznam, označovaný jako Národní seznam, se spolu 

s informacemi o každé lokalitě72 předkládá Evropské komisi k odbornému posouzení. 

Formulář pro předávání těchto informací byl vydán Rozhodnutím Komise č. 97/266/ES 

ze dne 18. prosince 1996. Důležitá je část nazvaná vysvětlivky, která obsahuje množství 

doplňujících údajů a napomáhá vlastnímu výběru a navrhování lokalit členskými státy; 

v podstatě konkretizuje přílohu III směrnice o stanovištích.73  

Členské státy mají při výběru zvláštních oblastí ochrany určitý prostor 

k uvážení, ale návrh národního seznamu lokalit musí spočívat na poměrně jasně 

stanovených kritériích. Prostor pro uvážení je tak omezen podmínkami, které lze 

shrnout do následujících bodů: 

 navrhovaná území smí být vybírána pouze na základě vědeckých kritérií,  

 navrhovaná území musí zaručovat homogenní a pro celé výsostné území 

každého členského státu reprezentativní geografické celky, aby tak byla 

zajištěna úplnost a vyváženost z nich vytvořené soustavy; Členským 

státem navržený seznam tak musí odrážet rozmanitost stanovišť a druhů, 

 navrhovaný národní seznam musí být úplný; každý členský stát je povinen 

zmíněná území navrhovat takovým způsobem, že všechna stanoviště 

obsažená v příloze I a všechny stanoviště druhů z přílohy II, které se 

nacházejí na jeho území, budou dostatečně a reprezentativně zohledněna.74  

 

 

                                                             
71 Viz čl. 4 odst. 1 směrnice o stanovištích. 
72 Tyto informace mají zahrnovat mapu lokality, její název, zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje 
vyplývající z uplatnění kritérií vyjmenovaných v příloze III směrnice o stanovištích - viz čl. 4 odst. 1. 
73 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 287 a násl. 
74 Tamtéž. 
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4.4.3.2 Etapa 2: Stanovení přírodních lokalit významných pro 

Společenství Evropskou komisí (čl. 4 odst. 2 směrnice o 

stanovištích) 

Po zaslání Národního seznamu Komisi následuje odborné posouzení, zda jsou 

navržené lokality v souladu s požadavky směrnice o stanovištích. Toto odborné 

hodnocení se provádí na tzv. biogeografických seminářích, kde se hodnotí jen 

členskými státy navrhované lokality v dané biogeografické oblasti. Odborné posouzení 

provádí Evropská komise ve spolupráci s Evropským tematickým střediskem biologické 

rozmanitosti, které pomáhá prověřovat, zda jsou pro všechny uvedené regiony navrženy 

typy stanovišť a stanoviště druhů v dostatečném zastoupení.75  

Všechny lokality z národních seznamů členských států, na nichž se vyskytují 

prioritní přírodní stanoviště nebo prioritní druhy, jsou pokládány za lokality významné 

pro Společenství. Členské státy, kde lokality s výskytem prioritních stanovišť a 

prioritních druhů představují více než 5 % rozlohy jejich území, mohou po dohodě 

s Komisí požádat, aby kritéria uvedená v příloze III (etapa 2) byla pro jejich území při 

výběru všech lokalit významných pro Společenství uplatněna poněkud pružněji. 

Hodnocení ostatních lokalit uvedených v národních seznamech jako 

významných pro Společenství, vezme v úvahu následující kritéria: 

 relativní význam lokality na úrovni členského státu, 

 zeměpisná poloha lokality vzhledem k migračním trasám druhů 

uvedených v příloze II, a skutečnost, zda lokalita patří k souvislému 

ekosystému na obou stranách jedné nebo více vnitřních hranic 

Společenství, 

 celková rozloha lokality, 

 počet typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených 

v příloze II, které se v dané lokalitě vyskytují, 

 globální ekologický význam lokality pro příslušné biogeografické oblasti 

a/nebo pro celé evropské území členských států jak z hlediska jeho 

typických či ojedinělých rysů, tak z hlediska způsobů jejich kombinace.76 

 
                                                             
75 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 290. 
76 Viz příloha III směrnice o stanovištích, etapa 2. 
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Pokud Komise shledá předložený národní seznam jako nedostatečný, tedy pokud 

seznam neuvádí lokalitu, na které se vyskytuje prioritní typ stanoviště nebo prioritní 

druh a která je podle příslušných a spolehlivých vědeckých informací považována za 

nezbytnou pro zachování tohoto typu prioritního přírodního stanoviště nebo pro přežití 

tohoto prioritního druhu, budou mezi členským státem a Komisí zahájeny dvoustranné 

konzultace za účelem porovnání vědeckých údajů použitých oběma stranami. Jestliže 

ani po uplynutí konzultačního období trvajícího nejdéle šest měsíců nedojde k vyřešení 

sporu, předloží Komise Radě návrh na výběr této lokality jako lokality významné pro 

Společenství. Rada rozhodne jednomyslně do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh 

předán. V průběhu konzultačního období, až do rozhodnutí Rady se na příslušnou 

lokalitu vztahuje předběžná ochrana podle článku 6 odst. 2 směrnice.77          

Vybrané lokality se označují jako „Sites of Community Importance“ (SCI). 

Jejich seznam je po schválení Evropskou komisí publikován v Úředním věstníku 

Evropské unie. Na lokalitu zařazenou do seznamu SCI se vztahuje předběžná ochrana 

podle článku 6 odst. 2 až 4 a nutnost hodnocení vlivů projektů či plánů na tuto 

lokalitu.78 

Institutem předběžné ochrany se několikrát zabýval i Soudní dvůr, například ve 

věci C-117/03 Societa Italiana Dragaggi SpA. Jednalo se o žádost o rozhodnutí o 

předběžné otázce k výkladu čl. 4 odst. 5 a čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice o stanovištích. 

Předmětem byla otázka, zda se předběžná ochrana vztahuje pouze na lokality, které 

byly zařazeny do seznamu lokalit vybraných jako lokality významné pro Společenství 

nebo i na lokality členským státem teprve navržené, ale ještě neschválené Komisí. Soud 

se v této věci vyjádřil, že ochranné podmínky podle čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice o 

stanovištích se aplikují pouze na lokality, které byly zařazeny do seznamu lokalit 

významných pro Společenství. Zároveň však zdůraznil, že členský stát je povinen 

přijmout vhodná opatření k ochraně lokalit již od okamžiku jejich navržení, jinak by 

hrozilo nebezpečí, že cíle směrnice nebudou uskutečněny.  

 

Otázkou jak vykládat povinnost přijmout „vhodná ochranná opatření“ se zabýval 

ESD ve věci C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern a další proti Freistaat Bayern. 

Soudní dvůr v této souvislosti zdůraznil, že k vypracování návrhu seznamu lokalit 
                                                             
77 Viz čl. 5 směrnice o stanovištích. 
78 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 291 a násl. 
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významných pro Společenství, potažmo k vytvoření spojité evropské ekologické sítě 

podle čl. 3 odst. 1 směrnice o stanovištích, musí mít Komise k dispozici vyčerpávající 

seznam lokalit, vhodných jako zvláštní oblasti ochrany. Z toho vyplývá, že v okamžiku 

rozhodnutí, které Komise musí přijmout, musí lokality určené členskými státy odrážet 

stav, na základě kterého byla provedena vědecká hodnocení potenciálních lokalit 

významných pro Společenství. Režim vhodné ochrany použitelný na lokality uvedené 

na státním seznamu, který byl předložen Komisi, proto vyžaduje, aby členské státy 

nepovolily takové zásahy, které by mohly vážně ohrozit ekologické charakteristiky 

lokality. Členské státy zároveň musí přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná pro 

zamezení takových zásahů. Tak je tomu zejména v případě, že hrozí, že zásah buď 

zmenší značným způsobem rozlohu lokality nebo způsobí vymizení prioritních druhů, 

které se vyskytují v lokalitě, nebo konečně způsobí zničení lokality nebo zánik jejích 

reprezentativních charakteristik.79 

 

Soudní dvůr potvrdil platnost výše uvedeného rozsudku i v případu C-308/08 

Doñana Natural Park. Jednalo se o podobné okolnosti jako v předcházejícím případě. 

V prosinci 1997 navrhlo Španělsko jako lokalitu významnou pro Společenství přírodní 

park Doñana, zejména z důvodu výskytu rysa iberského, který se řadí mezi prioritní 

druhy. Mezi okamžikem, kdy tato lokalita byla navržena, a okamžikem jejího zapsání 

na evropský seznam, byl schválen projekt úpravy polní cesty. Tato polní cesta lemuje 

a z části vede přes přírodní park Doñana. 

Podle názoru Komise, nesplnilo Španělsko povinnosti, které mu vyplývají 

zejména z čl. 6 a 12 směrnice o stanovištích, protože úprava polní cesty byla 

realizována, aniž by byla přijata všechna nezbytná opatření k zabránění negativních 

důsledků pro životní prostředí a zejména pro rysa iberského. Španělsko tak podle 

názoru Komise povolilo zásah, který vážně narušil ekologické charakteristiky navržené 

SCI a který představuje riziko, že dojde k vymizení rysa iberského, který je prioritním 

druhem, jehož přítomnost v dotčené lokalitě je jedním z důvodů, proč byl přírodní park 

Doñana zařazen na národní seznam. 

Soudní dvůr v této věci zopakoval, že členské státy mají povinnost přijmout 

vhodná opatření, aby byly zachovány ekologické charakteristiky uvedených lokalit 

s prioritními druhy nebo prioritními typy přírodních stanovišť. 
                                                             
79 Viz C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern a další proti Freistaat Bayern. 
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4.4.3.3 Etapa 3: Vyhlášení lokalit významných pro Společenství 

členskými státy (čl. 4 odst. 4 a 5 směrnice o stanovištích) 

Jakmile je lokalita významná pro Společenství (SCI) schválena Komisí, vyhlásí 

ji členský stát nejpozději do šesti let jako „Special Area of Conservation“ (SAC) a 

podle významu lokality stanoví priority pro uchování nebo obnovu příznivého stavu 

z hlediska ochrany u typu přírodního stanoviště uvedeného v příloze I nebo druhu 

uvedeného v příloze II a pro ekologickou spojitost soustavy Natura 2000 a také podle 

toho, jak jsou tyto lokality ohroženy postupným znehodnocováním nebo zničením.80 

  

                                                             
80 Viz čl. 4 odst. 4 směrnice o stanovištích. 
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4.4. Ochrana a péče o lokality soustavy Natura 2000 

Navržení a vyhlášení území soustavy Natura 2000 je jen prvním krokem k jejich 

ochraně. Článek 6 směrnice o stanovištích zavazuje členské státy k přijetí nezbytných 

ochranných opatření pro lokality soustavy a zároveň upravuje proces posuzování 

důsledků projektů a plánů na tyto lokality. Toto ustanovení vyžaduje transformaci do 

národních právních předpisů, protože se musí stát závazným i pro fyzické a právnické 

osoby ve všech členských státech. 

Níže uvedené povinnosti podle čl. 6 odst. 2 – 4 směrnice o stanovištích se 

vztahují i na ochranu ptačích oblastí podle směrnice o ptácích a nahrazují tak povinnosti 

vyplývající z první věty čl. 4 odst. 4 směrnice o ptácích. Stanovil tak článek 7 směrnice 

o stanovištích, který je nepřímou novelou směrnice o ptácích. 

První odstavec čl. 6 směrnice o stanovištích, obecně formuluje povinnost 

členských států stanovit pro SAC nezbytná ochranná opatření. Směrnice například 

hovoří o speciálních plánech péče pro tyto lokality, o integraci do jiných plánů rozvoje a 

o dalších vhodných opatřeních právního, správního či smluvního charakteru.  

Článek 6 odst. 2 ukládá členským státům povinnost přijmout vhodná opatření, 

aby na území SAC nebo SPA, nedocházelo k poškozování přírodních stanovišť a 

stanovišť druhů nebo k vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena (jestliže by 

takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům směrnice). 

 

 

4.5. Posuzování vlivů projektů a plánů na území soustavy Natura 2000 

Vysokou úroveň ochrany zajišťuje evropsky významným lokalitám a ptačím 

oblastem článek 6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. Podle něj jakýkoli plán nebo 

projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, a 

který pravděpodobně bude mít významný vliv na území soustavy Natury 2000, a to buď 

samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, podléhá odpovídajícímu 

posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. Nutnost posouzení se 

týká i plánů a projektů, které jsou umístěny mimo území soustavy, jestliže ji mohou 

ovlivnit.  
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S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení, příslušné orgány členského 

státu daný plán nebo projekt schválí teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý 

účinek na celistvost příslušné lokality, a co si v případě potřeby opatří stanovisko široké 

veřejnosti.81   

Plán či projekt může být navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků na 

lokalitu povolen pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu (včetně 

důvodů sociálního a ekonomického charakteru)82 a neexistuje-li alternativní řešení 

s menšími nepříznivými vlivy. 

Pokud je plán či projekt s negativními vlivy povolen, je členský stát povinen 

zajistit veškerá kompenzační opatření, aby nebyla ohrožena celková soudržnost sítě 

Natura 2000 a o přijatých opatřeních informovat Komisi.83 

Jestliže se na dotyčné lokalitě vyskytují prioritní typy přírodních stanovišť anebo 

prioritní druhy, pak mohou být uplatněny pouze důvody související s ochranou lidského 

zdraví a veřejné bezpečnosti s nesporně příznivými důsledky mimořádného významu 

pro životní prostředí nebo jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu podle 

stanoviska Komise.84  

Uplatněním režimu posuzování vlivů projektů a plánů na území soustavy 

Natura 2000 podle článku 6 směrnice o stanovištích, není dotčeno případné uplatnění 

režimu obecného posuzování vlivů projektů a plánů na životní prostředí podle směrnice 

Rady č. 85/337/EHS, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých projektů na 

životní prostředí a podle směrnice Rady a Evropského Parlamentu č. 2001/42/ES, o 

posuzování vlivů určitých plánů a programů na životní prostředí.85 

K upřesnění procesu posuzování vlivů byla vydána řada pokynů Komise i přijato 

množství rozsudků Evropského soudního dvora, přesto se jedná o nejproblematičtěji 

naplňovaný článek směrnice, ačkoliv nepochybně o jeden z nejdůležitějších.  

Řadou otázek vztahujících se k problematice posuzování vlivů plánů či projektů 

na území soustavy Natura 2000 se zabývá rozhodnutí ESD ve věci C-127/02 Landelijke 

Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. 
                                                             
81 Viz čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. 
82 ESD ve věci C-57/89 Komise v. Německo dovodil, že jiným veřejným zájmem převažujícím nad 
zájmem ochrany přírody je ochrana lidského života a zdraví a nikoliv zájmy uvedené v čl. 2 směrnice o 
ptácích (tj. ekonomické zájmy a zájmy rekreace). 
83 Viz čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích. 
84 Tamtéž. 
85 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 294. 
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Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla předložena v rámci sporu mezi 

Národním sdružením pro ochranu moře Waddenzee, Nizozemským sdružení pro 

ochranu ptáků a státním tajemníkem pro zemědělství, přírodní dědictví a rybolov 

ohledně koncesí vydaných pro mechanický lov srdcovky jedlé ve zvláště chráněné 

oblasti moře Waddenzee, označené ve smyslu článku 4 směrnice o ptácích. Tento lov 

byl vykonáván již řadu let, přičemž udělení koncese muselo být každoročně znovu 

posouzeno. 

Zmíněná sdružení ochrany přírody namítala, že lov srdcovky jedlé, tak jak je 

povolen, trvale ovlivňuje geomorfologii, rostlinstvo a živočišstvo na dně moře 

Waddenzee. Také tvrdila, že zmíněný lov zmenšuje potravové zásoby ptáků, kteří se 

živí srdcovkami jedlými, a to způsobuje snížení jejich populace. Obě sdružení zároveň 

namítala, že lov je v rozporu se směrnicí o stanovištích a směrnicí o ptácích. 

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda je na místě vykládat pojmy „plán“ nebo 

„projekt“ uvedené v čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích v tom smyslu, že se vztahují 

také na činnost vykonávanou již mnoho let, ale k níž je vydávána každý rok koncese na 

omezené období, přičemž tato koncese předpokládá pokaždé nové posouzení možnosti 

vykonávat tuto činnost a části lokality, kde může být vykonávána. Ačkoliv směrnice o 

stanovištích nedefinuje pojmy „plán“ nebo „projekt“, tak směrnice Rady 85/337/EHS ze 

dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí vymezuje v čl. 1 odst. 2 pojem záměr mj. jako jiné zásahy do 

přírodního prostředí a krajiny včetně těch, které se týkají těžby nerostných surovin. 

Z toho vyplývá, že pojem záměr, tak jak je vymezen v této směrnici se vztahuje i na 

mechanický lov srdcovky jedlé. Protože obě směrnice mají za cíl vyloučit, aby činnosti, 

které mohou mít vliv na životní prostředí, byly povoleny bez předběžného posouzení 

jejich vlivů na životní prostředí, je třeba vztáhnout pojem „plán“ či „projekt“ uvedený 

v čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích i na takovou činnost, jakou je mechanický lov 

srdcovky jedlé. 

Zároveň skutečnost, že lov je v této lokalitě vykonáván pravidelně již řadu let a 

každoročně je pro jeho výkon nutno získat časově omezenou koncesi, nepředstavuje 

samo o sobě překážku, aby mohl být při každé žádosti považován za odlišný plán nebo 

projekt ve smyslu směrnice o stanovištích. 

Soud se dále zabýval otázkou jak vykládat pojem „odpovídající posouzení“ ve 

smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích. Nejprve je třeba podotknout, že tato 
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směrnice nevymezuje žádný zvláštní způsob provedení takového posouzení. Takové 

posouzení však předpokládá, aby s přihlédnutím k nejlepším vědeckým poznatkům byly 

identifikovány všechny stránky plánu nebo projektu, které mohou samostatně nebo 

v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany stanovené pro dotčené 

území. Tyto cíle mohou být určeny zejména podle významu lokality pro zachování nebo 

obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany stanoviště nebo druhu a pro ekologickou 

soudržnost soustavy Natura 2000. Plán či projekt tak může být povolen pouze za 

podmínky, že se příslušné orgány ujistily, že nebude mít škodlivý účinek na celistvost 

lokality. 

Pokud jde o samotný požadavek odpovídajícího posouzení plánu nebo projektu, 

který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ní nezbytný, tak jeho 

provedení závisí na podmínce, že existuje pravděpodobnost nebo nebezpečí, že tento 

plán nebo projekt bude mít významný vliv na dotčenou lokalitu. S přihlédnutím 

zejména k zásadě obezřetnosti, v jejímž světle má být směrnice o stanovištích 

vykládána, takové nebezpečí existuje, pokud nelze na základě objektivních skutečností 

vyloučit, že zmíněný plán nebo projekt bude mít na lokalitu významný vliv. Význam 

důsledků plánu nebo projektu, který přímo nesouvisí s lokalitou nebo není pro péči o ni 

nezbytný, je tak posuzován ve vztahu k cílům ochrany lokality, s ohledem na zvláštní 

vlastnosti a podmínky životního prostředí dotčené lokality.86 

 

 

4.6. Hodnocení stavu a vývoje soustavy Natura 2000 

Článek 9 směrnice o stanovištích stanovuje povinnost Evropské komise 

v pravidelných intervalech přezkoumávat stav a vývoj soustavy Natura 2000 vzhledem 

k cílům směrnice a to včetně jednotlivých lokalit.  

