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Úvod
MOTTO:
„Dáme-li se vésti přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.“
Cicero1
Ochrana životního prostředí a ochrana přírody, která je jeho součástí,
představuje v současné době klíčový pojem. Příroda je v důsledku rozvoje lidské
společnosti devastována a potřeba její ochrany stoupá. Pro ochranu přírody existují
různé důvody (ekonomické, vědecké, etické estetické a ekologické atd.). Jedním z
takových zásadních důvodů je i ochrana přírody pro její historickou hodnotu a snaha o
její zachování budoucím generacím.
Cílem mé diplomové práce bude provést analýzu právní úpravy vytvoření a
ochrany soustavy Natura 2000 z pohledu mezinárodního práva, unijního práva ale
zejména z pohledu práva českého, neboť právní předpisy představují jediný způsob, jak
lze realizovat morální odpovědnost lidí na ochranu přírody v reálném životě.
Diplomovou práci jsem rozčlenila do pěti větších kapitol. Na začátku bude
vysvětlen pojem Natura 2000 a jaké jsou touto soustavou sledovány cíle. V další
kapitole rozeberu problematiku právní úpravy ochrany přírody, resp. biodiverzity
z pohledu mezinárodního práva. Jen krátce v této kapitole představím stěžejní
mezinárodní úmluvy týkající se ochrany přírody, které posloužily často jako vzor pro
právní úpravu soustavy Natura 2000 a jejichž vztah k soustavě Natura 2000 je proto
nepochybný. Ve třetí kapitole se zabývám úpravou soustavy Natura 2000 z pohledu
práva unijního. Krátce se budu věnovat vývoji právní úpravy ochrany přírody v rámci
Evropského společenství od jeho počátků. Podrobněji se potom zaměřím na obě
evropské směrnice, které tvoří základ soustavy Natura 2000, tj. směrnici o ptácích a
směrnici o stanovištích. Zároveň se pokusím přiblížit strategii financování soustavy
Natura 2000. Další část práce bude věnována krátkému exkurzu do rozhodovací
činnosti Soudního dvora Evropské unie, která je velmi důležitá pro interpretaci unijním
právních norem. Ve vztahu k ochraně přírody je judikatura SDEU poměrně dosti bohatá
a v mnoha případech měla vliv na dodržování závazků členských států, které pro ně

1

STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 3. ISBN 978-80-87146-65-1.
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vyplývají z obou „naturových“ směrnic. Často se Soudní dvůr zabýval otázkami tvorby,
vyhlašování a následné ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit, stejně
jako povolování odchylných řešení od základních ustanovení na ochranu ptactva.
V poslední kapitole mé práce se budu snažit podrobně rozebrat právní úpravu vytvoření
české části soustavy Natura 2000, včetně následné péče poskytované ptačím oblastem a
evropsky významným lokalitám. V této souvislosti se zaměřím jak na nástroje ochrany
prospívající buď jen ptačím oblastem, nebo jen evropsky významným lokalitám, tak
zároveň na ochranná opatření společná pro oba typy území. V závěru se pokusím
nastínit práva vlastníků pozemků související s ochranou soustavy Natura 2000. Tedy jak
může soustava Natura 2000 ovlivnit vlastníky pozemků při hospodaření. V této
souvislosti se budu krátce věnovat také úpravě náhrad poskytovaných vlastníkům
pozemků za ztížení hospodaření na území patřícím do soustavy Natura 2000 a
finančním příspěvkům na zlepšování stavu přírody a krajiny.
Důvod, pro který jsem si téma své diplomové práce zvolila, je ten, že se jedná o
problematiku velmi zajímavou a stále aktuální. Již od mala mne příroda fascinovala a
s velkou chutí jsem si listovala mnohými encyklopediemi a časopisy s touto tématikou.
Nebylo proto ani náhodou, že mé kroky vedly ze základní školy na tehdy nově založené
ekologické gymnázium v Praze. Léta strávená na škole jen prohloubila můj zájem o
přírodu a zároveň mne utvrdila v přesvědčení, že je potřeba člověkem devastovanou
přírodu chránit a hledat účinné nástroje pro její obnovu. I to byl jeden z důvodů, proč
jsem při výběru tématu své diplomové práce zamířila do oblasti práva životního
prostředí, resp. do oblasti ochrany přírody.
Má diplomová práce respektuje platný právní stav v České republice v roce
2014.
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1 Co je Natura 2000 a jaké sleduje cíle
Natura 2000 je soustavou chráněných území, které vytvářejí na svém území dle
jednotných zásad všechny státy Evropské unie. K jejímu vytvoření vedlo evropské státy
vědomí, že ochrana rostlinných a živočišných druhů, stejně jako míst jejich přirozeného
výskytu, nemůže být dostatečně účinná, pokud k jejich ochraně nespojí síly a nevytvoří
komplexní systém ochrany. Soustavu společně vytváří zvláště chráněná území podle
směrnice o ptácích a zvláštní oblasti ochrany zřizované podle směrnice o stanovištích.
Cílem soustavy Natura 2000 je zachovat, nebo ještě lépe zlepšit stav biologické
rozmanitosti v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů
rostlin a živočichů a přírodních stanovišť, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností
nebo patří k tomu nejvzácnějšímu, co se na evropském kontinentě zachovalo. Svého cíle
se snaží dosáhnout vytvořením a spojením různých území po celé Evropě aby se tak
zabránilo přílišné fragmentaci území se stanovišti významných druhů, které lze
považovat za jeden z hlavních důvodů devastace populací v rostlinné i živočišné říši.
Vytvoření soustavy Natura 2000 je zakotveno ve dvou nejdůležitějších právních
předpisech EU na ochranu přírody:
a) Směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně
žijících ptáků („směrnice o ptácích“)
b) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).2
Obr. č. 1 Logo Natura 2000 (soustavy chráněných území)

