
Abstrakt 

Cílem mé diplomové práce na téma „Právní úprava vytvoření a ochrany soustavy 

Natura 2000“ je podat rozbor právních pramenů týkajících se soustavy Natura 2000, jak na 

mezinárodní, tak unijní a české úrovni. V této souvislosti jsem se zabývala i rozsudky 

Soudního dvora Evropské unie z let 2007 až 2010, jež se věnovaly soustavě Natura 2000 a 

přispěly k interpretaci ustanovení relevantních směrnic. Zvláštní pozornost jsem věnovala 

problematice veřejnoprávních smluv upravených v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, jako jednomu ze způsobů vytváření a ochrany soustavy Natura 2000. 

Nejdůležitější z předpisů upravujících v evropském unijním právu soustavu Natura 

2000 jsou směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, která spolu se směrnicí č. 2009/147/ES, o ochraně 

volně žijících ptáků tvoří základní kameny ochrany přírody Evropské unie. 

Důležitým pramenem pro interpretaci unijních právních předpisů jsou rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie. Tyto rozsudky týkající se soustavy Natura 2000 lze rozdělit 

na dva okruhy problémů. Prvním je pochybení při vyhlašování chráněného území v rámci 

soustavy Natura 2000. Druhým problémem je pochybení při posuzování vlivů plánů a 

projektů na území soustavy Natura 2000.  

Česká republika se stala členským státem Evropské unie 1. května 2004. V této 

souvislosti byla nucena v mnoha ohledech změnit svůj právní řád z důvodu jeho souladu 

s unijním právem, což se týkalo i splnění požadavků obou směrnic, jež upravují soustavu 

Natura 2000. K transpozici konceptu jednotné evropské soustavy Natura 2000 došlo novelou 

č. 218/2004 Sb., která novelizovala zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tato 

transpozice a následná implementace ovšem nebyla bezchybná a proti ČR byla vedena řízení 

o porušení Smluv ze strany Evropské komise. Reakcí na tyto výtky Komise byla novela č. 

349/2009 Sb. a následná opravná novela č. 381/2009 Sb. 

Soustava Natura 2000 je ovšem přes všechny problémy spojené s jejím vytvářením 

velmi významným nástrojem ochrany přírody a obecněji biodiverzity. 

 