Druhá věta článku umožňuje Komisi zrušit klasifikaci určité lokality jako 

zvláštní oblasti ochrany v případech, kdy je její zachování zajištěno samovolným 

přírodním vývojem.  

Toto ustanovení je poněkud v rozporu se samotným smyslem směrnice, potažmo 

Natury 2000. U soustavy Natura 2000 směrnice hovoří o její souvislosti a soudržnosti. 

                                                             
86 ESD to potvrdil i v rozsudcích C-6/04 Komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska a 
C-239/04 Komise v. Portugalská republika. 
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Odejmutí statutu zvláštní oblasti ochrany by dle mého názoru tuto ekologickou 

soudržnost mohlo narušit. Zároveň je třeba počítat i s možností, že stav lokality se může 

opět zhoršit. Z těchto důvodů považuji za vhodnější lokalitě statut ponechat, ale 

například zmírnit ochranná opatření předpokládaná článkem 6 odst. 1 směrnice. 

Ve směrnici naopak postrádám ustanovení, která by upravovala případy, kdy 

bude zničen předmět ochrany dané lokality nebo lokalita jako taková. Stejně tak není 

upravena situace, kdy v lokalitě samovolně dochází k negativním změnám.  

 

 

4.7. Propojenost lokalit v rámci soustavy Natura 2000 

Článek 10 směrnice o stanovištích nabádá členské státy, aby při územním 

plánování a ve strategiích územního rozvoje braly ohled na zlepšení ekologické 

soudržnosti soustavy Natura 2000. K tomu má přispívat zejména péče o krajinné prvky, 

které mají rozhodující význam pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny. To 

jsou takové prvky, které s ohledem na svou lineární a nepřetržitou strukturu (například 

řeky a jejich břehy nebo tradiční způsoby vyznačování okrajů polí) nebo na svoji funkci 

„nášlapných kamenů“ neboli spojovacích ostrůvků (jako například rybníky nebo malé 

remízky) mají zásadní význam pro migraci, šíření a výměnu genetické informace volně 

žijících druhů.87 

Tyto krajinné prvky mají za cíl vytvořit určitou nadstavbu soustavy, zejména pro 

případy, kdy přesné vymezení lokality podle směrnic nezahrnuje určité prvky, které 

mají nicméně zásadní význam pro migraci druhů. Dále mohou dodatečná opatření 

vytvářet kolem vlastní lokality určité „ochranné pásmo“. 

 

 

4.8. Sledování stavu přírodních stanovišť a druhů a podávání zpráv 

Evropské komisi 

Členské státy mají povinnost sledovat stav přírodních stanovišť a druhů 

z hlediska jejich ochrany, přičemž mají brát zvláštní zřetel na prioritní typy přírodních 

stanovišť a prioritní druhy. Výsledky sledování spolu s informacemi o ochranných 
                                                             
87 Viz Čl. 10 směrnice o stanovištích. 
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opatřeních podle článku 6 odst. 1 směrnice o stanovištích, jakož i zhodnocení vlivu 

těchto opatření na stav typů přírodních stanovišť a druhů (uvedených v příloze I a II.) 

z hlediska jejich ochrany, předloží každých šest let Komisi. Ta na jejich základě 

vypracuje souhrnnou zprávu, ve které zhodnotí dosažený pokrok a jakým způsobem 

přispívá k dosažení cílů směrnice. 
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4.9. Související sekundární právní předpisy 

4.9.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o ekologicko-

právní odpovědnosti s ohledem na prevenci a náhradu škod na 

životním prostředí 

Tato směrnice představuje první rámcový pokus ze strany orgánů tehdejších 

Evropských společenství řešit situace spočívající v poškození životního prostředí na 

celém území Evropských společenství. Směrnice je založena zejména na principu trvale 

udržitelného rozvoje, odpovědnosti původce a zásadě znečišťovatel platí.  

Směrnice se vztahuje pouze na ekologickou újmu a její nápravu, k níž došlo 

nebo která bezprostředně hrozí na: 

 biodiverzitě, tj. na volně žijících živočiších a planě rostoucích rostlinách, 

nebo jejich přírodních stanovištích ve smyslu směrnice 2009/147/ES o 

ochraně volně žijících ptáků a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

 vodách zahrnutých rámcovou směrnicí o vodní politice 2000/60/ES a 

 na půdě. 

Směrnice vychází z principu „znečišťovatel platí", proto je osobou odpovědnou 

za provedení, resp. pokrytí nákladů preventivních a nápravných opatření provozovatel, 

který svou provozní činností ekologickou újmu nebo bezprostřední nebezpečí jejího 

vzniku způsobil. Příloha č. III směrnice obsahuje seznam provozních činností, na které 

se směrnice vztahuje, pokud jde o jimi způsobenou ekologickou újmu nebo 

bezprostřední nebezpečí jejího vzniku. Směrnice se vztahuje i na újmu způsobenou 

chráněným druhům a přírodním stanovištím jinými provozními činnostmi, než jsou 

uvedeny v příloze č. III, pokud tuto újmu nebo bezprostřední nebezpečí jejího vzniku 

způsobil provozovatel úmyslně nebo z nedbalosti. 

Subjektem odpovědnosti je některý z provozovatelů činností vyjmenovaných 

v příloze III. k této směrnici, přičemž odpovědnost vzniká nejen při způsobení škody na 

životním prostředí, ale také ohrožením životního prostředí vznikem takové škody. Jedná 

se o objektivní odpovědnost s možností liberace. Pouze škoda na chráněných druzích a 

přirozených stanovištích způsobená provozovateli neuvedenými v příloze III. je 

založena na principu subjektivní odpovědnosti, protože vyžaduje ke svému vzniku 
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předpoklad zavinění. Posledním subjektem, který nese odpovědnost, je stát, což vyplývá 

z čl. 8 odst. 5 směrnice, kde je stanoveno, že preventivní a nápravná opatření budou 

učiněna bez ohledu na odpovědnost provozovatele.88  

 

4.9.2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 

19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí 

Evropská unie považuje trestní právo za nezbytný instrument v boji za efektivní 

ochranu životního prostředí, avšak směrnice o ptácích ani směrnice o stanovištích či jiné 

sekundární prameny nekonkretizují sankce za porušení povinností, které ukládají.  

Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí proto ukládá členským 

státům vymezit ve svých vnitrostátních předpisech jako trestné činy jednání, která jsou 

v rozporu s právem EU na ochranu životního prostředí. Členské státy jsou povinny 

zajistit, aby vyjmenovaná jednání představovala trestný čin, pokud jsou protiprávní a 

byla spáchána úmyslně nebo přinejmenším z hrubé nedbalosti. Jako protiprávní 

označuje směrnice jednání, které porušuje právní předpisy uvedené v přílohách 

směrnice nebo právní předpisy či rozhodnutí příslušného orgánu členského státu, která 

implementují výše uvedené předpisy EU.89 

Skutkové podstaty vymezené směrnicí zahrnují široký okruh jednání (činností či 

opomenutí), která poškozují či ohrožují životní prostředí, jako například nedovolené 

vypouštění nebezpečných látek do vzduchu, vody či půdy, přeprava odpadů, činnost 

související s jaderným materiálem a další. Většina těchto jednání je trestná za 

předpokladu, že jimi může být způsobena podstatná škoda na živočiších a rostlinách, 

přičemž při vymezení pojmu „chráněné druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin“ směrnice odkazuje na druhy uvedené v příloze IV směrnice o 

stanovištích a v příloze I směrnice o ptácích. 

Jako trestné je dále označeno usmrcování, ničení, držení nebo odchyt jedinců 

chráněných druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, a také obchod 

s nimi nebo s jejich částmi, kromě případů, kdy se toto jednání týká zanedbatelného 

množství jedinců těchto druhů a má zanedbatelný dopad na stav daných druhů 

z hlediska ochrany. 
                                                             
88 Stejskal, V.: Ke směrnici o právní odpovědnosti za prevenci škody na životním prostředí a její nápravě, 
in České právo životního prostředí, č. 3/2004, str. 9 a násl. 
89 Viz čl. 2 písm. a) směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí.  
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Za trestný čin je považováno také každé jednání, které způsobí významné 

poškození stanoviště tvořícího součást soustavy Natura 2000. 

Jako trestný čin má být postihován i návod a pomoc k úmyslnému jednání. 

Vedle tradiční odpovědnosti fyzických osob směrnice zavádí také trestněprávní 

odpovědnost právnických osob. 

Směrnice nevytváří seznam nových trestných činů ani neupravuje konkrétní 

sankce, ačkoliv původním záměrem směrnice bylo, aby minimální výše pokut a tresty 

odnětí svobody byly určeny na evropské úrovni – to však narazilo na nesouhlas Rady a 

Soudního dvora, podle jejichž názoru by to bylo v rozporu se zásadou subsidiarity. 

Určení odpovídající sankcí je tedy záležitostí členských států. Směrnice pouze 

požaduje, aby sankce byly účinné, přiměřené a odrazující. 

Směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích jsou obě uvedené v příloze A 

směrnice 2008/99/ES, která uvádí seznam právních předpisů EU, jejichž porušení 

představuje protiprávní jednání ve smyslu čl. 2 písm. a) bodu i) směrnice. 
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4.10. Finanční nástroje v rámci Evropské unie 

Hlavní odpovědnost za udržování území v příznivém stavu z hlediska ochrany 

přírody je na členských státech. Ty jsou na základě článku 6 směrnice o stanovištích 

odpovědné za realizaci potřebných ochranářských opatření. Z toho vyplývá, že jsou také 

odpovědné za vyčlenění dostatečných finančních zdrojů k zabezpečení potřebných 

opatření z hlediska ochrany přírody. Jak v rámci navrhování a vyhlašování lokalit, tak 

posléze v rámci jejich managementu, existuje široká škála nejrůznějších opatření a 

aktivit, pro něž je třeba zajistit potřebné financování. Některé státy navíc nesou vyšší 

náklady na základě toho, že mají více biologické rozmanitosti než jiné a tím i větší část 

svého území v soustavě Natura 2000.90 Již v době přijetí směrnice o stanovištích se 

předpokládalo, že finanční zátěž v souvislosti s vytvářením a péčí o soustavu Natura 

2000 může být větší, než jsou některé státy schopné unést. Proto článek 8 směrnice 

předpokládá spolufinancování území s prioritními druhy a stanovišti ze zdrojů Evropské 

unie a upravuje postup, jakým jej mohou členské státy získat.  

Pouze tato úprava finanční podpory se však ukázala jako nedostatečná. Jednak 

proto, že se článek 8 týká pouze přírodních stanovišť a druhů, které jsou v přílohách 

označeny jako prioritní a jednak proto, že prostředky mohou být použity pouze na 

splnění povinností vyplývajících z článku 6 odst. 1 směrnice o stanovištích – nelze je 

tedy použít na jiné činnosti v rámci směrnice, než které jsou uvedeny v tomto článku, 

ale ani na péči o ptačí oblasti. 

Z těchto důvodů bylo třeba zajistit spolufinancování nákladů i z jiných zdrojů 

EU a zároveň umožnit financování i jiných činností, než jen vyplývajících z čl. 6 odst. 1 

směrnice o stanovištích. Financování různých aktivit může mít podobu jednorázových 

investic, jako například výkup pozemků nebo obnova poškozených stanovišť či druhů 

apod. Může se také jednat o aktivity dlouhodobějšího charakteru, např. průběžný 

management vegetace nebo dalších předmětů ochrany, případně monitorování lokalit 

nebo druhů. 

V současné době existuje řada možností pro využití fondů EU k financování 

různých opatření v rámci ochrany přírody a péče o biodiverzitu, zvláště pak pro 

vytváření soustavy Natura 2000.  

 
                                                             
90 Financování soustavy Natura 2000, in Ochrana přírody, č. 6/2004, str. 190. 
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LIFE 

Původně byl jediným finančním nástrojem EU zaměřeným na ochranu území 

soustavy Natura 2000 fond LIFE, konkrétně jeho část LIFE-Nature. Tento fond byl 

přijat ve stejné době jako směrnice o stanovištích a byl vypracován tak, aby pomohl 

spolufinancovat ochranu typů stanovišť a druhů z příloh směrnice o stanovištích a 

směrnice o ptácích, zvláště v rámci soustavy Natura 2000. Jeden z prvních příspěvků 

fondu byl zaměřen na pomoc členským státům při výběru míst pro soustavu Natura 

2000. V rámci působení fondu LIFE  byly upřednostňovány projekty zaměřené na 

inventarizaci území a následně na zpracování plánů péče o území soustavy. Projekty 

zahrnovaly i počáteční investice k obnově území na takovou úroveň, kdy je dlouhodobá 

péče méně obtížná a nákladná.91 

Program LIFE vznikl v roce 1992 a jeho činnost probíhala v několika etapách až 

do roku 2006, kdy jej nahradil nově koncipovaný program LIFE+. 

 

LIFE+ 

Program LIFE+ je finančním nástrojem Evropské unie k zabezpečování 

požadavků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.  

Preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 614/2007, o finančním 

nástroji pro životní prostředí (LIFE+) označuje ochranu životního prostředí jako jeden 

z hlavních rozměrů udržitelného rozvoje v EU a jako taková je prioritou pro 

spolufinancování Evropskou unií. Ochrana životního prostředí by měla být financována 

zejména prostřednictvím horizontálních finančních nástrojů EU, včetně Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Kohezního fondu, 

Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova apod. Tyto finanční nástroje ale 

nepokrývají všechny priority životního prostředí, proto byl vytvořen finanční nástroj pro 

životní prostředí, který bude poskytovat zvláštní podporu pro rozvoj a provádění 

politiky a právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, zejména cílů 

šestého akčního programu pro životní prostředí.92 

 

 

 
                                                             
91 Blíže viz LIFE pro Naturu 2000, in Ochrana přírody, č. 7/2004, str. 221 – 222. 
92 Viz preambule nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o 
finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+). 
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Program LIFE+ tvoří tři složky: 

 LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, 

 LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí a  

 LIFE+ Informace a komunikace. 

 

LIFE + Příroda a biologická rozmanitost (LIFE + Nature & Biodiversity) 

Cílem oddílu Life + Nature & Biodiversity je přispívat k provádění politiky a 

právních předpisů EU v oblasti přírody a biologické rozmanitosti, zejména směrnice o 

ptácích a směrnice o stanovištích, a to i na místní a regionální úrovni, a podporovat další 

rozvoj a provádění soustavy Natura 2000, včetně pobřežních a mořských stanovišť a 

druhů. Zejména má zajistit odpovídající financování soustavy Natura 2000. Jelikož 

cílem LIFE + je financovat pouze osvědčené postupy nebo demonstrační projekty 

související se správou lokalit Natura 2000, měla by Komise i členské státy zajistit 

dostupnost dostatečných finančních prostředků pro správu soustavy prostřednictvím 

jiných nástrojů. Program LIFE + by měl mít jen doplňkovou povahu, měl by se tedy 

používat tam, kam nedosáhnou prostředky z „hlavních fondů“. V souvislosti s 

naplňováním cílů Šestého akčního programu, má podporovat projekty, které přispívají 

k zastavení úbytku biodiverzity.93   

V rámci Evropské unie existují kromě programu LIFE + ještě další možnosti 

spolufinancování soustavy Natura 2000. Jedná se zejména o následující fondy: 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova (European Agricultural Fund for 

Rural Development - EAFRD) 

Byl zřízen nařízením Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova. Na základě tohoto nařízení jsou 

členské státy povinny vytvořit Národní strategické plány a Programy rozvoje venkova, 

neboť aktivity, které nejsou zařazeny do těchto programů, nemohou být 

spolufinancovány EAFRD. Proto je nutné zahrnout do plánů i požadavky a cíle 

související s péčí o lokality soustavy Natura 2000. Z EAFRD mohou být kompenzovány 

především ztráty zemědělců nebo lesníků způsobené ochranou lokalit soustavy Natura 

2000 na jejich pozemcích.94 

                                                             
93 http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm 
94 Podrobně viz Financing Natura 2000, Guidance Handbook, European Commission, 2007, str. 15 a násl.  
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Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund - 

ERDF) 

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat hospodářskou a 

sociální soudržnost v rámci Evropské unie vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. 

V souvislosti se soustavou Natura 2000 jej lze využít zejména k financování přípravy 

plánů a studií, dále také k financování a instalaci infrastruktury sloužící pro přístup 

veřejnosti i k rekreačním účelům.95 

 

Evropský sociální fond (European Social Fund - ESF) 

Jeho hlavním posláním je snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 

začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských 

zdrojů. V souvislosti s Naturou 2000 jej lze vyžít spíše okrajově, ke kofinancování akcí 

jako jsou školení, propagace pracovních příležitostí apod.  

 

LEADER+ 

Je využíván pro podporu menších iniciativ obcí. LEADER+ umožňuje realizaci 

integrovaných programů rozvoje venkova ve vybraných oblastech. Je využíván 

členskými zeměmi pro podporu výzkumných prací, plánování a realizaci managementu 

i propagaci lokalit Natury 2000. 

 

Kohezní fond (Cohesion Fund - CF) 

Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond, byl založen v roce 1993 k 

poskytování pomoci vybraným zemím EU. Jeho pomoc je určena na přímé financování 

konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy 

(transevropské dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Ačkoli není příliš pravděpodobné užití 

Kohezního fondu přímo pro financování soustavy Natura 2000, mohou nastat situace, 

kdy území soustavy budou nepřímo profitovat z jiných projektů financovaných 

z prostředků Kohezního fondu.96 

 

 

                                                             
95 Srovnej Implementace Natury 2000 v České republice, Tématická zpráva 2: Financování Natury 2000. 
96 Podrobně viz Financing Natura 2000, Guidance Handbook, European Commission, 2007, str. 15 a násl.  
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Rámcový program pro vědu a výzkum (7th Research Framework Programme – 

FP7) 

7. rámcový program je hlavním finančním nástrojem, kterým Evropská unie 

podporuje výzkumné a vývojové aktivity ve stěžejních vědeckých oblastech. Lze jej 

využít například k financování výzkumných aktivit založených na mezinárodní 

spolupráci, jestliže se týkají životního prostředí (včetně změny klimatu), zemědělství a 

rybářství. 

 

Operační programy 

K financování soustavy Natura 2000 lze využít i některé evropské operační 

programy. Klíčový je operační program Životní prostředí, který je zaměřen na 

zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, podporu péče o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.97  

Soustavě Natura 2000 se věnuje oblast 6.1, která podporuje projekty zaměřené 

na opatření spojená s implementací soustavy včetně monitoringu zvláště chráněných 

území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a 

živočišných druhů. Z dalších oblastí v rámci šesté osy lze financovat např. zajišťování 

péče o chráněná území včetně EVL a ptačích oblastí, investice do obnovy a výstavby 

návštěvnické infrastruktury v těchto oblastech, opatření k zachování a celkovému 

zlepšení přírodních poměrů v lesích na územích soustavy Natura 2000 a konečně i 

odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů na územích 

soustavy.98 

K financování kompenzací za omezení hospodaření na rybnících z důvodu 

ochrany přírody a krajiny slouží Evropský rybářský fond.  

Z dalších operačních programů je možné využít operační program Doprava 

např. pro financování opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní 

prostředí.  

 

 

  

                                                             
97 Viz http://www.strukturalni-fondy.cz/opzp. 
98 Tamtéž. 
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4.11. Institucionální zabezpečení soustavy Natura 2000 v rámci 

Evropské unie 

Evropská rada 

Je vrcholným politickým orgánem Evropské unie. Jejími členy jsou předsedové 

vlád a hlavy států, dále předseda Evropské komise a předseda Evropského parlamentu. 