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny: Co je natura 2000. [online, 2006-09-19]. [cit. 2014-07-04].
Dostupné z: WWW.:http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=

2

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Co je natura 2000 [online]. [cit. 2014-07-04].
Dostupné z: www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=
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Ve výše uvedených směrnicích (v jejich přílohách) jsou vyjmenovány druhy
rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť, pro něž jsou lokality soustavy Natura
2000 určeny. Tyto druhy či typy přírodních stanovišť mohou být označené jako
„prioritní". 3 Pro prioritní druhy a typy přírodních stanovišť platí přísnější kritéria
ochrany než pro ostatní.
Požadavky obou těchto směrnic jsou do národní legislativy zakomponovány
zejména prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO)
(angl. Special Protection Areas – SPA). Jejím úkolem je ochrana ptáků. Na základě
směrnice o stanovištích jsou vymezovány evropsky významné lokality (EVL) (angl.
Sites of Community Importace – SCI), úkolem této směrnice je ochrana přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Ptačí oblasti a evropsky
významné lokality společně vytvářejí soustavu chráněných území Natura 2000.4

2

Právní

úprava

ochrany

biodiverzity

z pohledu

mezinárodního práva a její vztah k soustavě Natura 2000
Právní úprava ochrany přírody, resp. biodiverzity v mezinárodním právu je
zakotvena zejména v systému mezinárodních smluv, které mají na tomto poli největší
význam. Dále jsou tu dokumenty typu soft law a menší význam je pak přikládán
tradičním normám jako obecné zásady či názory právní doktríny. 5

3

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. o) ZOPK stanoví, že „jako prioritní se označují ty typy evropských
stanovišť, které jsou na evropském území členských států Evropských společenství ohrožené vymizením,
za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními
předpisy Evropských společenství.“(tj. Směrnice Rady 92/43/EHS). Ustanovení § 3 odst. 1 písm. p)
ZOPK stanoví, že „jako prioritní se označují evropsky významné druhy, vyžadující zvláštní územní
ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené
právními předpisy Evropských společenství.“ (tj. příloha II směrnice Rady 92/43/EHS).
4
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Co je natura 2000 [online]. [cit. 2014-07-05].
Dostupné z: www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102&akce=&ssHledat=
5
KISS, Alexandre-Charles. La protection de l´environment et le droit international. Académie de Droit
international de la Haye, volumed compose par A. CH. Kiss. Sijthoff: 1975. ISBN 978-90-28604-94-0. In
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 80. ISBN 978-80-87146-65-1.
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Neexistuje ovšem zatím jednotná úprava, jakýsi kodex práva ochrany přírody a
právní úprava tak zůstává obsažena v mnoha desítkách mezinárodních úmluv na
globální, regionální i lokální úrovni. 6
Počátky mezinárodní ochrany přírody se dají pozorovat někdy od 70. let
minulého století, kdy se začal pohled, na význam ochrany přírody, celosvětově měnit.
Od té doby považuje mezinárodní právo ochranu přírody za jeden ze svých základních
cílů. Problém lokální se postupně měnil v problém globální, jak jednotlivé škodlivé
vlivy člověka postupně překračovaly hranice států a jak se nebývale zrychlovalo mizení
některých druhů organismů.
První fáze právní regulace vztahů týkající se ochrany biosféry se datuje od
poloviny 19. století. Přibližně do konce 60. let lze najít právní normy týkající se
zejména úpravy regulace využívání přírodních zdrojů, převážně ekonomicky
motivované.
70. léta 20. století lze označit za počátek druhé fáze právní regulace vztahů
týkající se ochrany biosféry. Od této doby totiž začaly být soustavně sjednávány
mezinárodní dohody typu hard law, vymezující především pravidla územní a druhové
ochrany přírody.7
V roce 1975 v Kinshase na XII. valném zasedání IUCN, (The World
Conservation Union, Světový svaz ochrany přírody), navrhl tehdejší prezident Zaire,
Mobutu Sese Seko přijetí dokumentu, jehož hlavní myšlenka spočívala v tom, že
všechny lidské aktivity, které mohou ovlivnit přírodu, musí být řízeny a posuzovány.
Valné shromáždění OSN v roce 1980 vyhlásilo odpovědnost států za zachování
přírody v zájmu současných i budoucích generací. OSN tehdy přijala Světovou strategii
ochrany přírody.
V roce 1982 byla Valným shromážděním OSN vyhlášena Světová charta přírody
(World Charter for Nature), která představuje vrchol tehdejšího vývoje. Charta byla
připravena Mezinárodním svazem pro ochranu přírody na žádost výše zmíněného

6

STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 100. ISBN 978-80-87146-65-1.
7
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 80. ISBN 978-80-87146-65-1.
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prezidenta Zaire.

8

Charta obsahuje preambuli a 24 článků rozdělených do 3 oddílů:

všeobecné principy, funkce a naplňování. Jedná se o dokument, který patří do skupiny
soft law a není tudíž právně vynutitelný, ale i přesto jsou mnohé z jeho principů
zakotveny v mezinárodních smlouvách či v národních právních řádech, ve kterých našly
své nezastupitelné místo. Z pohledu ochrany přírody je velmi významný princip
uvedený v článku 1 prvé části, který říká, že příroda musí být respektována a její
základní procesy nesmí být narušeny. Druhý článek Charty se věnuje ochraně
genetických zdrojů na planetě Zemi, přičemž zdůrazňuje, že je třeba chránit nejen
všechny formy života, čímž je třeba chápat volně žijící živočichy a planě rostoucí
rostliny včetně jejich domestikovaných forem, ale za nezbytné považuje též ochranu
stanovišť, důležitých pro jejich přežití. Druhy musejí být zachovány na dostatečné
úrovni potřebné k jejich přežití.
Další zásadou Charty je povinnost poskytnout zvláštní ochranu jedinečným
oblastem, které budou reprezentovat různé druhy přírodních ekosystémů a stanovišť
vzácných a ohrožených druhů. Ekosystémy a organismy, jakož i nerostné bohatství,
mořské a atmosférické zdroje, které člověk využívá, musí být zachovány a udrženy tak,
aby nebyla ohrožena jejich stabilita.9
Význam charty spočívá především ve faktu, že se státy zavázaly k ochraně
jednotlivých složek životního prostředí, přičemž uvedené principy, které jsou součástí
Charty, by měly být dodržovány na všech územích na planetě Zemi včetně půdy a moře.