Evropská rada přijímá především politická rozhodnutí nelegislativního charakteru; 

projednává dokumenty strategického charakteru a určuje směry dalšího rozvoje EU.99 

 

Rada Evropské unie  

Je hlavní rozhodovací institucí Evropské unie. Zastupuje členské státy a jejích 

schůzek se účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády EU. Kteří ministři se účastní 

jaké schůzky, záleží na předmětu jednání - podle toho existuje celkem devět rad 

různého složení, přičemž k projednávání otázek životního prostředí je příslušná „Rada 

EU pro životní prostředí“. 

Rada sehrává klíčovou úlohu při přijímání ekologické legislativy. Na základě 

čl. 192 odst. 1 a 3 Smlouvy o fungování EU je valná většina environmentální legislativy 

přijímána tzv. řádným legislativním postupem, tj. spolurozhodováním Rady a 

Evropského parlamentu. V určitých taxativně vymezených záležitostech podle čl. 192 

odst. 2 SFEU, rozhoduje Rada tzv. zvláštním legislativním postupem, tj. samostatně.100 

 

Evropský parlament 

Jeho hlavním úkolem je spolu s Radou schvalovat evropské právní předpisy a 

také vykonávat demokratický dohled nad ostatními orgány Evropské unie, zvláště pak 

nad Komisí. Parlament rovněž podněcuje vytváření nové legislativy přezkoumáváním 

ročního pracovního programu Komise, zvažováním, jaké nové zákony by bylo vhodné 

přijmout, a požádáním Komise o předložení návrhů.101 

                                                             
99 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde Praha, 
a.s., 2006, str. 240. 
100 Lisabonská smlouva zavedla zásadní změnu v systému hlasování kvalifikovanou většinou, který se 
používá při schvalování environmentální legislativy v Radě, avšak s účinností až od 1. 11. 2014. Stávající 
systém tří většin bude zjednodušen – při rozhodování Rady v reakci na návrh Evropské komise bude ke 
schválení stačit souhlas 55 % členských států, jež reprezentují 65 % obyvatelstva Unie. Až do konce 
března 2017 však může kterýkoliv stát požádat, aby se v konkrétním případě hlasovalo podle současného 
systému váženého hlasování.; viz http://www.mzp.cz/cz/zmeny_vyvolane_lisabonskou_smlouvou 
101 Viz http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_cs.htm 
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Evropská komise 

Je výkonným orgánem Evropské unie. To znamená, že odpovídá za provádění 

rozhodnutí Parlamentu a Rady. Řídí každodenní činnosti EU, jakými je provádění jejích 

politik, řízení jejích programů a vydávání finančních prostředků. Mezi její další úkoly 

patří navrhování právních předpisů Parlamentu a Radě, zastupování EU na mezinárodní 

scéně, včetně například vyjednávání dohod mezi EU a ostatními zeměmi a v neposlední 

řadě jí přísluší společně se Soudním dvorem vymáhat evropské právo.102  

Nelze opomenout roli Evropské komise při schvalování seznamu evropsky 

významných lokalit a povinnost členských států podávat Komisi pravidelné zprávy 

týkají se Natury 2000. 

V současné době se Komise sestává z 27 komisařů. Zaměstnanci Komise pracují 

v sekcích označovaných jako „generální ředitelství“ a „tzv. vnitřní služby“ (např. právní 

služba). Každé generální ředitelství odpovídá za určitou oblast politiky a je řízeno 

generálním ředitelem, který je odpovědný jednomu z komisařů. Celou koordinaci 

zajišťuje generální sekretariát, který také řídí týdenní zasedání Komise.103  

Záležitosti ochrany životního prostředí spadají převážně do působnosti 

generálního ředitelství pro životní prostředí (DG Environment).104 To se dále člení na 

7 ředitelství, přičemž problematika soustavy Natura 2000 spadá do ředitelství              

B – Ochrana přírody.105     

Generální ředitelství shromažďuje informace o transpozici a implementaci 

evropských předpisů v oblasti životního prostředí a v souvislosti s tím prověřuje 

stížnosti občanů a nevládních organizací týkající se chybné aplikace evropského práva. 

Pokud dojde k závěru, že byla porušena ustanovení Smlouvy, nejprve umožní danému 

členskému státu podat vyjádření a posléze o tom sama vydá odůvodněné stanovisko. 

Pokud tento stát nevyhoví ve stanovené lhůtě stanovisku Komise, může Komise 

předložit věc soudnímu dvoru. 

Generální ředitelství také reprezentuje zájmy Evropské unie v oblasti životního 

prostředí na řadě mezinárodních setkání a konferencí a financuje projekty, které mají 

přispět k ochraně životního prostředí v EU.  

 

                                                             
102 http://europa.eu/institutions/inst/comm/index_cs.htm 
103 Tamtéž. 
104 http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 
105 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 157. 
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Soudní dvůr Evropské unie 

Představuje soudní orgán Evropské unie. Jeho úkolem je zajišťovat dodržování 

právních předpisů EU. Dohlíží, aby členské státy a orgány EU jednaly v souladu 

s požadavky evropského práva. Má pravomoc řešit právní spory mezi členskými státy 

EU, orgány EU, podniky i fyzickými osobami. Nejčastější je u Soudního dvora řízení o 

předběžné otázce, tj. nesporné řízení, při němž spolupracují vnitrostátní soudy se 

Soudním dvorem, v případech, kdy mají pochybnosti o souladu nějakého svého postupu 

s unijním právem. Dalším častým případem je řízení o porušení Smlouvy 

(čl. 258 SFEU) nebo žaloby členských států na neplatnost aktu či na nečinnost 

Evropského Parlamentu a Rady. 

K Soudnímu dvoru je přičleněn Soud prvního stupně, který odpovídá za 

vydávání rozsudků u určitých druhů právních sporů, zejména žalob fyzických osob, 

společností a některých organizací, a věcí týkajících se práva hospodářské soutěže.  

Rozhodnutí Soudního dvora podávají podrobnější výklad mnohdy příliš 

obecných a neurčitých pojmů obsažených ve směrnicích. 

 

Ostatní orgány EU 

Dalším důležitým orgánem EU je na úseku životního prostředí Evropská 

agentura pro životní prostředí (EEA).  

Jejím úkolem je poskytovat objektivní a věrohodné informace o stavu životního 

prostředí a jeho vývoji jak institucím Evropské unie, tak členským státům, dalším 

evropským zemím i široké veřejnosti. K tomu má mimo jiné sloužit Evropská 

informační a pozorovací sít pro životní prostředí (European Environment 

Information and Observation Network – EIONET 106), jejíž koordinací je agentura 

pověřena. Síť EIONET tvoří národní koordinační střediska, která v daném státě 

koordinují spolupráci s EEA (v ČR je tímto střediskem Česká informační agentura 

životního prostředí), národní referenční střediska (v ČR působí od roku 1998 jako 

národní referenční středisko pro přírodu a biodiverzitu Agentura ochrany a přírody ČR) 

a evropská tematická střediska, která se věnují jednotlivým okruhům péče o životní 

prostředí.107  

 

                                                             
106 Blíže http://eionet.europa.eu/ 
107 Viz Plesník, J.: Co je to EIONET?, in Ochrana přírody, č. 7/2006, str. 221.  
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Tematická střediska jsou zřizována a financována EEA obvykle na dobu 

několika let. V současnosti je zřízeno celkem pět tematických středisek. Ve vztahu 

ochraně biodiverzity je nejvýznamnější Evropské tematické středisko biologické 

rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity – ETC/BD108). Mezi 

hlavní činnosti střediska patří odborná podpora naplňování příslušné legislativy EU, 

zejména vytvoření a péče o soustavu chráněných území Natura 2000 a monitorování 

biodiverzity.109 

 

  

                                                             
108 Blíže http://biodiversity.eionet.europa.eu/ 
109 Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde Praha, 
a.s., 2006, str. 243. 
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4.12. Problémy budování soustavy Natura 2000 v evropském kontextu 

V následujících řádcích se zaměřím na nejčastější problémy budování soustavy 

Natura 2000. Směrnice o ptácích i o stanovištích byly a do jisté míry stále jsou jedněmi 

z nejhůře naplňovaných právních předpisů EU. Svědčí o tom i řada řízení o porušení 

smlouvy, která se za dobu jejich existence objevila před Evropským soudním dvorem.  

Prvním problémem bylo nedodržení termínů pro navržení národních seznamů. 

15 členských zemí bylo povinno navrhnout národní seznam pSCI do června 1995 a 

vymezit na svém území soustavu Natura 2000 do června 2004. Z těchto států však téměř 

žádný nepředložil národní seznam ve stanovené lhůtě. V roce 1997 zahájila Evropská 

komise řízení z důvodu chybějícího nebo pouze částečného národního seznamu, celkem 

s devíti zeměmi. Nesplnění bylo z velké míry způsobeno stanovením nereálných lhůt 

k jejich provedení. Dalším z faktorů, který vedl ke zpoždění, byl nedostatek povědomí o 

směrnicích, soustavě Natura 2000 a navržených lokalitách a to jak ze strany veřejnosti i 

ze strany odpovědných orgánů a institucí.  

Problémem byla také poměrně velká obecnost směrnice o stanovištích, která 

klade členským státům pouze cíle a všeobecné zásady, ale detaily plnění ponechává na 

nich. V některých případech situaci komplikovalo ještě vnitřní uspořádání státu, jako 

např. federativní uspořádání v Rakousku či Německu. To vedlo k různým strategiím při 

výběrů území, zvláště při stanovení hranic území a jejich řízené péče. Některé státy 

stanovily hranice území lokalit velmi blízko kolem vlastního místa vědeckého zájmu a 

zamýšlejí využít předpisů pro plánování k ochraně území před aktivitami v okolním 

území. Jiné státy navrhly naopak větší území, které často zahrnuje „ochranné pásmo“. 

Malá území s hranicemi těsně kolem předmětu ochrany jsou obvyklá v intenzivně 

využívané zemědělské krajině, jako je jižní Anglie nebo severní Německo, zatímco 

větší území jsou charakterističtější na severu, v horách a v jižní Evropě.110 

Ačkoliv zkušenosti států, které implementovaly směrnice jako první, ukázaly, že 

nemohou být efektivně aplikovány bez podpory veřejnosti, mnoho nových členských 

států tento faktor přesto podcenilo. V některých případech byly lokality vymezeny 

prakticky pouze na základě environmentálního uvážení, zatímco konzultací s místní 

samosprávou a dotčenou veřejností se konalo minimum. Jindy vlastníci pozemků ani 

                                                             
110 Blíže viz Evans, D.: Natura 2000 – síť území EU k zachování její flóry a fauny, in Ochrana přírody, 
č. 10/2005, str.291 a násl. 
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nevěděli, že se lokalita soustavy nachází na jejich území.  

Zatímco občanská sdružení a nevládní organizace zaměřené na ochranu přírody 

myšlenku soustavy Natura 2000 spíše vítaly, úroveň akceptace ze strany jednotlivců 

byla stále velmi nízká. V podstatě ve všech státech byla zřetelná nespokojenost 

v různých fázích implementace, zejména pak ve fázi stanovení hranic lokalit a 

sestavování doporučení, která mají být vzata v potaz v přípravě plánů péče. Jedním 

z největších problémů se v této souvislosti ukázal být střet mezi ochranou přírody a 

ekonomickými záměry v dané lokalitě. Část pozemků zahrnutých do Natury 2000 je 

v soukromém vlastnictví. Vznikaly tak spory mezi členskými státy a jejich občany, 

zejména vlastníky pozemků či obcemi, případně i samotnými regiony, které se obávali, 

že zařazení území do soustavy znemožní veškeré ekonomické plány v dané oblasti. 

V této souvislosti byla na Evropskou komisi podána celá řada žalob vlastníků pozemků, 

kteří se domáhali zrušení rozhodnutí Komise, kterými byly přijaty evropské seznamy 

lokalit pro jednotlivé biogeografické oblasti.111 

Konflikt vznikl například mezi Německem a jeho přístavním městem 

Papenburg112, které nesouhlasilo se zařazením části řeky Emže do evropského seznamu 

SCI z obavy ze znemožnění jejího budoucího využití pro provoz lodní dopravy. 

V únoru 2008 podalo město Papenburg k německému správnímu soudu žalobu, jíž se 

domáhalo, aby spolkové vládě Německa bylo uloženo souhlas se zařazením lokality na 

evropský seznam neudělit. Papenburg argumentoval tím, že souhlas Německa by 

porušil správní autonomii, která mu přísluší podle německého ústavního práva. 

Německý správní soud podal k Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné 

otázce, ve které žádal mimo jiné vyjasnění čl. 4 odst. 2 směrnice o stanovištích.  

Soudní dvůr v dané věci rozhodl, že čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce směrnice 

o stanovištích musí být vykládán v tom smyslu, že členský stát není oprávněn odepřít 

souhlas se zařazením jedné či více lokalit do návrhu seznamu lokalit významných pro 

Společenství, z jiných důvodů, než jsou důvody související s ochranou životního 

prostředí. 

Vytváření soustavy často komplikovaly i spory s nejrůznějšími zájmovými 

sdruženími nebo nevládními organizacemi. Ve Finsku vznikl největší spor mezi Unií 

zemědělských výrobců a vlastníků lesa na jedné straně a ochránci přírody na straně 
                                                             
111 Např. žaloby T–150/05 – Sahlstedt a spol. v. Komise; T–80/05 – Bavendam a spol. v. Komise; T-
117/05 – Rodenbrőker a spol. v. Komise. 
112 Viz C-226/08 Stadt Papenburg v. Spolková republika Německo. 
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druhé. Naopak ve Francii proti projektu soustavy Natura 2000 bojovaly především 

skupiny hájící zájmy rybolovu a myslivosti.   

V některých státech došlo také k rozporům na vládní úrovni mezi různými 

ministerstvy, jako např. mezi ministerstvy životního prostředí a zemědělství.113  Např. 

ve Francii se jednalo o spor mezi těmito dvěma ministerstvy, o tom, do čí působnosti 

soustava Natura 2000 spadá. 

 

V současné době je klíčovým problémem zajištění odpovídající péče a ochrany 

vyhlášeným lokalitám. Související otázkou jsou také finanční kompenzace pro vlastníky 

pozemků v Natuře 2000, které v praxi významným způsobem přispívají k zajištění 

managementu lokalit. Nicméně i zde je velký rozdíl mezi členskými státy, co se 

vyplácení kompenzací týče. Zatímco v některých státech jsou stanovena platební 

schémata pro všechny druhy pozemků vyskytujících se v Natuře 2000, tak v jiných 

zemích jsou náhrady upraveny jen pro omezené typy pozemků. Často jsou platby také 

příliš nízké, v porovnání se skutečnými náklady managementu. Tento proces je proto 

třeba urychlit a co nejvíce zjednodušit. 

Dosažení příznivého stavu v lokalitách Natury nezávisí pouze na vhodné péči o 

lokality. Větší hrozbu často představují nepříznivé vlivy nejen lidských aktivit v lokalitě 

nebo jejím okolí. Směrnice o stanovištích proto vyžaduje vhodné posouzení důsledků 

plánů a projektů (čl. 6 odst. 3), tak aby se předešlo jejich významnému negativnímu 

vlivu na předmět ochrany lokality. Zkušenosti řady států však ukázaly podstatné 

nedostatky v implementaci právě těchto ustanovení směrnice. Častým problémem je 

nevhodná transpozice pojmu „plán a projekt“, takže ne vždy všechny činnosti s  

negativními vlivy spadají pod proces hodnocení vlivů.  

Dalším častým problémem při implementaci čl. 6 směrnice o stanovištích bylo 

vynětí některých plánů, které tradičně spadaly mimo rámec hodnocení vlivů (např. 

rybářské plány, lesní plány, činnosti související s chovem zvěře nebo myslivostí, apod.) 

V některých státech bylo z hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 vyňato i 

územní plánování. 

Například Francie v zákoníku o životním prostředí stanovila obecným 

způsobem, že rybolov, činnosti v oblasti akvakultury, honitba a další lovecké činnosti 

                                                             
113 Blíže viz Evans, D.: Natura 2000 – síť území EU k zachování její flóry a fauny, in Ochrana přírody, 
č. 10/2005, str.291 a násl. 
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provozované za podmínek a na územích povolených platnými zákony a předpisy nejsou 

rušivými činnostmi ani nemají takové účinky. Taková právní úprava je však podle 

rozhodnutí Soudního dvora114 v rozporu s povinnostmi, které vyplývají z čl. 6 odst. 2 

směrnice o stanovištích.  

Francouzský zákoník dále stanovil, že na práce, díla nebo úpravy upravené 

„smlouvami Natura 2000“ se posuzování důsledků nevztahuje. Francie argumentovala, 

že takový postup je odůvodněn tím, že předmětem těchto smluv je dosažení cílů 

ochrany nebo obnovy lokality, a proto s péčí o lokalitu přímo souvisejí nebo jsou pro ni 

nezbytné. Podle názoru Soudního dvora však nelze vyloučit, že práce, díla a úpravy, 

která jsou upraveny v těchto smlouvách, sice mají za cíl ochranu nebo obnovu lokality, 

s péčí o ni ale přímo nesouvisejí nebo pro ni nejsou nezbytné. Pouhá slučitelnost „smluv 

Natura 2000“ s cíli ochrany lokality nemůže být považována za dostatečnou k tomu, 

aby práce, díla a úpravy, jež jsou upraveny v uvedených smlouvách, byly systematicky 

osvobozeny od posouzení důsledků pro lokalitu.115  

Obdobně byly podle francouzského zákoníku  vyňaty z posouzení důsledků také 

programy a projekty prací, děl nebo úprav, které podléhají ohlašovacímu režimu. 

Takové programy a projekty přitom mohou mít významný vliv na lokalitu z hlediska 

cílů její ochrany, což je určujícím kritériem pro použití čl. 6 odst. 3 směrnice o 

stanovištích. 

 

Z tohoto i řady dalších rozsudků116 je patrné, že případné rozpory mezi 

vnitrostátní a unijní právní úpravou vykládá Soudní dvůr s ohledem na naplnění cílů 

ochrany stanovených směrnicí o stanovištích a s přihlédnutím zejména k zásadě 

obezřetnosti, tak aby každý plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí 

nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak který pravděpodobně bude na tuto lokalitu mít 

významný vliv, podléhal individuálnímu posouzení jeho důsledků pro dotyčnou lokalitu 

z hlediska cílů její ochrany. 

 

  
                                                             
114 Blíže viz rozsudek Soudního dvora ze dne 4. března 2010, ve věci C-241/08 - Evropská komise v. 
Francouzská republika. 
115 Tamtéž. 
116 Viz například rozsudek Soudního dvora ve věci C-226/08 Stadt Papenburg v. Spolková republika 
Německo, C-127/02 Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, C-418/04 Komise v. Irsko, C-
304/5 Komise v. Itálie nebo C-98/03 Komise v. Německo. 
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5. Česká právní úprava 

Na základě Smlouvy o přistoupení117 se Česká republika zavázala transponovat 

do vnitrostátního právního řádu evropské předpisy. Jedním z nejdůležitějších závazků 

v oblasti ekologické politiky bylo vytvořit soustavu Natura 2000. Protože pro oblast 

ochrany přírody nebylo sjednáno žádné přechodné období, byla ČR povinna tak učinit 

ještě před svým vstupem do EU, tedy do 1. května 2004.  

Na prvním návrhu transpoziční novely zákona o ochraně přírody a krajiny se 

začalo pracovat již koncem roku 199. V té době byla v rámci projektu Phare provedena 

analýza mezer mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny a oběma směrnicemi. Ukázalo 

se, že přes nespornou pokrokovost zákona, transpozici směrnic nezajišťuje. Bylo proto 

rozhodnuto o přípravě novely zákona, která by co nejlepším způsobem transponovala 

obě směrnice.118    

Návrh novely byl na podzim roku 2001 Ministerstvem životního prostředí 

předložen do vnějšího připomínkového řízení. Na základě značného množství 

připomínek rozhodl ministr životního prostředí v prosinci 2001 o stažení předlohy a o 

jejím přepracování. Nový návrh novely však již kvůli blížícím se volbám tehdejší vláda 

neprojednala. Schválila jej až nová vláda v listopadu 2002. Parlament ČR jej ale po 

téměř ročním, složitém projednávání nakonec v listopadu 2003 neschválil. Vzhledem 

k blížícímu se datu vstupu do EU, rozhodlo vedení Ministerstva o urychleném 

vypracování nového návrhu, který byl během několika týdnů připraven a schválen.119 

Schválený návrh novely vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2004 Sb. Z důvodu 

časové tísně, nebyla stanovena žádná legisvakanční lhůta a tzv. euronovela nabyla 

účinnosti dnem vyhlášení, tj. 28. 4. 2004. 

Jednalo se v mnohém o kompromisní řešení, které nutně vedlo k několika 

rozporům se směrnicemi. Upozornila na ně i Evropská komise, která informovala v 

březnu 2006 Českou republiku, že proti ní hodlá zahájit infringement.120 Výtky se 

týkaly např. nesplnění povinnosti členského státu přijmout zvláštní opatření týkající se 
                                                             
117 Viz Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s. 
118 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. XIV. 
119 Tamtéž. 
120 Podle názoru Komise byla nesprávně či neúplně provedena ustanovení čl. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 4 odst. 4 
věta druhá, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 3 s přílohou II/2, čl. 9 odst. 1, čl. 10 s přílohou V a čl. 11 směrnice o 
ptácích a čl. 7 směrnice o stanovištích (spolu s čl. 6 odst. 2 až 4 směrnice o stanovištích pokud jde o 
území označená podle čl. 4 odst. 1 nebo 2 směrnice o ptácích). 
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ochrany stanovišť druhů uvedených v příloze I směrnice, hodnocení důsledků koncepcí 

a záměrů na ptačí oblasti a především vynětí lesních hospodářských osnov a lesních 

hospodářských plánů z odpovídajícího hodnocení důsledků na evropsky významné 

lokality.  

K odstranění vytýkaných nedostatků byla přijata novela zákona o ochraně 

přírody a krajiny publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 349/2009 Sb.  
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5.1. Vytváření soustavy Natura 2000 v praxi 

Přípravou odborných podkladů pro soustavu Natura 2000 byla v České republice 

pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). Od roku 2000 

probíhalo shromažďování údajů o rozšíření a početnosti cílových druhů a poddruhů 

planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a shromažďování údajů o rozšíření a 

rozloze cílových typů přírodních stanovišť. 

 

5.1.1. Ptačí oblasti121  

Práce na přípravě ptačích oblastí začaly v roce 2000, kdy AOPK pověřila 

navržením kritérií a vypracováním seznamu kandidátů na ptačí oblasti Českou 

společnost ornitologickou. Již začátkem roku 2002 byl Ministerstvu životního prostředí 

předložen odborný „Návrh oblastí ochrany ptáků“. Základem návrhu byl zejména 

aktualizovaný seznam tzv. významných ptačích území (IBA) a další mokřadní a 

suchozemské lokality významné pro ptáky.122 Navrženo bylo celkem 48 území. Jejich 

počet byl po další odborné diskuzi upraven na konečných 41 ptačích oblastí. Celková 

rozloha navržených oblastí tvoří 8,9 % rozlohy České republiky a zhruba 63 % ptačích 

oblastí se nachází uvnitř stávajících zvláště chráněných území.123  

Pro každý druh ptáků z přílohy I směrnice o ptácích a pro pravidelně se 

vyskytující stěhovavé druhy bylo navrženo pět nejlepších lokalit, přičemž jako 

minimální počet byly uvažovány 3 páry u velkých druhů nepěvců, 6 párů u středních a 

malých druhů nepěvců a 12 párů pro pěvce. Dalšími kritérii byly shromaždiště nejméně 

1% tahové populace stěhovavého druhu a pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 

vodních ptáků jednoho nebo více druhů. Pro druhy s početnými populacemi v ČR, které 

jsou ovšem v západní Evropě vzácné a proto jsou zařazeny do přílohy I směrnice o 

ptácích, byla přednostně vybírána území navržená pro další druh z přílohy I směrnice.124  

Upravený návrh ptačích oblastí, který předala Česká společnost ornitologická 

Agentuře ochrany přírody a krajiny, byl předjednán s kraji, obcemi, vlastníky a uživateli 
                                                             
121 Mapa ptačích oblastí na území ČR viz Příloha 2.  
122 Podrobně viz Pokorný, J.: Příprava odborných podkladů pro soustavu Natura 2000, in Ochrana 
přírody, č. 7/2002, str. 1993. 
123 Podrobně viz Hora, J., Marhoul, P.: Návrh oblastí ochrany ptáků v České republice, in  Ochrana 
přírody,  č. 7/2002, str. 195. 
124 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 499 a násl. 
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pozemků a po projednání Ministerstva životního prostředí s ostatními resorty jej od září 

do prosince 2004 schvalovala na několika jednáních vláda ČR. Z původního návrhu 

41 ptačích oblastí bylo v první fázi vyhlášeno pouze 38 lokalit.  

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší nejprve vláda odmítla vyhlásit z 

čistě ekonomických důvodů (konkrétně se jednalo o výstavbu průmyslové zóny Dolní 

Lutyně) a uložila Ministerstvu životního prostředí navrhnout alternativní řešení 

k ochraně vzácných ptáků. Ptačí oblast byla vyhlášena až s účinností od 1. 6. 2008, 

avšak v kompromisní variantě, která vypouští z předmětu ochrany jeden druh a 

zmenšuje rozsah území tak, aby s průmyslovou zónou nekolidovalo.125   

Další ptačí oblast Komárov byla sice vyhlášena, avšak oproti původnímu návrhu 

ve značně okleštěné podobě. Hranice oblasti byly pozměněny tak, aby zde bylo možno 

vést rychlostní silnici R35.  

Poslední dvě ptačí oblasti (Dehtář a Českobudějovické rybníky) byly vyhlášeny 

až v říjnu 2009. 

 

5.1.2. Evropsky významné lokality126 

Podstatně komplikovanější byla příprava podkladů pro vymezování území pSCI 

podle směrnice o stanovištích. Nejprve byly shromážděny aktuální odborné údaje o 

rozšíření a početnosti jednotlivých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a kvalitě jednotlivých typů přírodních stanovišť. Mapování a vyhodnocování 

údajů probíhalo odděleně ve čtyřech samostatných liniích – tj. odděleně pro živočichy, 

vyšší a nižší rostliny i typy přírodních stanovišť.127 Na závěr byly tyto linie sjednoceny 

a vznikl jednotný návrh evropsky významných lokalit pro Českou republiku. Protože 

ČR v rámci evropského kontinentu zasahuje do kontinentální a panonské 

biogeografické oblasti, byly tyto návrhy provedeny zvlášť pro každou biogeografickou 

oblast.128 

 
                                                             
125 Podrobně viz Stejskal, V.: Jak vypadá v ČR půl roku po vstupu do EU v teorii a praxi transpozice a 
implementace evropských směrnic na ochranu přírody, in České právo životního prostředí, č. 4/2004, 
str. 100. 
126 Mapa evropsky významných lokalit na území ČR viz Příloha č. 3. 
127 Na základě získaných údajů o stanovištích byl vytvořen tzv. zásobník přírodních komplexů, tedy 
přehled všech území potenciálně vhodných k navržení do národního seznamu jako evropsky významné 
lokality pro typy přírodních stanovišť. 
128 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 504 a násl. 
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Návrh národního seznamu byl zpracován v dubnu 2004. Všechny navrhované 

lokality byly předjednány s obcemi, vlastníky, nájemci a uživateli pozemků, kteří měli 

možnost zaslat připomínky k návrhu nařízení. Pokud bylo k jedné lokalitě vzneseno 

více závažných připomínek, byla svolávána vícestranná nebo veřejná jednání. 

Nejspornější případy řešilo Ministerstvo životního prostředí. Na základě vypořádaných 

připomínek byl připraven aktualizovaný návrh národního seznamu.129 Na začátku 

listopadu 2004 bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení. Na základě rozhodnutí 

vlády proběhlo poté urychlené projednání návrhů tak, aby mohl být národní seznam 

schválen ještě do konce roku 2004. Po složitých jednáních byl národní seznam schválen 

dne 22. 12. 2004 a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 132/2005 Sb.130  

Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam Evropské komisi 

v únoru 2005. Většina lokalit z národního seznamu byla zařazena do evropského 

seznamu v listopadu 2007. Ministerstvo životního prostředí na základě toho vydalo 

sdělení č. 81/2008 Sb. o evropsky významných lokalitách zařazených do evropského 

seznamu a sdělení č. 82/2008 Sb. o lokalitách, které nebyly do evropského seznamu 

zařazeny. 

Na podzim 2005 se konal v maďarském Sarródu biogeografický seminář pro 

panonskou oblast, z něhož vzešel požadavek doplnit národní seznam o některé lokality 

z této oblasti. V roce 2007 bylo proto nařízením vlády č. 301/2007 Sb. doplněno 

17 nových lokalit, pro stávajících 15 lokalit, byl přidán předmět ochrany a jedna lokalita 

byla vyřazena. Evropský seznam pro panonskou oblast byl aktualizován rozhodnutím 

Komise koncem roku 2008131. Seznam evropsky významných lokalit v panonské oblasti 

zařazených do evropského seznamu vydalo Ministerstvo životního prostředí sdělením 

č. 66/2009 Sb. 

Druhá novela národního seznamu byla provedena nařízením vlády č. 371/2008 

Sb. v návaznosti na biogeografický seminář pro kontinentální oblast, který proběhl 

v roce 2006 v Darové u Plzně. Na základě požadavků Evropské komise ČR doplnila 

národní seznam o 233 lokalit, 35 lokalit starého národního seznamu bylo překryto 

28 lokalitami. 21 lokalit bylo ze starého národního seznamu vyškrtnuto z důvodu, že 

                                                             
129 Blíže viz Stárka, L.: Natura 2000 - předjednávání evropsky významných lokalit kontinentální oblasti, 
in Ochrana přírody, č. 2/2005, str. 61. 
130 Pokorný J.: Natura 2000 v ČR – aktuality, in Ochrana přírody č. 3/2005, str.78.  
131 Viz Rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2008, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam 
lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS. 
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nebyly zařazeny na evropský seznam. 170 evropsky významných lokalit bylo měněno, 

např. jejich rozloha, předmět ochrany, navrhovaná kategorie zvláště chráněných 

území.132  

Začátkem roku 2011 přijala Evropská komise aktualizované seznamy pro 

několik biogeografických oblastí, mimo jiné i pro kontinentální a panonskou oblast.133 

Do evropského seznamu tak byly přijaty lokality doplněné do národního seznamu 

novelou nařízení vlády č. 371/2009 Sb. Jednalo se tedy o lokality v kontinentální 

oblasti. Většina EVL v panonské oblasti obsažená v národním seznamu byla zařazena 

do evropského seznamu již rozhodnutím Komise v roce 2008. 

Všechny EVL zařazené do aktualizovaného evropského seznamu musí být 

následně vyhlášeny nařízením vlády podle ustanovení § 45c odst. 1 zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
132 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6664       
133 Viz Rozhodnutí Komise 2011/64/ES ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný 
seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 
92/43/EHS (publikováno v Úředním věstníku EU pod č. K(2010) 9669) a  
Rozhodnutí Komise 2011/86/ES ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam 
lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS 
(publikováno v Úředním věstníku EU pod č. K(2010) 9677). 
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5.2. Natura 2000 v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny 

Vstupem do Evropské unie vznikla České republice povinnost transponovat 

evropské předpisy do vnitrostátního právního řádu. V oblasti ochrany přírody se jednalo 

především o povinnost transpozice dvou zásadních směrnic – směrnice o ptácích a 

směrnice o stanovištích. V následující kapitole se proto věnuji transpozici těch 

ustanovení směrnic, která tvoří právní rámec pro vytvoření soustavy Natura 2000. 

Obě směrnice byly do českého práva transponovány zákonem č. 218/2004 Sb., 

označovaným jako euronovela zákona o ochraně přírody a krajiny, který vstoupil 

v účinnost dne 28. 4. 2004. 

Poprvé je Natura 2000 zmíněna hned v § 1, který deklaruje účel zákona. Tím je 

„přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem 

života a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji“ a „vytvořit v souladu s právem 

Evropské unie v České republice soustavu Natura 2000; přitom je nutno zohlednit 

hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“  

Poslední větou se rozumí hledání takových řešení, která na jedné straně 

umožňují při respektování regionálních, resp. místních poměrů realizovat záměry ve 

veřejném zájmu obyvatel, na druhé straně ale nebudou mít negativní vliv na vytváření 

soustavy Natura 2000, případně bude jejich negativní vliv co nejvíce minimalizován.134 

Samotný pojem „soustava Natura 2000“ je v § 3 odst. 1 písm. r) vymezen jako 

„celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje 

zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich 

přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě 

umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena 

vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými evropsky významnými lokalitami.“ 135 

Euronovela zavedla do § 3 ZOPK definice některých nových pojmů klíčových 

pro soustavu Natura 2000 jako např. přírodní stanoviště nebo druh v zájmu Evropských 

společenství či evropsky významná lokalita. Stěžejní část právní úpravy soustavy 

Natura 2000 se nachází ve čtvrté části zákona, která se podrobněji zabývá postupem při 

vytváření soustavy a její ochranou, sledováním stavu ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit a druhů, podmínkami pro vydání povolení, souhlasů a stanovisek a 
                                                             
134 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, s.75 – 76. 
135 Blíže k definici „pojmu Natura 2000“ viz kapitola 2.1 této práce.  
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hodnocením důsledků koncepcí a záměrů. Jednotlivým oddílům se věnuji 

v následujících podkapitolách. 

 

5.2.1. Evropsky významné lokality 

Pojem evropsky významná lokalita byl do ZOPK doplněn zákonem č. 218/2004 

Sb. Nejdříve je třeba upozornit, že se nejedná o další kategorii zvláště chráněného 

území, ale naopak má být pro jejich ochranu využito některé z již existujících zvláště 

chráněných území uvedených v § 14 ZOPK. 

Směrnice o stanovištích pro lokality soustavy Natura 2000 zavádí postupně 

celkem tři odlišná označení, v závislosti na různých časových etapách procesu 

navrhování, projednávání, schvalování a konečně vyhlašování. V návaznosti na 

směrnici definuje ZOPK evropsky významnou lokalitu jako lokalitu vyžadující zvláštní 

územní ochranu a splňující podmínky podle § 45a odst. 1 ZOPK, která: 

a) byla zařazena do národního seznamu, a to až do doby jejího zařazení do 

evropského seznamu (v anglickém znění směrnice o stanovištích se 

lokality v této fázi označují jako pSCI – proposed Sites of Community 

Importance), 

b) splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla do 

něho zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště 

nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se s 

Evropskou komisí jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo 

nezařazení lokality dohodne ČR s Komisí nebo do rozhodnutí Rady EU 

(dále jen „sporná lokalita"), nebo 

c) byla zařazena do evropského seznamu (v anglickém znění směrnice 

odpovídají tzv. SCI – Sites of Community Importance)136 

Je třeba poznamenat, že koncept sporné lokality podle ZOPK významově ne 

zcela odpovídá čl. 5 směrnice o stanovištích. Tento článek směrnice pojednává o 

výjimečných případech, kdy se z nějakého důvodu určité lokality nedostaly do 

národního seznamu, ačkoliv jsou místem výskytu prioritního stanoviště nebo druhu a 

jejich význam pro jejich zachování je nesporný. Avšak pojem sporné lokality podle 

                                                             
136 Viz § 3 odst. 1 písm. q)  zákona o ochraně přírody a krajiny; Srovnej Miko, L., Borovičková, H., 
a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 90. 
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ZOPK evokuje spíše případy, kdy lokalita, která splňuje požadavky směrnice, nebyla 

zařazena do národního seznamu např. z politických či ekonomických důvodů. Takový 

postup členského státu by ale byl v rozporu s evropským právem a proto se jak čl. 5 

směrnice tak § 3 odst. 1 písm. q) ZOPK týkají jen dosud neznámých a v budoucnu 

objevených lokalit či lokalit, které teprve vzniknou.137 

 

Vytvoření národního seznamu 

Vytvoření národního seznamu evropsky významných lokalit upravuje § 45a 

ZOPK. Jako EVL se do národního seznamu zařadí ty lokality, které v biogeografické 

oblasti nebo oblastech, k nimž náležejí, výrazně přispívají k udržení nebo obnově 

příznivého stavu alespoň jednoho typu evropsky významného druhu z hlediska jejich 

ochrany, nebo k udržení biologické rozmanitosti.138   

Jako EVL tedy nelze navrhnout kterékoli místo výskytu některého z typů 

evropských stanovišť nebo evropsky významných druhů, ale jen takové, které splňuje 

výše uvedenou podmínku. Směrnice ani zákon nepřinášejí žádné doporučení, jak ji 

naplnit; proto byla v ČR vytvořena vědecky podložená metodika, s jejíž pomocí byly 

stanoveny lokality, jež se kvalifikovaly k zařazení mezi evropsky významné.139 Seznam 

typů evropských stanovišť a seznam evropsky významných druhů vyskytujících se na 

území ČR je obsažen v přílohách vyhlášky č. 166/2005 Sb. 

Lokality zařazené do národního seznamu stanoví vláda nařízením. V České 

republice se tak stalo nařízením vlády č. 132/2005 Sb. V jeho § 2 jsou taxativně 

vypočtena katastrální území spadající pod panonskou biogeografickou oblast, která 

zaujímá pouhá 4 % území ČR. Kontinentální oblast je pak stanovena negativně, tzn. že 

zahrnuje všechna ostatní katastrální území ČR. V přílohách nařízení jsou vymezeny 

jednotlivé EVL, včetně orientačního vedení hranic a dalších údajů o nich a návrhu 

kategorie územní ochrany.140 U každé lokality v národním seznamu se uvádí její název, 

zeměpisná poloha a rozlohu.  

 
                                                             
137 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 91. 
138 význam poslední věty „nebo přispívají k udržení biologické rozmanitosti“ je poněkud nejasný – blíže 
viz Roth, P.: Nejčastější omyly kolem Natury 2000 v České republice, in Ochrana přírody, č. 10/2005, 
str. 310. 
139 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 203. 
140 Viz § 1 zákona č. 132/2005 Sb.. 
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Předběžná ochrana 

Na lokality zařazené do národního seznamu a na sporné lokality, se po celou 

dobu, než proběhne celý proces jejich schvalování Komisí a zařazení do evropského 

seznamu a následně zajištění trvalé ochrany, vztahuje institut předběžné ochrany podle 

§ 45b ZOPK. Toto ustanovení výslovně zakazuje jejich poškozování. Nejedná se ale o 

absolutní zákaz, neboť orgán ochrany přírody může z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu udělit výjimku.141 Tím nejsou dotčena ustanovení týkající se 

hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality. To znamená, že 

v případě, kdy nelze vyloučit významný vliv na lokalitu, je udělení výjimky závislé na 

výsledku posouzení. Za poškozování se však nepovažuje řádné hospodaření prováděné 

v souladu s platnými právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 ZOPK. 