8

De KLEMM, Cyrille - SHINE, Clare. Biological Diversity Conservation and the Law. Legal
mechanisms for Conserving Species and Ecosystems. In IUCN Environmental Policy and Law Paper No.
29. Gland 1993, s. 5. ISBN 2-8317-0192-9.
9
World Charter for Nature. [online]. [cit. 2014-07-05]. Dostupné z:
WWW.:http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
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Mezi důležité mezinárodní úmluvy na ochranu přírody se vztahem k soustavě
Natura 2000 lze zařadit tyto:
 Ramsarská úmluva ( 1971) na ochranu mokřadů
 Pařížská úmluva (1972) - Úmluva na ochranu světového kulturního a
přírodního dědictví
 Washingtonská úmluva - CITES (1973) - Úmluva o mezinárodním obchodu
volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin
 Bernská úmluva (1979) - Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, podklad pro mapování v
programu Smaragd a posléze Natura 2000, pro vytváření červených seznamů
 Bonnská úmluva (1979) - o ochraně stěhovavých druhů volně žijících
živočichů
 Úmluva o zachování biologické rozmanitosti - CBD (1992) – Rio de Janeiro
 Evropská úmluva o krajině (2000)
 Aarhuská úmluva (1998) - zahrnuje širší okruh témat souvisejících s ochranou
přírody: životní prostředí, lidská práva, problémy s korupcí, přístup k
informacím, účast veřejnosti.10
Mezinárodní právní úprava ochrany přírody měla na vývoj unijní právní úpravy
významný vliv a to se projevilo samozřejmě i při vytváření soustavy natura 2000, jako
její součásti. Všechny výše zmíněné mezinárodní úmluvy mají k soustavě Natura 2000
určitý vztah. Některé z uvedených mezinárodních úmluv posloužily jako vzor pro
směrnici o ptácích a/nebo pro směrnici o stanovištích, znění naturových směrnic z nich
často přímo vychází. Příkladem může být například Bernská úmluva, která se stala
jakýmsi vzorem pro habitatovou směrnici a kterou lze pokládat za stěžejní úmluvu
v oblasti ochrany přírody v Evropě. Právě v jejím textu se poprvé objevila idea
celoevropsky provázaného systému ochrany přírody. Podobně je východiskem pro obě
směrnice, na jejichž základech stojí soustava Natura 2000, Ramsarská úmluva, která
byla první mezinárodní úmluvou, která měla za cíl chránit konkrétní typ biotopů, tj.
mokřady. Ramsarská úmluva rozvíjí spolupráci s dalšími úmluvami na ochranu přírody,
10

Zooplzen.cz. Ochrana přírody. [online]. [cit. 2014-07-06]. Dostupné z:
WWW.:http://www.zooplzen.cz/ochrana-prirody/uvod/
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zejména s Úmluvou o biologické rozmanitosti, Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů a mnoha dalšími. Velmi blízká vazba existuje mezi směrnicí o
stanovištích a Úmluvou o ochraně biodiverzity. S ohledem na podobné principy a cíle
těchto dokumentů dochází v praxi k plnění závazků vyplývajících z Úmluvy o ochraně
biodiverzity často prostřednictvím směrnice o stanovištích.
Z tohoto pohledu je tedy věcná souvislost mezinárodních úmluv se soustavou
Natura 2000 naprosto zřejmá. Další vztah mezi Naturou 2000 a mezinárodními
úmluvami na ochranu přírody vyplývá z faktu, že jejich smluvní stranou je často
Evropská unie, nebo členské státy EU. Důsledkem toho je, že EU často naplňuje své
závazky plynoucí z uvedených mezinárodních úmluv právě prostřednictvím naturových
směrnic.
Z množství mezinárodních úmluv, které mají vztah k soustavě Natura 2000 jsem
vybrala pět z nich, které považuji z hlediska věcné souvislosti za nejvýznamnější.

2.1 Bernská úmluva - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a
přírodních stanovišť
Přijetím Bernské úmluvy v roce 1979 si smluvní státy, včetně Evropského
společenství, vytýčily cíl chránit volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny a
zároveň místa jejich přirozeného výskytu. Zvláštní pozornost je v ní věnována
ohroženým a zranitelným druhům a druhům stěhovavým. Především se jedná o druhy a
území, k jejichž ochraně a zachování je potřeba vzájemná spolupráce více států.
Z Úmluvy vyplývá několik základních požadavků: státy mají sladit svou
legislativu s ustanoveními smlouvy týkající se ochrany lokalit a druhů, mají vytvořit
pravidla regulace využívání volné přírody a zabránit nehumánnímu zabíjení a lovu
zvířat. K ochraně přírody budou přihlížet při plánování a řízení hospodářského rozvoje,
budou se starat o informovanost a vzdělání veřejnosti o potřebě chránit živočišné a
rostlinné druhy a jejich přirozená stanoviště. Budou zároveň podporovat všestrannou
mezinárodní spolupráci na poli ochrany přírody. 11

11

STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon. Praha: Česká společnost ornitologická,
2004, s. 14. ISBN 80-902216-9-6.