Orgán ochrany přírody, který výjimku udělí, o tom neprodleně informuje Ministerstvo 

životního prostředí. Všechna rozhodnutí o výjimkách jsou ukládána  v rezervačních 

knihách Ústředního seznamu ochrany přírody.142 

Předběžná ochrana se vztahuje na lokality zařazené do národního seznamu a 

rovněž i na sporné lokality a to až do doby jejich vyhlášení v některé z kategorií ZCHÚ, 

nabytí účinnosti smluvní ochrany nebo uplatnění základní ochrany podle § 45c odst. 2 

ZOPK. V případě lokalit, které nakonec nejsou zařazeny do evropského seznamu, se 

předběžná ochrana uplatní jen do okamžiku jejich zveřejnění v přehledu evropsky 

významných lokalit, které nebyly zařazeny do evropského seznamu.143 

 

Ochrana vyhlášených evropsky významných lokalit 

Podle § 45c ZOPK mají být evropsky významné lokality zařazené do 

evropského seznamu vyhlášeny nařízením vlády a to ve lhůtě 90 dnů od účinnosti 

příslušného rozhodnutí Komise. První seznamy pro kontinentální a panonskou 

biogeografickou oblast byly přijaty rozhodnutími Komise ze dne 13. listopadu 2007. 

Postupně byly oba novelizovány a v současné době platí pro kontinentální oblast 

                                                             
141 Pojem „veřejný zájem“ však není právním řádem výslovně obsahově vymezen; podle nálezu 
Ústavního soudu by měl být veřejný zájem v konkrétní věci zjišťován v průběhu správního řízení na 
základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z 
odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou 
jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce a nelze 
jej v konkrétní věci a priori stanovit, takové řešení by bylo protiústavní. (Pl. ÚS 24/04). 
142 Blíže http://drusop.nature.cz 
143Tento seznam byl zveřejněn sdělením Ministerstva životního prostředí č. 82/2008 Sb. o evropsky 
významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu. 
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rozhodnutí Komise 2011/64/ES a pro panonskou oblast rozhodnutí Komise 2011/86/ES. 

V České republice byl evropský seznam zveřejněn sdělením Ministerstva 

životního prostředí č. 81/2008 Sb. a doplněn sdělením Ministerstva č. 66/2009 Sb. 

Zveřejněním těchto seznamů začaly běžet zákonné lhůty pro zajišťování ochrany 

evropsky významných lokalit. Donedávna to znamenalo povinnost státu vyhlásit jako 

zvláště chráněné území všechny EVL, které nejsou v překryvu či se jen z části 

překrývají s existujícími ZCHÚ nebo jejichž ochrana nebyla zajištěna smluvně.  

Novela č. 349/2009 Sb. s cílem zjednodušit proces vyhlašování těchto lokalit, 

zavedla režim tzv. základní ochrany. Ta spočívá ve stanovení základní ochranné 

podmínky pro evropsky významné lokality, které nejsou v překryvu s některým 

existujícím ZCHÚ nebo se s ním překrývají jen z části. Podle tohoto ustanovení jsou 

vyhlášené EVL chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby 

nedošlo k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť 

anebo stanovišť evropsky významných druhů a aby nebyla narušena jejich celistvost. 

K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím důsledkům, si musí ten, kdo 

tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.144  

Základní ochrana tedy de facto znamená, že není nutné vyhlašovat vybrané 

lokality jako zvláště chráněná území, protože jejich dostatečná ochrana je nově zajištěna 

ustanovením § 45c odst. 2 ZOPK.145 

Další možností jak zajistit příznivý stav stanovišť nebo druhů, které jsou 

předmětem ochrany evropsky významných lokalit, je vyhlásit území lokalit nebo jejich 

části za zvláště chráněná území nebo zřídit smluvně chráněná území podle 

§ 39 ZOPK. Vyžaduje-li udržení příznivého stavu předmětu ochrany EVL přísnější 

ochranu než základní ochranu podle §45c odst. 2 ZOPK a její ochrana nebyla zajištěna 

ani smluvně, stanoví vláda nařízením u této lokality nebo její části kategorie zvláště 

chráněných území, ve kterých je příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí.146 

V případech, kdy se EVL nachází na území již vyhlášeného ZCHÚ, je třeba rozšířit 

způsob ochrany. Způsob ochrany pozemků jako zvláště chráněných oblastí je součástí 

evidence katastru nemovitostí.147 

                                                             
144 Blíže viz Důvodová zpráva k zákonu č. 349/2009 Sb. 
145 Srovnej Landová, B., Havelková, S.: K novele zákona o ochraně přírody a krajiny II, in Ochrana 
přírody, č. 1/2010, str. 21 a násl. 
146 Viz § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
147 Blíže viz zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky a příloha č. 6 vyhlášky 
č. 26/2007 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., (tzv. katastrální vyhláška). 
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Postup zajištění smluvní ochrany je podrobněji stanoven v § 45c odst. 5 ZOPK. 

Vyplývá z něho, že příslušný orgán ochrany přírody dříve, než přistoupí k vyhlášení 

EVL jako zvláště chráněného území, upozorní formou veřejné vyhlášky vlastníky 

pozemků v EVL nebo jejich částech, jejichž ochranu je třeba zajistit vyhlášením ZCHÚ, 

že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to § 39 ZOPK připouští, může být 

zajištěna smluvně.148 Pokud nedojde k uzavření takové smlouvy, bude EVL vyhlášena 

jako ZCHÚ v kategorii ochrany stanovené národním seznamem a to nejpozději do 6 let 

od zařazení lokality do evropského seznamu.  

 Ačkoliv ze znění ZOPK vyplývá, že smluvní ochrana by měla být 

upřednostňována před vyhlašováním lokalit jako některého typu maloplošného 

chráněného území, je její využití obzvlášť problematické u evropsky významných 

lokalit, které se nacházejí na pozemcích více vlastníků. V takovém případě musí 

s uzavřením smlouvy souhlasit všichni vlastníci, jinak by smlouva byla v rozporu s 

ustanovením § 44 odst. 3 občanského zákoníku.149 Pokud by byť jediný vlastník 

pozemku v dané lokalitě neprojevil souhlas s uzavřením smlouvy, musí se přistoupit 

k vyhlášení lokality jako některého ze zvláště chráněných území, nepostačuje-li režim 

základní ochrany.  

Proto se domnívám, že největší potenciál má smluvní ochrana u rozlohou 

malých lokalit, respektive lokalit, nacházejících se na pozemcích pouze několika málo 

vlastníků, případně jen jednoho vlastníka. V této souvislosti se jeví jako nejjednodušší 

uzavření smluvní ochrany v rámci budov, které slouží jako stanoviště netopýrů. 

§ 39 ZOPK však hovoří pouze o možnosti uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemku. 

Specifická situace pak nastává v případě, kdy se vlastník pozemku a vlastník budovy, 

která se na pozemku nachází, liší. Z metodického pokynu MŽP vyplývá, že v takovém 

                                                             
148 Smluvní ochrana je vázána k pozemku formou věcného břemene, o jehož zápis do katastru 
nemovitostí požádá příslušný orgán ochrany přírody. Věcné břemeno vzniká ze zákona ke dni účinnosti 
smlouvy. Zápis do katastru nemovitostí se provede formou záznamu. Bude-li na straně vlastníka 
pozemku, k němuž má být uzavřena smlouva podle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., figurovat osoba 
soukromého práva, půjde o věcné břemeno k tíži této osoby a ve prospěch státu, jakožto osoby právnické. 
V případě, kdy je pozemek ve vlastnictví státu (jde například o území vojenských újezdů), nebude 
smluvní ochrana zajištěna institutem věcného břemene podle úpravy občanského zákoníku, ale bude se 
řídit ustanovením § 14 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.  
149 Podle § 44 odst. 3 občanského zákoníku, v případě, že je návrh určen dvěma nebo více osobám a z 
jeho obsahu vyplývá, že úmyslem navrhovatele (v tomto případě orgánu ochrany přírody) je, aby všechny 
osoby, kterým je návrh určen, se staly stranou smlouvy, je smlouva uzavřena, jestliže všechny tyto osoby 
návrh přijmou. 
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případě je řešením uzavření smlouvy dle § 39 zákona mezi orgánem ochrany přírody a 

vlastníkem pozemku a současně smlouvy mimo režim § 39 zákona mezi vlastníkem 

budovy a orgánem ochrany přírody.150  

Pro značné množství nejasností je smluvní ochrana v praxi téměř nevyužívaným 

institutem. Do dnešní doby bylo na území České republiky uzavřeno pouhých pár smluv 

k ochraně evropsky významných lokalit.151 Jedním z důvodů mohla být i nedostatečná 

informovanost veřejnosti o této možnosti. Zejména v případě upozornění formou 

vyvěšení veřejné vyhlášky nelze předpokládat, že se všichni vlastníci s touto možností 

seznámili. Mnohdy však uzavření smlouvy ztroskotalo kvůli většímu počtu vlastníků 

pozemků.      

Na základě výše uvedeného lze rozlišovat následující režimy ochrany evropsky 

významných lokalit: 

a) základní stupeň ochrany podle § 45c odst. 2 ZOPK, který bude 

aplikován tam, kde nařízení vlády, kterým byl vyhlášen národní seznam, 

u příslušné lokality neuvádí žádnou kategorii zvláště chráněného území, 

b) smluvní ochranu podle § 39 ZOPK, která se uplatní tam, kde nařízení 

vlády, kterým byl vyhlášen národní seznam, u příslušné lokality uvádí 

konkrétní kategorii maloplošného zvláště chráněného území a konečně 

c) ochranu prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území, která 

se uplatní tam, kde nařízení vlády, kterým byl vyhlášen národní seznam, 

uvádí u příslušné lokality konkrétní kategorii zvláště chráněného území a 

nepodařilo se uzavřít smlouvu o ochraně podle § 39 ZOPK.152 

 

Pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v evropsky významných 

lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního protředí zpracování souhrnů doporučených 

opatření. Souhrny doporučených opatření pro EVL a ptačí oblasti pak předává do 

Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné správy.153 

                                                             
150 Blíže Metodický pokyn odboru mezinárodní ochrany biodiverzity a odboru legislativního Ministerstva 
životního prostředí pro uzavírání smluv o chráněném území nebo památném stromu podle § 39 zákona 
č. 114/1992 Sb., in Věstník Ministerstva životního prostředí, duben 2008, částka 4, bod 9, str. 76 – 79. 
151 Např. v Plzeňském kraji byly uzavřeny smlouvy ohledně devíti evropsky významných lokalit, přičemž 
v šesti případech se jednalo o lokality, jejichž předmětem ochrany je netopýr velký nebo vrápenec malý a 
v ostatních případech pouze o lokality malé rozlohy s jedním či dvěma vlastníky. 
152 Viz Landová, B., Havelková, S.: K novele zákona o ochraně přírody a krajiny II, in Ochrana přírody, 
č. 1/2010, str. 21. 
153 Viz § 45c odst. 3 zákona č, 144/1992 Sb. 
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K úplnosti je třeba zmínit ještě možnost požadovat na Evropské komisi, aby byla 

kritéria pro zařazování lokalit s výskytem prioritních typů stanovišť a prioritních druhů 

do evropského seznamu, uplatňována vůči ČR poněkud pružněji. Podmínkou je, aby 

celková rozloha tohoto typu lokalit přesáhla 5 % území ČR. Uvedené ustanovení je 

transpozicí čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice o stanovištích, avšak v rámci ČR 

je nadbytečné, protože celková rozloha uvedených typů lokalit činí méně než 3 % 

území.154   

 

5.2.2. Ptačí oblasti 

Druhým typem území, který spolu s evropsky významnými lokalitami tvoří 

soustavu Natura 2000, jsou ptačí oblasti. Je třeba předeslat, že ptačí oblasti jsou 

v zákoně samostatným institutem územní ochrany, ačkoliv podle původního návrhu 

euronovely měly být další kategorií zvláště chráněného území.155  

Povinnost vymezit na území České republiky ptačí oblasti, vyplývající 

z čl. 4 odst. 2 a 3 směrnice o ptácích, byla do zákona o ochraně přírody a krajiny 

transponována § 45e. Podle něho se jako ptačí oblasti vymezí území nejvhodnější pro 

ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících 

se na území ČR a stanovených právními předpisy EU, které stanoví vláda nařízením. 

Tím se rozumí nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým bylo stanoveno 61 druhů ptáků, 

včetně pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů, pro které se vymezují ptačí 

oblasti. Nařízení umožňuje vymezit ptačí oblasti i pro další druhy stěhovavých vodních 

ptáků, než uvedené v příloze, jestliže se na lokalitě vyskytuje více než 20 000 jedinců a 

to bez ohledu na počet druhů nebo druhové složení.156 

V praxi často dochází k územnímu překryvu ptačích oblastí a zvláště chráněných 

území podle § 14 ZOPK (zhruba 60 %). Ptačí oblasti jsou však samostatným institutem 

územní ochrany. Na rozdíl od zvláště chráněných území se ptačí oblasti vyhlásí vždy, 

pokud jsou splněna objektivní kritéria pro jejich vyhlášení vyplývající z legislativy. Na 

                                                             
154 Viz § 45d zákona č. 114/1992 Sb.;   
Srovnej Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 209. 
155 Blíže k důvodům viz Roth, P.: Natura 2000: evropská teorie začíná získávat české obrysy, in Ochrana 
přírody, č. 7/2002, str. 214. 
156 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 498;  
Viz nařízení vlády č. 51/2005, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblast.  
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území těch ptačích oblastí, které se překrývají se ZCHÚ, je třeba respektovat legislativu 

platnou jak pro příslušnou ptačí oblast, tak pro příslušné ZCHÚ.157 

Vymezit ptačí oblast na území, které nespadá pod žádné ZCHÚ, lze pouze po 

projednání s dotčenými kraji a obcemi. O projednání se sepíše zápis, jehož součástí jsou 

informace o způsobu vypořádání všech připomínek. Vypořádání má respektovat 

požadavky právních předpisů EU. Zákon však výslovně požaduje pouze projednání, 

nikoli souhlas dotčených subjektů.158 

K označení ptačích oblastí v terénu se používá tabulí s textem „ptačí oblast" a 

názvem příslušného území. U smluvně chráněných území se používá tabulí s textem 

„smluvně chráněné území".159 

 

Ochrana ptačích oblastí 

V případě ptačích oblastí není v zákoně zakotvena jejich předběžná ochrana ani 

základní ochrana, jak je tomu u evropsky významných lokalit. Zákon nestanovuje žádné 

obecné ochranné podmínky, které by se vztahovaly na všechny ptačí oblasti (pokud 

nepočítáme omezení vyplývající z § 45g, h, i ZOPK). 

U ptačích oblastí se uplatňují pouze tzv. bližší ochranné podmínky, které jsou 

stanoveny pro každou ptačí oblast individuálně v nařízení vlády, kterým se vymezuje. 

Zmocnění pro tuto úpravu vyplývá z § 45e odst. 2 ZOPK. Podle něho může vláda 

nařízením, kterým vymezuje ptačí oblast, stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas 

orgánu ochrany přírody, přičemž zohlední hospodářské požadavky, požadavky rekreace, 

sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací 

dokumentace. V případě ptačích oblastí nacházejících se na území vojenských újezdů 

zohlední i požadavky na zajištění obrany státu. 

Formulace ochranných podmínek je klíčová z hlediska zajištění cíle ochrany 

ptačích oblastí. Jde o podchycení činností, které by mohly mít negativní vliv na 

populace ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany.160  

                                                             
157 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 501 a násl. 
158 Viz Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 212. 
159 Blíže § 11 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 60/2008 Sb. o plánech 
péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
160 Viz Stejskal, V.: Aktuální problémy administrativně-právních nástrojů ochrany přírody po euronovele 
zákona o ochraně přírody a krajiny; in Aktuální otázky práva životního prostředí, ed. Průchová, 
Masarykova univerzita, Brno 2005, str. 103-118. 
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V praxi mohou nastat následující případy: 

a) v nařízení, kterým se ptačí oblast vymezuje, nejsou uvedeny žádné bližší 

ochranné podmínky, protože ptačí oblast pokrývá ZCHÚ a tak v ní platí 

základní a bližší ochranné podmínky příslušného ZCHÚ nebo 

b) v nařízení jsou uvedeny bližší ochranné podmínky v podobě souhlasů ke 

konkrétně uvedeným činnostem nebo 

c) v nařízení jsou uvedeny výjimky ze souhlasů, tj. obvykle modifikace 

nějaké činnosti, která je na souhlas, ale např. u stejné činnosti, ale 

s jinými parametry se pak výslovně souhlas nevyžaduje.161 

Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany 

přírody zpravidla není třeba vymezit u těch ptačích oblastí, které již požívají ochrany 

jako zvláště chráněná území, jestliže dosavadní ochranné podmínky zabezpečují 

požadovanou úroveň ochrany.  

 

Smluvní ochrana ptačích oblastí 

Další možností, jak zajistit ochranu ptačích oblastí je institut smluvní ochrany. 

§ 45e odst. 4 ZOPK umožňuje uzavřít s vlastníkem nebo nájemcem pozemku smlouvu 

o způsobu hospodaření v ptačí oblasti. Pokud vlastník nebo nájemce projeví písemně 

o uzavření takové smlouvy zájem, orgán ochrany přírody je povinen s ním zahájit ve 

lhůtě 90 dnů jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud její obsah nebude 

v rozporu s právními předpisy EU a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Právo na 

uzavření smlouvy vzniká vlastníkům a nájemcům v den následující po nabytí účinnosti 

příslušného nařízení vlády a trvá po celou dobu existence ptačí oblasti. 

Pokud taková smlouva bude obsahovat ustanovení o provádění činností jinak 

podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody, nebude se tento souhlas pro danou 

činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku vyžadovat.162 Uzavřená 

smlouva tedy nahrazuje vydání rozhodnutí příslušného správního orgánu. Jedná se o 

tzv. subordinační veřejnoprávní smlouvu podle § 161 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen 

správní řád). Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy s ní projeví písemný souhlas 

osoba, která by byla účastníkem správního řízení o vydání souhlasu k příslušné činnosti 

v ptačí oblasti.  
                                                             
161 Viz Stejskal, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde 
Praha, a.s., 2006, str. 502. 
162 Viz § 45e odst. 4 zákona č. 144/1992 Sb. 
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Pokud jde o orgány oprávněné uzavřít smlouvy o způsobu hospodaření, tak 

v případě smluv o způsobu hospodaření v ptačích oblastech, které leží na území 

národních parků, CHKO, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek 

a jejich ochranných pásem, jsou jimi správy těchto parků a chráněných oblastí. U 

ptačích oblastí ležících mimo tato ZCHÚ je k uzavření smluv oprávněn krajský úřad. 

V ptačích oblastech, nacházejících se na území některého z vojenských újezdů, je 

příslušným orgánem újezdní úřad. Na území ostatních pozemků určených pro obranu 

státu vykonává působnost Ministerstvo životního prostředí.163  

 

5.2.3. Sledování stavu ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

Transpozicí směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích byla do ZOPK 

zavedena důležitá povinnost orgánů ochrany přírody pravidelně sledovat stav ptačích 

oblastí, evropsky významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména 

evropsky významných lokalit. 

Po přijetí této právní úpravy se však ukázalo, že orgány ochrany přírody nejsou 

k takové odborné činnosti dostatečně vybaveny. Ministerstvo životního prostředí proto 

pověřilo zajištěním plnění této povinnosti Agenturu ochrany přírody a krajiny; ta má 

nyní na starosti organizaci a koordinaci monitoringu a zapojení vědeckých a odborných 

institucí, případně některých orgánů ochrany přírody pro sběr dat.164 

Na základě získaných informací má MŽP povinnost vypracovat každých šest let 

zprávu o stavu soustavy Natura 2000, kterou poté předloží Evropské komisi a 

veřejnosti. Zpráva musí obsahovat především informace o opatřeních podle § 45a, 45b, 

45c, 45g, 45h a 45i ZOPK, jakož i zhodnocení jejich vlivu na stav evropských stanovišť 

a evropsky významných druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování 

jejich stavu se zvláštním zřetelem na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní 

druhy.  

První Hodnotící zpráva o stavu evropsky významných druhů a typů přírodních 

stanovišť v ČR za období 2004-2006 byla Evropské komisi odevzdána v červnu 2007. 

Celková hodnocení fenoménů jsou rozdělena na tři stupně – příznivý, méně příznivý a 

nepříznivý. Celkově nejpříznivěji byli hodnoceni savci, kde 30% z celkového počtu 

                                                             
163 Viz § 78a odst. 1 a § 79 odst. 3 písm. t) zákona č. 114/1992 Sb. 
164 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 214 a násl. 
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druhů vyšlo v příznivém stavu, nejhůře pak biotopy, kde 76% z celkového počtu 

obdrželo celkové hodnocení nepříznivý stav. V souhrnu všech odvětví nejčastěji 

převahovala méně příznivé hodnocení.165 

 

5.2.4. Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality 

Klíčovým nástrojem k ochraně soustavy Natura 2000 je institut hodnocení 

důsledků koncepcí a záměrů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality.166 V zákoně 

o ochraně přírody a krajiny je zakotven v § 45h a § 45i. Jedná se o transpozici článku 

6 odst. 3 a 4 směrnice o stanovištích. Podle ustanovení § 45h odst. 1 jakákoliv koncepce 

nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo ptačí oblasti, podléhá 

hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se 

nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území. 

Pojem významný vliv není ve směrnici o stanovištích nijak vysvětlen, ale dle 

výkladu Evropské komise je třeba jej vztahovat k cílům ochrany území. 

Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů se procesně postupuje podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud § 45i nebo § 4 odst. 4 

ZOPK nestanoví jiný postup. Za takový jiný postup lze považovat zejména podmínku 

podle § 45i odst. 3 ZOPK o tom, že hodnocení mohou provádět autorizované osoby 

nebo podmínky, za nichž lze schválit záměr nebo koncepci podle § 45i odst. 9 a 10 

ZOPK.   

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 

1 ZOPK (dále jen „předkladatel“), je povinen předložit návrh koncepce nebo záměru 

orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení 

s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Orgán ochrany přírody vydá do 30 dnů ode dne doručení žádosti odůvodněné 

stanovisko,167 ve kterém buď sdělí, že je vyloučeno, aby měl záměr nebo koncepce 

                                                             
165 Podrobně viz http://www.biomonitoring.cz/ 
166 Schéma posuzování vlivů projektů a plánů na území ptačích oblastí a evropsky významných lokalit viz 
Příloha č. 5. 
167 Při vydávání tohoto stanoviska nepostupuje orgán ochrany přírody podle správního řádu. 



76 
 

významný vliv na území soustavy anebo sdělí, že nelze takový vliv vyloučit. V prvém 

případě proces posuzování končí a záměr lze realizovat. Naproti tomu pokud orgán 

ochrany přírody významný vliv nevyloučí, musí být koncepce nebo záměr předmětem 

posouzení podle § 45i odst. 2 ZOPK, přičemž po procesní stránce se postupuje podle 

zákona č. 100/2001 Sb. Pro tuto etapu se vžilo označení „naturové posouzení“. 

Výsledkem naturového posouzení je stanovisko, které je hmotněprávně závazné. 

Podle § 45i odst. 8 ZOPK totiž orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo 

záměru, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní 

vliv na území soustavy Natura 2000, anebo za podmínek stanovených v § 45i odst. 9, 

popřípadě odst. 10 ZOPK. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných 

území.168 

Nelze-li vyloučit negativní vliv na území soustavy, musí předkladatel zpracovat 

varianty řešení, které by negativní vliv vyloučily nebo v případě, že to není možné, 

alespoň zmírnily. Primárně je třeba negativní vliv zcela vyloučit, nestačí pouze 

vypracovat variantní řešení, jehož dopady jsou menší než u původní koncepce nebo 

záměru. Smyslem je, aby předkladatel navrhl taková variantní řešení, která významný 

vliv původní koncepce nebo záměru vylučují.169 

Pokud neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit pouze 

variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to jen z naléhavých důvodů 

převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření 

nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy. Týká-li se negativní vliv lokalit 

s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit 

jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých 

důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Z jiných naléhavých důvodů 

veřejného zájmu může být koncepce nebo záměr schválen jen pokud k němu vydala 

souhlasné stanovisko Evropská komise.170  

Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti 

nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou 

mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé 

                                                             
168 Viz § 45i odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. 
169 Miko, L., Borovičková, H., a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář. 2. vydání, Praha: 
C. H. Beck, 2007, str. 223 
170 Viz § 45i odst. 9 a 10 zákona č. 114/1992 Sb. 
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části.171 Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek 

pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě 

nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.  

Kompenzační opatření stanovuje orgán ochrany přírody na základě dožádání 

orgánu příslušného ke schválení koncepce či záměru. Jsou-li ve stanovisku k posouzení 

vlivů kompenzační opatření již uvedena, orgán ochrany přírody může stanovit pouze 

tato kompenzační opatření. O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich 

zajištění informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního 

prostředí, které informuje Komisi.172 Kompenzační opatření by vždy měla být 

realizována ještě před tím, než doje k poškození území prováděným projektem. 

 

Před přijetím novely č. 349/2009 Sb. byly z posuzování podle § 45i ZOPK 

vyňaty lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy. Taková úprava však byla 

v rozporu se směrnicí o stanovištích a byla jedním z hlavních důvodů, které vedly 

k zahájení infringementu proti České republice. Nyní je speciální postup hodnocení 

vlivů těchto koncepcí zakotven v § 4 odst. 4 ZOPK. Hodnocení se koná v rámci řízení o 

vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, které je nezbytné ke schválení 

lesního hospodářského plánu nebo protokolárnímu předání lesní hospodářské osnovy. 

V případě významného negativního vlivu na předmět ochrany ptačí oblasti nebo 

evropsky významné lokality, orgán ochrany přírody souhlasné závazné stanovisko 

nevydá. Závazné stanovisko vydané podle § 4 odst. 4 nahrazuje stanovisko podle § 45i 

odst. 1. Zákon č. 100/2001 Sb. se na postup podle § 4 odst. 4 nepoužije. 

 

  

                                                             
171 Tamtéž. 
172 Viz § 45i odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb. 
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5.3. Další právní předpisy vztahující se k tématu práce 

V této kapitole se krátce věnuji některým právním předpisům souvisejícím 

s ochranou soustavy Natura 2000. Jedná se především o zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí, podle kterého se procesně postupuje při posuzování záměrů a 

koncepcí, které mohou mít významný vliv na lokality soustavy. Důležitá ustanovení 

obsahuje také stavební zákon, který bere v potaz zájmy evropsky významných lokalit a 

ptačích oblastí, zejména ve fázi územního plánování. 

Vztahům mezi ochranou soustavy Natura 2000 a zákonem č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě, se blíže věnuji v kapitole o odpovědnost 

za ztráty na životním prostředí. 

 

Zákon o posuzování vlivů č. 100/2001 Sb. 

Podle § 45h a § 45i ZOPK je ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit 

záměr, povinen předložit návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít 

významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Jestliže orgán 

ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce 

nebo záměr předmětem posouzení podle § 45i ZOPK v rámci zákona o posuzování 

vlivů. Naturové posouzení tak má úzký vztah k procesům posuzování vlivů na životní 

prostředí podle zákona o posuzování vlivů. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 

2000 je však oprávněna provádět pouze osoba, která je držitelem zvláštní autorizace dle 

§ 45i odst. 3 ZOPK.  

Záměry nebo koncepce musí být hodnoceny v celém rozsahu svých vlivů, tzn. 

vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a EVL nebo ptačí oblasti, a to i v případě, že 

jsou z hlediska zákona o posuzování vlivů „podlimitní“ a posouzení se na ně vztahuje 

jen díky jejich možným významným vlivům na EVL nebo ptačí oblasti. Hodnotí se 

významný vliv bez ohledu na to, zda je kladný nebo záporný. Hodnocení podléhají také 

všechny záměry nebo koncepce, které mají být realizovány mimo území jednotlivých 

EVL nebo ptačích oblastí, ale mohou mít potenciální významné dopady na jednu nebo i 

větší počet (někdy i značně vzdálených lokalit), např. vlivem hluku, znečištění ovzduší 

či vody, vlivem dopadů během výstavby. Nelze se tedy omezovat pouze na zjištění 

skutečnosti, zda místo realizace záměru či území, pro které je připravována koncepce, 

přímo zasahuje některou z lokalit. Pro hodnocení jsou podstatné především dopady 
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záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost lokality jako takové.173 

Odlišnost hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle 

ZOPK se od „standardního“ posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o 

posuzování vlivů liší v otázce závaznosti závěrečného stanoviska. Pokud závěrečné 

stanovisko konstatuje významný negativní vliv záměru či koncepce na EVL nebo ptačí 

oblast a není splněna některá z podmínek § 45i odst. 9 nebo 10 ZOPK, nesmí být takový 

záměr povolen nebo koncepce schválena.174 

 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Stavební zákon transponuje požadavky směrnice o stanovištích a směrnice o 

ptácích v rozsahu v jakém se týkají územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentace, jakožto koncepcí posuzovaných z hlediska jejich vlivů na území soustavy 

Natura 2000. 

Nejvýznamnější vztahy mezi stavebním zákonem a ochranou soustavy Natura 

2000 lze nalézt v oblasti územního plánování. § 45i odst. 2 ZOPK v poslední větě 

stanovil, že územně plánovací dokumentace se posuzuje podle zvláštního právního 

předpisu, kterým je právě stavební zákon.  

Úkolem územního plánování je mimo jiné vyhodnocení vlivů politiky územního 

rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 

zpracované podle přílohy k stavebnímu zákonu a posouzení vlivu na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem 

takovýto vliv nevyloučil.175 V tomto bodě odkazuje stavební zákon na zákon o ochraně 

přírody a krajiny, konkrétně § 45i. Stanovisko je třeba vydat ve fázi zadání územně 

plánovací dokumentace. Pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučí 

možný významný vliv na soustavu Natura 2000, musí být územně plánovací 

dokumentace předmětem posouzení.176  

                                                             
173Blíže Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR: „Postup posuzování vlivů koncepcí a 
záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti“, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ze 
dne 10. března 2006, str. 34 – 39. 
174Tamtéž. 
175Viz § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
176Povolná, V.: Natura 2000 a nový stavební zákon, Ekologický právní servis. Dostupné 
z http://aa.ecn.cz/img_upload/.../NATURA_2000_a_nov__stavebn__z_kon_1.doc 
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Stavební zákon se ochranou území soustavy Natura 2000 dále zabývá 

v souvislosti s vyhodnocováním vlivů politiky územního rozvoje a zásad územního 

rozvoje na území EVL nebo ptačí oblasti. Jestliže má některý z těchto dokumentů podle 

stanoviska Ministerstva životního prostředí negativní vliv na území soustavy Natura 

2000 a neexistuje alternativní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze 

tento dokument schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a jen 

tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření k zajištění ochrany a celistvosti území EVL 

nebo ptačí oblasti, dohodnutá, s Ministerstvem životního prostředí. MŽP informuje o 

kompenzačních opatřeních Evropskou komisi. Jde-li o negativní vliv na lokalitu s 

prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy, lze tyto dokumenty schválit jen z 

důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu 

mohou být důvodem ke schválení jen na základě stanoviska Komise.177   

 

 

  

                                                             
177 Viz § 33, § 36, §34 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
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5.4. Práva vlastníků pozemků v souvislosti s ochranou Natury 2000 

Vlastníkům pozemků nacházejících se na území Natury 2000 přísluší vedle 

povinností i některá práva. I po vyhlášení jejich pozemku za součást soustavy mají 

právo jej dále užívat a hospodařit na něm. Ve výkonu tohoto práva jsou však mnohdy 

omezeni v zájmu ochrany daného území. V některých případech dochází k nižšímu 

zisku. Za účelem náhrady těchto ztrát mají vlastníci právo na určité kompenzace. 

Nejčastěji se jedná o různé náhrady, finanční příspěvky či dotace. Jestliže vlastníci 

pozemků nechtějí nebo nemohou na pozemcích hospodařit v souladu se zájmy ochrany 

přírody, existují i jiné možnosti vyrovnání mezi nimi a státem. Může se jednat například 

o odkoupení předmětných pozemků nebo o jejich výměnu za pozemky obdobné kvality 

bez omezení. 

 

5.4.1. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření.  

Institut náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření byl do ZOPK 

zakotven euronovelou č. 218/2004 Sb. Ochrana přírody a krajiny je podle § 58 odst. 1 

ZOPK veřejným zájmem a každý je povinen při jejím užívání strpět omezení 

vyplývající ze zákona. 

Nárok na náhradu vzniká vlastníkovi nebo oprávněnému nájemci zemědělské 

půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže. Předpokladem 

je, že újma vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté 

ZOPK, konkrétně z částí týkajících se zvláštní územní a druhové ochrany a soustavy 

Natura 2000. Nárok vzniká, i pokud omezení hospodaření vyplývá z individuálního 

správního aktu, vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Finanční náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu na základě 

písemného uplatnění nároku žadatele. Nárok na náhradu zaniká, pokud uplatnění nároku 

nebylo příslušnému orgánu ochrany přírody doručeno do 3 měsíců od skončení 

kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala. Náhradu nelze poskytnout 

současně vlastníkovi a nájemci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu oba současně, 

poskytne se pouze vlastníkovi pozemku.  

Celková výše náhrady nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací 

při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení nebyla uplatněna. Ve smlouvě 
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podle § 39 nebo § 45c ZOPK lze finanční náhradu upravit odchylně; nesmí však být 

vyšší, než umožňuje prováděcí právní předpis. Pokud se poskytne vlastníkovi nebo 

nájemci finanční příspěvek na základě § 69 ZOPK nebo se poskytne náhrada podle 

zvláštního právního předpisu, tak se náhrada o tuto částku snižuje.178 

 

5.4.2. Finanční příspěvek na zlepšování stavu přírody a krajiny 

Podle § 69 odst. 1 ZOPK lze k uskutečnění záměrů uvedených v § 68 odst. 2 

poskytnout vlastníkům či nájemcům dotčených pozemků finanční příspěvek. 

Předpokladem je, že se zdrží určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu 

zlepšení přírodního prostředí. Z doslovného znění zákona vyplývá, že tento finanční 

příspěvek se poskytuje pouze, pokud došlo k uzavření písemné dohody podle § 68 

odst. 2 zákona a ne v případě, kdy zásah byl proveden postupem podle § 68 odst. 3 

ZOPK, tj. samotným orgánem ochrany přírody (v případě, že tak neučinil na výzvu 

vlastník či nájemce pozemku). Ustanovení § 68 odst. 4 ZOPK poskytuje vlastníkům 

pouze nárok na náhradu škody, která bude při provádění zásahů způsobena. 

Ústavní soud však dovodil, že § 69, podle kterého „lze“ vlastníkovi či nájemci 

poskytnout finanční příspěvek, je třeba vykládat ústavně konformně v souladu s 

čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, tedy jako nutnost poskytnout finanční 

příspěvek. Tento „finanční příspěvek“ je v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny nezbytné 

posuzovat jako náhradu za omezení vlastnického práva; z čehož plyne, že musí být 

nahrazena plná výše omezení vlastnického práva, tj. veškerá majetková újma.179 

Ustanovení § 69 ZOPK je třeba vztáhnout i na případy, kdy sice není uzavřena 

písemná dohoda, předvídaná § 68 odst. 2, avšak současně vlastník či nájemce pozemků 

provede opatření ve smyslu § 68 odst. 1 ZOPK. Rovněž v tomto případě totiž dojde k 

omezení jeho vlastnického práva; učiní příslušné opatření (ať už aktivně či pasivně, 

tj. zdržením se určité činnosti), přičemž rozdíl oproti předchozímu odstavci je pouze ve 

formě - zda existuje k provedení příslušného opatření písemná smlouva či nikoli.180  

 
                                                             
178 Podrobnosti jsou upraveny vyhláškou č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob 
poskytování náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodařeni, vzor a uplatnění nároku a 
vyhláškou č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytováni finanční náhrady za újmu 
vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku. 
179 Viz Nález Ústavního soudu č. 256/2010 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona o 
ochraně přírody a krajiny. 
180 Tamtéž. 
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5.5. Organizace státní správy ochrany přírody ve vztahu k soustavě 

Natura 2000 

Státní správu v oblasti ochrany přírody vykonávají jak orgány státní správy, tak i 

orgány samosprávy, které tak činí v přenesené působnosti. Orgány ochrany přírody, 

kterým přísluší některé pravomoci v souvislosti s Naturou 2000 jsou krajské úřady, 

správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Ministerstvo životního 

prostředí, újezdní úřady, Ministerstvo obrany a Česká inspekce životního prostředí. 

Kompetence jsou mezi orgány ochrany přírody rozděleny na základě územního 

principu (kromě České inspekce životního prostředí a MŽP). Hlavními kritérii je, zda se 

ptačí oblast nebo evropsky významná lokalita nachází na území ZCHÚ, vojenského 

újezdu, jiného pozemku určeného pro ochranu státu nebo mimo tato území.  

Obecně lze shrnout, že v případě ptačích oblastí nebo evropsky významných 

lokalit, nacházejících se na území národních parků, CHKO, národních přírodních 

památek a jejich ochranných pásem jsou příslušným orgánem ochrany přírody správy 

národních parků a správy chráněných krajinných oblastí. To však neplatí pro 

zpracování a schvalování plánů péče o tyto lokality a pro zpracování souhrnů 

doporučených opatření, které zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.  

V případě lokalit soustavy Natura 2000 nacházejících se na území vojenského 

újezdu, je příslušným orgánem újezdní úřad, s výjimkou sjednávání smluv podle § 39 

ZOPK, která spadá do kompetence Ministerstva obrany. 

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany 

přírody podává Evropské komisi zprávy a informace požadované směrnicí o 

stanovištích a směrnicí o ptácích. Ministerstvo také předává dokumentaci o vyhlášených 

ptačích oblastech a EVL do ústředního seznamu. Dále oznamuje lokality, které nebyly 

zařazeny do evropského seznamu a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2 ZOPK. 

Podává Komisi žádost o stanovisko podle § 45i odst. 10 ZOPK. Také vykonává 

působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů 

důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy.  