14

Součástí Úmluvy jsou čtyři přílohy, seznam přísně chráněných druhů rostlin,
seznam přísně chráněných druhů živočichů, seznam chráněných druhů živočichů a ve
čtvrté je uveden výčet zakázaných prostředků a způsobů zabíjení, odchytu a jiných
forem využívání. 12
Bernská úmluva posloužila jako podklad pro obě „naturové“ směrnice. Směrnice
o stanovištích13 dokonce určité pasáže Úmluvy převzala přímo do svého textu14.
Zatímco Bernská úmluva zajišťovala ochranu jen menšímu množství druhů, nově a
moderněji vytvořená Směrnice vedle všeobecných ochranných opatření pro seznamy
druhů podobné jako v Úmluvě rozšiřovala oblast ochrany o další druhy a stanoviště, pro
něž je třeba vytvořit zvláštní ochranná území, tzv. evropsky významné lokality (SCIs). 15
K vytváření chráněných území došlo později i na základě Bernské úmluvy a vznikla tak
soustava Smaragd, přičemž soustava Natura 2000 byla považována za příspěvek EU
k jejímu vytvoření. Všechna vyhlášená naturová území se totiž stávají součástí soustavy
Smaragd. Zásadní rozdíl mezi Bernskou úmluvou a Směrnicí o stanovištích je ovšem
v jejich právní závaznosti. Vytvoření soustavy Natura 2000 je na rozdíl od Smaragdu
soudně vynutitelné. 16

2.2 Ramsarská úmluva - úmluva o mokřadech majících mezinárodní
význam zvláště jako biotopy vodního ptactva
Jedná se o dokument známý spíše pod názvem "Ramsarská úmluva", anglicky
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat,
který byl sjednán v íránském městě Ramsar v roce 1971. V současnosti dosáhl počet
jejích signatářů čísla 168.
Jde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody.
Její zvláštností je, že je první celosvětovou úmluvou, která se zabývá ochranou
12

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Bernská úmluva [online]. [cit. 2014-09-12].
Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-zavazky/mezinarodni-umluvy/bernska-umluva/
13
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (Council Directive on the conservation of the natural habitats and of the wild fauna and flora).
14
STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha:
Linde, 2006. ISBN 80-7201-609-1.
15
Evropsky významné lokality podle směrnice o stanovištích spolu s ptačími oblastmi vyhlašovanými na
základě směrnice o ptácích dohromady tvoří soustavu chráněných území Natura 2000.
16
EVANS, Dough. Natura 2000 - síť území EU k zachování její flóry a fauny. In Ochrana přírody. Ročník
60, číslo 10/2005, str. 291. ISSN 1210-258X
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konkrétního typu biotopu.17 Její snahou je poskytnout komplexní ochranu významnému
typu stanoviště a spolu s tím všem významným druhům živočichů, kteří jsou na něj
vázány.18
Impulsem k vytvoření této Úmluvy bylo alarmující ubývání vodního ptactva, co
do počtu i druhového zastoupení, které mělo souvislost se změnami a úbytkem
mokřadů. Cílem Úmluvy je zaručit co nejvyšší stupeň ochrany pro mokřady jako zdroje
nenahraditelných hospodářských, kulturních, vědeckých a rekreačních hodnot. Úmluva
má poskytovat ochranu jak samotným mokřadům tak zároveň i vodnímu ptactvu
vyskytujícím se na jeho území. Vedle druhové a územní ochrany, na níž je Úmluva
postavena,

je

další

formou

ochrany

zařazení

nejdůležitějších

mokřadů

do

mezinárodního seznamu.19 Každá smluvní strana Úmluvy musí do Seznamu mokřadů
mezinárodního významu zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů 20 a zároveň je povinna
zajistit přiměřenou ochranu a rozumné využívání mokřadů na svém území. 21
Mokřady jsou biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících
nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů. Mnohé mokřady byly
značně narušeny lidskou činností, některé z krajiny úplně zmizely. Z tohoto důvodu se
musí mokřadům věnovat velká pozornost, je nezbytné je chránit, obnovovat a kde je to
realizovatelné, je třeba zakládat nové. 22