V počáteční fázi vzniku soustavy MŽP stanovilo seznam typů evropských 

stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky významných druhů a 

prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území ČR. MŽP také 

stanoví vyhláškou způsob označení EVL a ptačích oblastí v terénu a obsah a náležitosti 
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souhrnů doporučených opatření pro EVL a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3 ZOPK.     

Krajské úřady mají v podstatě zbytkové kompetence. Vykonávají státní správu 

ochrany přírody na území EVL a ptačích oblastí, které se nacházejí v jejich obvodu 

(pokud se nejedná o lokality nacházející se na území národního parku, CHKO, národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště 

chráněných území, vojenské újezdy nebo o jiné objekty důležité pro ochranu státu).  

 

Kompetence orgánů v souvislosti s předcházením ekologické újmě a její nápravou 

V souvislosti s přijetím zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě 

a o její nápravě byly rozšířeny pravomoci správ národních parků a chráněných 

krajinných oblastí. Ty jsou nyní na území národních parků, CHKO a jejich ochranných 

pásem příslušným orgánem v rozsahu působnosti České inspekce životního prostředí. 

Jsou oprávněny k přijímání sdělení o bezprostřední hrozbě ekologické újmy nebo o 

vzniklé či zjištěné ekologické újmě, k vydávání rozhodnutí o uložení preventivních 

opatření nebo nápravných opatření a k dalším činnostem vyplývajícím ze zákona 

č. 167/2008 Sb.181  

Správa národního parku nebo CHKO je věcně příslušným orgánem podle zákona 

o předcházení ekologické újmě, pokud se příčina vzniku ekologické újmy nebo její 

bezprostřední hrozby nachází na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti 

nebo v jejich ochranném pásmu. 

Česká inspekce životního prostředí má působnost na celém území České 

republiky kromě výše uvedených správ národních parků, CHKO a jejich ochranných 

pásem a kromě území vojenských újezdů, kde jsou v rozsahu působnosti inspekce 

příslušným orgánem újezdní úřady.  

 

 

  

                                                             
181 Blíže viz § 16 odst. 3 a 4 zákona č. 167/2008 Sb. 
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5.6. Ekologicko-právní odpovědnost v ochraně soustavy Natura 2000 

Vyhlášení území jako evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti s sebou 

přináší určitá omezení v zájmu zajištění ochrany tohoto území. Tyto povinnosti se týkají 

jak vlastníků pozemků v těchto oblastech, tak orgánů ochrany přírody i třetích osob 

(například návštěvníků nebo předkladatelů záměrů či koncepcí dotýkajících se těchto 

území).  

Právní odpovědnost je zvláštním druhem právního vztahu, vznikajícího 

v důsledku porušení právní povinnosti a spočívajícího ve vzniku nové (sekundární) 

povinnosti sankční povahy. Je zpravidla důsledkem deliktu nebo i protiprávního 

stavu.182 Odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí je označována jako 

ekologicko-právní odpovědnost a zahrnuje jak odpovědnost deliktní, tak odpovědnost 

za ztráty na životním prostředí.183  

 

5.6.1. Deliktní odpovědnost 

Deliktní odpovědnost je odpovědností za protiprávní jednání, tedy za takové 

jednání, kterým se porušují jednotlivá ustanovení na ochranu životního prostředí či jeho 

složek. V právu se v této oblasti uplatňuje jak odpovědnost trestní, tak i správní.184 

Nejprve zmíním trestněprávní odpovědnost. Obecně vzato je ochrana 

životního prostředí v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. zajištěna jednak právní úpravou 

režimu jednotlivých jeho složek (ovzduší, vody, půdy, lesa atd.), a to včetně ochrany 

způsobu uspořádání těchto složek (ochrana přírody a krajiny). Dále je tato ochrana 

zajišťována i právní úpravou režimu činností, které mohou mít na jednotlivé složky 

životního prostředí a na jejich uspořádání negativní vliv, tj. právní regulací využívání 

přírodních zdrojů, stavební činností, nakládání s odpady atd.185  

Trestněprávní ochrana území soustavy Natura 2000 je zakotvena ve znění 

skutkové podstaty trestného činu „Poškození a ohrožení životního prostředí“. Podle 

§ 293 odst. 1 trestního zákoníku se trestného činu dopustí ten, kdo úmyslně znečistí nebo 

jiným způsobem poškodí některou ze složek životního prostředí tím, že poruší zákony o 

                                                             
182 Viz Gerloch, A.: Teorie práva, 2. rozšířené vydání, Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2001, str. 135. 
183 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 71. 
184 Tamtéž. 
185 Blíže důvodová zpráva k návrhu nového trestního zákoníku č. 40/2009. 
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ochraně životního prostředí nebo jeho složek nebo zákony o ochraně a využívání 

přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách nebo chemických přípravcích, na 

zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti nebo ve vodním 

zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto lokality, 

a tím ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 

rostlin, nebo ten kdo úmyslně takové poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho 

odvrácení nebo zmírnění. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

zákazem činnosti. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny kvalifikované skutkové podstaty, tedy 

ty, které jsou tvořeny znaky základní skutkové podstaty a dalšími znaky, které zvyšují 

závažnost spáchaného činu a podmiňují vyšší trestní sazby. Podle §293 odst. 3 trestního 

zákoníku bude pachatel potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let, jestliže tímto 

činem způsobí poškození zvláště chráněného území, evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu 

takového území, nebo způsobí poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba 

vynaložit náklady ve velkém rozsahu. 

V § 294 je vymezen trestný čin „Poškození a ohrožení životního prostředí 

z nedbalosti“. Jeho skutková podstata je shodná s trestným činem podle § 293, zde se 

ale uplatní zavinění ve formě nedbalosti. Proto je také trestní sazba nižší než podle 

§ 293. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem 

činnost. Při naplnění kvalifikované skutkové podstaty bude potrestán odnětím svobody 

na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem. 

Pod skutkovou podstatu těchto dvou trestných činů lze podřadit celou řadu 

jednání, avšak v praxi se jedná o zřídka aplikovaná ustanovení. O velké části případů se 

orgány činné v trestním řízení nedozví vůbec, o některých až pozdě. Vlastní vyšetřování 

je pak komplikováno nedostatkem zkušeností orgánů činných v trestním řízení a jejich 

malá spolupráce s odbornými orgány státní správy, případně s odbornými zájmovými 

sdruženími. Situaci ztěžuje i skutečnost, že pro environmentální trestné činy, jakožto 

„zločiny bez oběti“, je typická absence morálního odsouzení jejich pachatelů a veřejnost 

je vnímá pouze okrajově. 
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V praxi je proto mnohem častěji využívána odpovědnost správní. Správním 

deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem a za které ukládá 

správní orgán trest stanovený normou správního práva.186 V rámci zákona o ochraně 

přírody a krajiny jsou správní delikty upraveny v části osmé. ZOPK zde vymezuje 

jednotlivé skutkové podstaty protiprávních jednání, přičemž rozlišuje mezi přestupky 

fyzických osob a správními delikty právnických osob nebo fyzických osob, které jsou 

podnikateli. Rozhodujícím kritériem tedy je, jaká osoba se deliktu dopustila a v jakém 

postavení tak učinila. U správních deliktů fyzických osob se uplatňuje subjektivní 

odpovědnost, zatímco u deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících, jde o 

odpovědnost objektivní, tedy odpovědnost za následek bez ohledu na zavinění.  

V souvislosti se soustavou Natura 2000 ZOPK v § 87 odst. 3 písm. n) uvádí, že 

fyzické osobě, která vykonává na území EVL nebo ptačí oblasti zakázanou činnost nebo 

vykonává činnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, bez 

takového souhlasu, bude uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Pokud se stejného 

jednání dopustí právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, 

bude jí uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč. 

Pokuta se udělí obligatorně. Při stanovení její výše se přihlíží k závažnosti 

protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené újmy ochraně přírody a 

krajiny. Pro uložení pokuty je stanovena tříletá lhůta, která počíná běžet ode dne, kdy 

k protiprávnímu jednání došlo. Pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo 

právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Uložením pokuty právnické osobě zůstává 

nedotčena její odpovědnost, případně odpovědnost jejích pracovníků podle zvláštních 

předpisů. 187 

 

5.6.2. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí 

Odpovědnost za ztráty na životním prostředí zahrnuje jak klasickou 

soukromoprávní odpovědnost za škody podle občanského zákoníku188, tak odpovědnost 

za ekologickou újmu. Definice ekologické újmy je obsažena v § 10 zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, kde je vymezena jako „ztráta nebo oslabení přirozených 

funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb 

                                                             
186 Viz Hendrych, D., a kol.: Správní právo - obecná část, 7. vydání, C. H. Beck, 2009, str. 447. 
187 Viz § 88 odst. 3 – 6 zákona č. 114/1992 Sb. 
188 Zejm. § 415 až 450 zákona č. 40/1964 Sb.  
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a procesů v důsledku lidské činnosti“. Ekologická újma je tak koncipována jako 

primárně imateriální ztráta na životním prostředí. Na rozdíl od jiných druhů škod, může 

ekologická újma vzniknout i na těch složkách životního prostředí, které nejsou 

předmětem vlastnického práva. Může vzniknout z jednání jak protiprávního, tak 

legálního. 189  

Ekologickou újmou je ztráta nejen v materiálním a ekonomickém, ale i 

biologickém, estetickém, sociálním či kulturním pohledu. Ekologická újma je obtížně 

vyčíslitelná a rovněž obtížně napravitelná. Primárním způsobem její nápravy je 

restituce. Uvedení do původního stavu však není vždy možné nebo z vážných důvodů 

účelné. V takovém případě nastupuje povinnost nahradit ekologickou újmu jiným 

způsobem (tj. kompenzace); není-li ani to možné, má být poskytnuto finanční plnění. 

Souběh těchto náhrad se nevylučuje.190  

Odpovědnost za ekologickou újmu je v současné době upravena v zákoně 

č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Tímto předpisem 

byly do českého právního řádu transponovány požadavky ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti 

s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Ve vztahu k jednotlivým složkovým 

předpisům i k zákonu č. 17/1992 Sb. je zákon o předcházení ekologické újmě 

speciálním právním předpisem. 

Zákon č. 167/2008 je založen především na zásadě prevence a zásadě 

„znečišťovatel platí“. Zákon se netýká ochrany všech složek životního prostředí, ale jen 

půdy, povrchové nebo podzemní vody, vybraných druhů volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť. V souvislosti s tématem této práce je 

třeba blíže vymezit o jaké chráněné druhy a jaká přírodní stanoviště se jedná.  

Z ustanovení § 2 vyplývá, že jde o následující druhy rostlin a živočichů: 

1. druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti podle § 45e ZOPK,   

2. druhy v zájmu Evropských společenství podle § 3 odst. 1 písm. n); tyto 

druhy jsou vymezené ve vyhlášce č. 166/2005 Sb., 

3. druhy, které Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou. 

                                                             
189 Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, 
souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, Leges, 2009, 
str. 22; Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck, Praha, 2007, str. 84 a 
násl. 
190 Viz § 27 zákona č. 17/1992 Sb. 
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Přírodní stanoviště jsou vymezena jako: 

1. přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství stanovené podle 

§ 3 odst. 1 písm. m) ZOPK, 

2. území, jež je biotopem pro druhy ptáků, pro které se vymezují ptačí 

oblasti podle § 45e ZOPK, 

3. území, jež je biotopem pro druhy v zájmu Evropských společenství 

stanovené podle § 3 odst. 1 písm. n) ZOPK, 

4. místa rozmnožování nebo odpočinku druhů vyžadujících přísnou 

ochranu. 

Ekologickou újmou na vybraných chráněných druzích a přírodních stanovištích 

se přitom rozumí závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého 

stavu ochrany chráněných druhů nebo přírodních stanovišť. Kritéria pro posouzení 

významu těchto účinků jsou stanovena v příloze č. 3 k zákonu č. 167/2008 Sb.191 

Stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů a jednotlivých typů 

evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit, přitom sledují orgány 

ochrany přírody a krajiny na základě § 45f ZOPK. Zajišťováním monitoringu je 

pověřena AOPK. Na základě tohoto sledování vypracovává Ministerstvo životního 

prostředí příslušné zprávy, které předkládá Evropské komisi a veřejnosti.192  

Zákon je založen na principu objektivní odpovědnosti; ke vzniku povinnosti 

provést nápravné opatření tedy postačuje prokázání příčinné souvislosti mezi některou 

z provozních činností uvedených v příloze č. 1 a vznikem ekologické újmy. Výjimku 

z objektivní odpovědnosti upravuje § 5, podle kterého vzniká povinnost provést 

preventivní opatření nebo nápravu rovněž tomu provozovateli, který způsobil 

ekologickou újmu nebo vyvolal její bezprostřední hrozbu na chráněných druzích nebo 

přírodních stanovištích, výkonem provozní činnosti neuvedené v příloze č. 1, který je 

v rozporu s právními předpisy. V tomto případě se vyžaduje porušení právních předpisů 

(jako např. zákona o ochraně přírody a krajiny, vodní či energetického zákona).193  

 
                                                             
191 Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, 
souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, Leges, 2009, 
str. 54. 
192 Vícha, O.: Zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy z pohledu ochrany přírody, in Ochrana 
přírody, č. 5/2008. 
193 Viz Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, 
souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, Leges, 2009, 
str. 81. 
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Za ekologickou újmu na chráněných druzích a přírodních stanovištích se ale 

nepovažují nepříznivé účinky vyplývající z jednání provozovatele, k němuž byl 

oprávněn podle vybraných ustanovení ZOPK. Jedná se o § 5b, 45i a 56 ZOPK. Pokud 

provozovatel jednal v souladu s ustanovením § 45i ZOPK, pak je případný nastalý 

nepříznivý účinek vyloučen a o ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb. se 

tak nejedná. 194 

Nápravy ekologické újmy na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích 

má být dosahováno prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního 

stavu pomocí primární, doplňkové nebo vyrovnávací nápravy. Zákon upřednostňuje 

navrácení poškozených přírodních zdrojů nebo jejich zhoršených funkcí do základního 

stavu nebo směrem k tomuto stavu (tzv. primární náprava). V případě, že primární 

náprava nevede k obnově životního prostředí zpět do základního stavu, měla by být 

provedena náprava na jiné lokalitě nebo na jiném přírodním zdroji (tzv. doplňková 

náprava), případně vyrovnání tzv. přechodných ztrát přírodních zdrojů a funkcí 

čekajících na obnovu (tzv. vyrovnávací náprava).195  

Zákon č. 167/2008 Sb. je ve vztahu k ZOPK lex specialis. § 86 ZOPK upravuje 

obecnou povinnost každého odstranit újmu, kterou způsobil na části přírody a krajiny 

chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten, kdo poškodí, zničí nebo 

nedovoleně změní části přírody a krajiny, je povinen ji navrátit do původního stavu, 

pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu 

rozhoduje orgán ochrany přírody. Jestliže uvedení do původního stavu není možné a 

účelné, může orgán ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní 

opatření k nápravě. Jejich účelem je kompenzovat, byť jen zčásti, následky 

nedovoleného jednání. Uložením některé z těchto povinností není dotčena povinnost 

náhrady škody podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní 

jednání či trestný čin. 

S ohledem na znění § 90 odst. 5 ZOPK se řízení, zahájené podle § 86 ZOPK 

přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na chráněných druzích a přírodních 

stanovištích vymezených podle zákona č. 167/2008 Sb. zahájeno řízení o uložení 

nápravných opatření podle zákona č. 167/2008 Sb. Nápravné opatření podle § 86 ZOPK 

se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na chráněných druzích a přírodních 
                                                             
194 Viz Vícha, O.: Zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy z pohledu ochrany přírody, in Ochrana 
přírody, č. 5/2008. 
195 Tamtéž. 
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stanovištích vydáno příslušným orgánem rozhodnutí o uložení nápravného opatření 

podle zákona č. 167/2008 Sb. 

Z toho vyplývá, že na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 se v souvislosti 

s náhradou ekologické újmy způsobené provozními činnostmi uvedenými v příloze č. 1 

nebo způsobené jinými provozními činnostmi vykonávanými v rozporu s právními 

předpisy, aplikuje zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě. Podle § 86 

ZOPK se postupuje v případě, že škoda na stanovištích a druzích byla způsobena jinou 

než provozní činností.196 
  

                                                             
196 Provozní činností se podle § 2 písm. h) zákona č. 167/2008 Sb. rozumí: „činnost vykonávaná v rámci 
hospodářské činnosti, obchodu nebo podnikání, bez ohledu na soukromoprávní povahu“. 
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6. Právní úprava soustavy Natura 2000 v Německé spolkové 

republice 

V této kapitole se pokusím srovnat některé aspekty právní úpravy soustavy 

Natura 2000 v Německém spolkové republice a v českém právním řádu. Tato kapitola si 

neklade za cíl komplexně srovnat celou právní materii věnující se Natuře 2000, ale 

s ohledem na její rozsáhlost spíše poukázat na některé odlišnosti. S ohledem na 

federální strukturu Německa se zaměřím pouze na právní úpravu soustavy v rámci 

Spolkového zákona na ochranu přírody (Bundesnaturschutzgesetz197 - dále jen 

BNatSchG).  

V době, kdy bylo Německo povinno implementovat směrnici o stanovištích, 

byla ochrana přírody odpovědností jednotlivých spolkových zemí. Spolku náležely 

v této oblasti pouze rámcové kompetence. Výběr lokalit byl prováděn ministerstvy 

životního prostředí jednotlivých spolkových zemí a jejich příslušnými technickými 

agenturami. Do kompetencí Spolku patřil pouze výběr lokalit ve výlučné ekonomické 

zóně a předložení národního seznamu Komisi. Národní koordinace byla prováděna 

prostřednictvím Spolkového ministerstva životního prostředí (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) a po technické a vědecké stránce 

Spolkovou agenturou ochrany přírody (Bundesamt für Naturschutz).  

Právní implementace směrnice o stanovištích byla na federální úrovni provedena 

teprve v roce 1998. Spolkový zákon na ochranu přírody představoval pouze rámcový 

předpis, přesto ale zacházel mnohdy do detailů a spolkovým zemím ponechával pouze 

malý prostor pro jejich vlastní legislativu. Zákony na ochranu přírody, které následně 

přijaly spolkové země tak většinou jen opakovaly ustanovení BNatSchG a vyplňovaly 

některé mezery a nejasné termíny. 

V roce 2006 byly pravomoci Spolku v oblasti ochrany přírody přeformulovány a 

z původně rámcových kompetencí se staly konkurující kompetence Spolku a zemí. 

V návaznosti na tyto změny byla provedena novela BNatSchG, která vstoupila 

v účinnost dne 1. března 2010. Nyní platí spolkové předpisy na ochranu přírody 

všeobecně a přímo v celém Německu. V souvislosti s tím došlo ve spolkových zemích 

k novelizacím a změnám jednotlivých zákonů na ochranu přírody.  
                                                             
197 Bundesnaturschutzgesetz - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009, 
BGBl. I S. 2542  
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V současné době se právní úprava soustavy Natura 2000 nachází především 

v ustanoveních §§ 31 – 36 BNatSchG.  

 

Povinnost vytvořit v souladu s evropskými směrnicemi spojitou evropskou 

ekologickou síť („zusammenhängende europäische ökologische Netz“) je obsažena 

v ustanovení § 31 BNatSchG. 

Další ustanovení zákona se týkají vyhlašování území spadajících do Natury 

2000. Lokality významné pro Společenství (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) 

a ptačí oblasti (Europäische Vogelschutzgebiete) mají být vyhlášeny jako některé z již 

existujících typů chráněných území, vymezených v § 20 odst. 2 BNatSchG – například 

jako chráněná krajinná oblast, národní park, biosférická rezervace, přírodní park a další. 

Spolkový zákon tedy nevytváří žádnou speciální kategorii pro SCI či ptačí oblasti a k 

vymezení obou typů oblastí využívá stávajících typů chráněných území.  

ZOPK obsahuje obdobné ustanovení ve vztahu k vyhlašování EVL, pro oblasti 

vymezené podle směrnice o ptácích však vytvořil zvláštní kategorii „ptačí oblasti“, 

která stojí mimo soustavu zvláště chráněných území.    

Formální vyhlášení území postupem podle § 32 odst. 2 a 3 BNatSchG však 

nemusí vůbec nastat, jestliže je ochrana v odpovídající míře zaručena jinými zákonnými 

ustanoveními, legislativou spolkových zemí, správními předpisy, prostřednictvím 

autorizace veřejné nebo neziskové agentury či smluvní formou.  Je otázkou, zda je 

takové ustanovení vůbec v souladu s čl. 4 odst. 4 a čl. 1 odst. 1 písm. l) směrnice o 

stanovištích, který požaduje, aby lokalita významná pro Společenství byla vyhlášena 

členským státem. Lze dovodit, že „vyhlášením“ má směrnice zřejmě na mysli učinit 

lokality veřejně známými, což by například uzavřením smlouvy nebylo naplněno.  

Ustanovení ZOPK, také hovoří o možnosti vyhlásit EVL nebo její část za zvláště 

chráněné území, zde se ale jedná pouze o způsobu zajištění ochrany lokality. Samotné 

vyhlášení ve smyslu čl. 4 odst. 4 směrnice se děje vydáním nařízení vlády podle 

§ 45c odst. 1 ZOPK. 

 

BNatSchG klade důraz na zachování a podporu spojitosti soustavy. V rámci 

implementace Natury 2000, bylo do BNatSchG zavedeno také samostatné ustanovení o 

síti biotopů. Síť mají tvořit národní parky, národní přírodní památky, národní přírodní 

oblasti, lokality Natury 2000 a biosférické rezervace nebo jejich části a je spojující 
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lokality a prvky. Tato síť má mimo jiné za cíl přispět k spojitosti Natury 2000. Zákon 

zde hovoří o propojení biotopů; proto mají být zachovány především hranice polí, křoví 

a nášlapné kameny a kde nejsou, mají být vhodně vytvářeny. Je zde zřejmá spojitost 

s článkem 10 směrnice o stanovištích. 

ZOPK obdobné ustanovení postrádá. Německé síti biotopů se zřejmě nejvíce 

blíží územní systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 ZOPK, který však funguje 

víceméně nezávisle na soustavě Natura 2000. 

 

Pokud jde o ochranu lokalit, tak jsou obecně zakázány veškeré změny a 

vyrušování, které by mohly vést k významnému poškození lokality Natury 2000 

v částech, které jsou klíčové pro zachování cílů péče a účelu ochrany. Orgány ochrany 

přírody mohou povolit výjimky, pokud jsou splněny podmínky v § 34 odst. 3 – 5 

BNatSchG.  

Obdobně je i v § 45c odst. 2 ZOPK výslovně stanoveno, že významný 

nepříznivý vliv se posuzuje ve vztahu k předmětu ochrany lokality. ZOPK však navíc 

zmiňuje, že nesmí být narušena celistvost lokality. 

 

Předběžná ochrana podle § 33 odst. 1 a 2 BNatSchG se v souladu se zněním čl. 

5 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 směrnice o stanovištích a v souladu s rozsudkem ESD Dragaggi 

C-117/03, vztahuje i na lokality, které nebyly navrženy do národního seznamu, ale které 

splňují podmínky pro zařazení do národního seznamu a na kterých se vyskytuje prioritní 

typ přírodního stanoviště nebo prioritní druh a to po dobu konzultací s Evropskou 

komisí. Na tyto lokality se podle směrnice nevztahuje hodnocení důsledků plánů a 

projektů.  

Spolkový správní soud však rozšířil režim předběžné ochrany i na případy tzv. 

potenciálních lokalit (tj. lokalit, které se kvalifikují jako chráněné oblasti podle 

směrnice o ptácích či směrnice o stanovištích, ale nejsou formálně chráněny podle 

národního práva ani nebyly oznámeny Komisi). Soud rozhodl, že v těchto lokalitách 

není dovoleno žádné významné poškození, které by mohlo zabránit budoucímu 

vyhlášení jako lokality soustavy Natura 2000.198 Ochranný režim je v takových 

případech o něco méně přísný než u vyhlášených lokalit, nicméně v praxi německé 

                                                             
198 Rozsudek Spolkového správního soudu ve věci 4 A 9.97 z 19. Května 1998; dostupné z 
http://www.bverwg.de/enid/9d.html?search_displayContainer=797  
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soudy víceméně aplikují stejná kritéria, tzn. že významné poškození je možné povolit 

pouze ve veřejném zájmu, jestliže neexistuje žádné alternativní řešení. Pro potenciální 

lokality však není požadován žádný aktivní management.  

V Německu se tedy uplatňuje širší předběžná ochrana, než jakou zavádí 

směrnice o stanovištích, resp. jaká se uplatňuje v ČR. 

 

Ochrana lokalit prostřednictvím hodnocení důsledků plánů a projektů 

upravená v čl. 6 směrnice o stanovištích, byla do BNatSchG v roce 2002 transponována 

chybně. Definice projektů a plánů, které podléhaly hodnocení vlivů na soustavu Natura 

2000, se totiž týkala pouze takových plánů a projektů, které podléhají autorizaci nebo 

notifikaci státnímu orgánu. Podle rozhodnutí ESD ve věci C-98/03 se však jednalo o 

příliš úzké vymezení, neboť podstatný vliv na lokalitu soustavy mohou mít i plány a 

projekty, které nepodléhají autorizaci ani notifikaci. Novela BNatSchG z roku 2008 již 

plán či projekt nedefinuje, nyní je na každou aktivitu ovlivňující lokalitu soustavy 

Natura 2000 nahlíženo jako na projekt.  

ZOPK naopak vymezuje pojmy „koncepce a záměry“ poměrně jasně, odkazem 

na zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů. Ten stanoví, že záměrem jsou stavby, 

činnosti a technologie uvedené v příloze I zákona č. 100/2001, zatímco pod pojem 

koncepce zahrnuje strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané 

orgánem veřejné správy a jím schvalované. 

 

Domnívám se, že ve srovnání s českou právní úpravou BNatSchG obecně klade 

větší důraz na spojitost všech typů chráněných území a na podporu jejich zachování. 

Oproti české právní úpravě, kde stojí soustava Natura 2000 víceméně stranou od 

ostatních druhů územní i druhové ochrany, BNatSchG klade důraz na vytvoření jakési 

nadstavby – sítě biotopů. Do této sítě výslovně zahrnuje i území soustavy Natura 2000 a 

nepochybně tak přispívá ke komplexnější ochraně přírody a krajiny než jen samotná 

soustava Natura 2000. 

 

 

 

 



96 
 

7. Závěr 

Cílem této práce bylo podat relativně komplexní přehled o příčinách, vývoji a 

zejména současném stavu právní úpravy soustavy Natura 2000, jak na úrovni 

evropského, tak českého práva. Krátce jsem zmínila i některé mezinárodní závazky, 

které přispěly k přesvědčení, že pro udržení trvale příznivého stavu životního prostředí, 

je nezbytné zachování biologické rozmanitosti.  

Pro Českou republiku jako členský stát Evropské unie platí přednost unijního 

práva před národními právními předpisy. S právem EU je třeba neustále pracovat. 

Právní předpisy musí být v souladu s tímto právem a české právní normy musí být 

aplikovány i vykládány v souladu s ním. Část práce jsem proto věnovala také 

environmentální politice EU a jejím základním zásadám a cílům. 

Součástí práce je i právní úprava vymezení, schvalování a ochrany soustavy 

Natura 2000 v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících 

předpisech. 

 

Natura 2000 je spojitá soustava chráněných území, jejímž cílem je zabezpečit 

ochranu těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či svým výskytem omezené 

jen na určitou oblast. V případě ohrožených druhů je cílem soustavy Natura 2000 

vytvořit reprezentativní soustavu chráněných území, která by měla zajistit jejich přežití.  

Ačkoliv je soustavě Natura 2000 často vytýkáno, že se kvůli ní chrání v České 

republice druhy zcela běžné a rozšířené, domnívám se, že je na ni třeba pohlížet 

v evropském kontextu, tedy jako na příspěvek České republiky k zachování 

celoevropského přírodního dědictví. Povinnost ji vyhlásit má každý členský stát EU. 

Díky tomu by mělo být zajištěno, že v Evropě zůstanou zachována území pro určité 

druhy či stanoviště. Natura 2000 tak představuje významný nástroj přispívající 

k efektivní a účinné ochraně biodiverzity na evropské úrovni. 

Nesporným přínosem pro národní ochranu přírody bylo v souvislosti 

s navrhováním území soustavy také podrobné zmapování jednotlivých stanovišť a 

druhů. Natura 2000 též přitáhla pozornost k územím, která předtím nebyla příliš 

chráněna.  
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Dalším důležitým prvkem byla snaha o větší zapojení místních obyvatel a 

ochrana území ve spolupráci s nimi. V této souvislosti je významná problematika 

smluvní ochrany, která se měla v rámci soustavy Natura 2000 stát upřednostňovaným 

způsobem ochrany území, který nejlépe odráží potřeby ochrany území na jedné straně a 

potřeby vlastníků pozemků na straně druhé. Tento institut však téměř není využíván. Je 

otázkou, zda se tak děje z nedostatku zájmu vlastníků dotčených pozemků nebo 

z důvodu jejich malé informovanosti o této možnosti či kvůli obavám ze složitosti 

procesu.  

 

Domnívám se, že současný stav právní úpravy soustavy Natura 2000 v České 

republice je na celkem dobré úrovni, bylo by však vhodné provést některé změny, tak 

aby došlo ke sjednocení české právní úpravy s evropskou. 

Nejprve by bylo vhodné sjednotit pojmy používané evropskými směrnicemi 

s textem zákona. Především pak vyjasnit, zda se jedná o spojitost soustavy či 

soudržnost. Běžně jsou také zaměňovány pojmy vztahující se k posuzování vlivů podle 

čl. 6 směrnice o stanovištích. Dochází k záměně termínu „posuzování“ a „hodnocení“. 

Termín „projekt a plán“ podle směrnice o stanovištích má být obsahově shodný 

s „koncepce a záměr“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Poměrně nejasná je i spojitost 

s posuzováním vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. 

V rámci zákona o ochraně přírody a krajiny byly ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality postaveny mimo systém zvláště chráněných území, ačkoliv územně 

dochází k jejich častým překryvům a EVL lze vyhlásit jako některou z kategorií ZCHÚ. 

Rozdílně je řešen i způsob ochrany EVL a ptačích oblastí. Toto uspořádání považuji za 

zbytečně nepřehledné. Jednou z možných právních úprav by bylo vytvořit v rámci 

stávajících zvláště chráněných území speciální oddíl upravující soustavu Natura 2000, 

přičemž by byly pro každou kategorii ZCHÚ stanoveny základní ochranné podmínky a 

s ohledem na potřeby konkrétních stanovišť či druhů by bylo žádoucí vymezit bližší 

ochranné podmínky ve zřizovacím předpisu toho kterého ZCHÚ, respektive ptačí 

oblasti či EVL.  
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Dále bych považovala za vhodné zavést do zákona ustanovení transponující 

článek 10 směrnice o stanovištích nebo alespoň novelizovat ustanovení týkající se 

územního systému ekologické stability199.  

Vymezení působnosti orgánů ochrany přírody je také poměrně nepřehledné. 

Ke zpřehlednění státní správy v oblasti ochrany přírody by nepochybně vedlo zakotvení 

Agentury ochrany přírody a krajiny jako správního úřadu, které bylo obsaženo 

v původním návrhu novely č. 349/2009 Sb., avšak z řady důvodů, zejména politických, 

bylo Senátem odmítnuto.200  

 

Vytváření Natury 2000 vneslo do problematiky české ochrany přírody nový, 

evropský pohled. Přitom však nenahrazuje, ale pouze vhodným způsobem doplňuje 

dosavadní národní pojetí územní ochrany. Není pochyb, že vznik Natury 2000 

představuje významný krok v rámci ochrany přírody, při kterém dochází k pozitivnímu 

posunu od národních cílů k cílům nadnárodním. Natura 2000 však není samospásným 

řešením, které zastaví úbytek biologické rozmanitosti na evropském kontinentu. 

Poukazuje ale na nezbytnost komplexního přístupu k ochraně přírody a krajiny a 

zároveň nutnost spolupráce mezi členskými státy EU. 

 
 

  

                                                             
199 Viz § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 1-6  vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 
200 Blíže viz Zpráva z 9. schůze Senátu Parlamentu ČR (1. den schůze - 22. července 2009), dostupné z 
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=7&IS=4183&D=22.07.2009#b9722 
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Seznam použitých zkratek 
 

AOPK  - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČR  - Česká republika 

ES  - Evropské společenství 

EU  - Evropská unie 

EVL  - Evropsky významná lokalita 

CHKO  - Chráněná krajinná oblast 

Komise -  Evropská komise 

PO  - ptačí oblast 

SES  - Smlouva o založení Evropského společenství 

SFEU  - Smlouva o fungování Evropské unie 

SPA  - území vyhlášené na základě směrnice o ptácích 

ZCHÚ  - zvláště chráněné území 

ZOPK  - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp  
 
Evropská úmluva o krajině 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp  
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http://www.birdlife.cz  
 
Soudní dvůr Evropské unie  
http://curia.europa.eu/  
 
Evropská agentura životního prostředí 
http://www.eea.europa.eu/  
 
Evropská komise – Generální ředitelství pro životní prostředí 
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm  
 
Evropské tematické středisko biodiverzity 
http://biodiversity.eionet.europa.eu/  
 
Natura 2000 v České republice 
http://www.natura2000.cz  
 
Ústřední seznam ochrany přírody 
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Birdlife International 
http://www.birdlife.org/  
 
Časopis Ochrana přírody 
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Česká společnost pro právo životního prostředí 
http://cspzp.com  
 
Ostatní internetové zdroje: 
http://www.ekolist.cz 
http://www.biomonitoring.cz  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Mapa biogeografických oblastí v Evropě 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe 
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Příloha č. 2: Mapa ptačích oblastí na území ČR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1804  
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Příloha č. 3: Mapa evropsky významných lokalit na území ČR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1805  
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Příloha č. 4: Mapa překryvu ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

na území ČR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zdroj: http://www.mzp.cz/www/dav.nsf/rocenka_06/img/b5_0103.gif  
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Příloha č. 5: Schéma posuzování vlivů projektů a plánů na území ptačích 

oblastí a evropsky významných lokalit 

 
 

 
 
Zdroj: Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy Natura 2000, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, in Edice Planeta, č. 1/2004, str. 6  
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Resumé 

The topic of my diploma thesis is „Legal regulation of Natura 2000 Network“. 

Natura 2000 is a a network that seeks to preserve biodiversity within the territory of the 

EU. Natura 2000 was imposed by the article 3 of the Habitats Directive, which along 

with the Bird Directive are the most important legal acts aiming at biodiversity 

conservation in the European Union. 

The main purpose of this work is the legal analysis of the legal arangement of 

the Natura 2000 Network by taking the european context under consideration. 

First three chapters describes the concept of Natura 2000 Network and its 

history, including a short description of biodiversity protection within the internatinal 

law (relevant international agreements). 

 The next chapter is focused on the European Union Law. Firstly, it describes the 

history of environmental policy within the european law and the institutions and funds 

connected to Natura 2000 Network.  

The law base of Nature 2000 network is formed by the European Directive 

2009/147/EEC on the conservation of the wild birds (so called „Birds Directive“) and 

the European Directive 92/43/EEC on the conservation of the natural habitats and of 

wild fauna and flora (so called „Habitats Directive“). These directives enable 

designation of two types of protected areas – Special Protected Areas (SPAs) and 

Special Areas of Conservation (SACs) which together constitute the Natura 2000 

Network.  

Special Protected Areas are designated under the Birds Directive and their 

purpose is to protect the habitats of the threatened bird species listed in Annex I of this 

directive and migratory species. 

Special Areas of Conservation are classified under the Habitats Directive and 

provide rare and vulnerable animals, plants and habitats with increased protection and 

management.  

The fifth chapter focuses on the transposition and implementation of both 

directives into Czech Law. It was carried out by the Amendment No. 218/2004, which 

changes Act No. 114/1992 on Nature and Landscape Protection. In the Czech Republic, 

Natura 2000 consists of so called „Bird areas” and „Sites of Community Importance”.  
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I think that the transposition into Czech Law was, with certain inadequacies, 

quite succesfull. Some shortcomings were solved by the amendment No. 349/2009 

Coll., which updated Law No. 114/1992 Coll.  

Natura 2000 is in my opinion one of the most important objectives in EU 

policies on nature protection and its support and enforcement is the key aspect of the 

conservation of natural resources and biodiversity in Europe. Apart from environmental 

benefits, Natura 2000 network can also offer certain socio-ekonomic benefits. 
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Anotace 

Téma diplomové práce je „Právní úprava soustavy Natura 2000“. Natura 2000 je 

soustava, která má za cíl zachování biodiverzity na území Evropské unie. Natura 2000 

byla vytvořena na základě čl. 3 směrnice o stanovištích, která spolu se směrnicí o 

ptácích představuje nejdůležitější právní akty zaměřené na ochranu biodiverzity 

v Evropské unii.  

Hlavním cílem této diplomové práce je právní rozbor zákonných ustanovení 

týkajících se soustavy Natura 2000, přičemž zahrnuje i úpravu v evropském právu. 

První tři kapitoly popisují koncept soustavy Natura 2000 a její historii, včetně 

krátkého popisu ochrany biodiverzity v rámci mezinárodního práva. 

Další kapitola je zaměřena na právo Evropské unie. Nejprve se věnuje historii 

environmentální politiky v rámci evropského práva, instituce a fondy související se 

soustavou Natura 2000.   

Právní základ soustavy Natura 2000 je tvořen směrnicí 2009/147/EHS o ochraně 

volně žijících ptáků a směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a rostlin. Tyto směrnice daly vzniknout dvěma typům chráněných území – 

ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám, které dohromady tvoří soustavu 

Natura 2000. Ptačí oblasti jsou vytvářeny na základě směrnice o ptácích a jejich cílem je 

ochrana stanovišť ohrožených druhů ptáků vymezených v příloze I směrnice a 

stěhovavých druhů. Evropsky významné lokality jsou vytvářeny na základě směrnice o 

stanovištích. 

Pátá kapitola se zaměřuje na transpozici a implementaci obou směrnic do 

českého právního řádu. Transpozice byla provedena novelou č. 218/2004 Sb., kterou se 

mění zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Domnívám se, že transpozice do českého práva proběhla, až na několik 

nepřesností poměrně úspěšně. Některé nedostatky byly odstraněny novelou č. 349/2009 

Sb., kterou se mění zákon č. 114/1992 Sb. 

Natura 2000 je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších cílů evropské 

politiky ochrany přírody a její podpora a prosazování představují klíčový aspekt 

zachování přírodních zdrojů a biodiverzity. Vedle přínosů ekologického charakteru, 

nelze přehlédnout ani socioekonomické výhody, které Natura 2000 nabízí.  
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