17

CHM CBD: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního
ptactva. [online]. [cit. 2014-09-15]. Dostupné z: http://chm.nature.cz/dalsi-mezinarodni-zavazky-vochrane-biodiverzity/ramsarska-umluva/
18
HORA, J. a kol. Legislativa Evropské unie a ochrana přírody. Česká společnost ornitologická. Praha
1998, s.28.
19
STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon. Praha: Česká společnost ornitologická,
2004, s. 13. ISBN 80-902216-9-6.
20
Česká republika přistoupila k Ramsarské úmluvě v roce 1990. Do roku 2012 bylo v ČR vymezeno 12
mokřadů mezinárodního významu, v září téhož roku Stálý sekretariát potvrdil přijetí dalších dvou lokalit.
21
MŽP: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva.
[online].
[cit.2014-09-15].
Dostupné
z:http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/301CBCE5F8364E9EC1257242002021D1/$file/RAMSAR.pdf
22
MŽP: Úmluva měsíce únor - Ramsarská úmluva. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z:WWW.:
http://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_unor
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2.3 Washingtonská úmluva - Úmluva o mezinárodním obchodu
ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(CITES)

Cíl úmluvy spočívá v ochraně ohrožených druhů živočichů a rostlin před jejich
hrozícím vyhubením v přírodě z důvodu jejich nadměrného využívání pro obchodní
účely. Smyslem je omezit mezinárodní obchod s ohroženými druhy a to vydáváním
povolení, tzv. permitů a potvrzení pro jejich vyvážení a dovoz. Ochrana je poskytována
jak živým tak i mrtvým živočichům a rostlinám, včetně výrobků z nich vytvořených. 23
Omezení se týká nejen ohrožených druhů získaných z volné přírody, ale Úmluva dozírá
též na obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými
rostlinnými druhy, které jsou v přírodě rovněž ohroženy.
Pro účely odstupňování a odlišení právního režimu se druhy rozdělují do tří
příloh podle stupně ohrožení.
Úmluva CITES byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. V současné době má
180 smluvních stran. Česká republika je smluvní stranou od 1. 1. 1993 (od 28. 5. 1992
jako bývalá ČSFR). Je mezinárodní dohodou mezi vládami. Jejím cílem je zajistit, aby
mezinárodní obchod s exempláři volně žijících živočichů a rostlin neohrožoval jejich
přežití. 24

2.4 Bonnská úmluva - Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně
žijících živočichů
Předmětem Úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků,
ale i migrujících savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, tj. na
hnízdištích, zimovištích a zejména na tahových cestách.
Poskytování ochrany probíhá těmito třemi způsoby:
1. zabezpečením přísné ochrany kriticky ohrožených druhů,
23

STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon. Praha: Česká společnost ornitologická,
2004, s. 13-14. ISBN 80-902216-9-6.
24
MŽP:
CITES.
[online].
[cit.
2014-07-24].
Dostupné
z:
WWW.:
http://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy
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2. podporou uzavírání dílčích dohod a různých prohlášení, které rozvíjejí úzkou
spolupráci areálových států a zajišťují ochranu konkrétního druhu či skupiny druhů,
3. podporou společných výzkumných projektů, týkajících se stěhovavých druhů.
Součástí Úmluvy jsou dvě přílohy, které obsahují soupis druhů živočichů, na něž
se Bonnská úmluva vztahuje.
V prvé příloze jsou uvedeny stěhovavé druhy, které jsou ohroženy v celém
areálu svého rozšíření nebo na jeho významné části. Státy, na jejichž území zasahuje
areál těchto druhů, se musí snažit chránit a tam, kde je to možné, obnovovat ta
stanoviště druhů, která mají význam pro odvrácení hrozby jejich vyhynutí.
Pro druhy uvedené v Příloze II se uzavírají mezinárodní dohody, které mají
zaručit péči o síť stanovišť vhodně uzpůsobených vzhledem k tahovým cestám.

25

Jednou z takových dohod je např. Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých
vodních ptáků (AEWA). V rámci Bonnské úmluvy se jedná o nejobsáhlejší dokument
tohoto druhu. Potřeba vytvoření dohody vznikla z nutnosti zastavit neustálé snižování
stavů stěhovavých druhů vodních ptáků.26
Pro záchranu vybraných druhů stěhovavých živočichů vznikla prostřednictvím
Bonnské úmluvy tzv. Memoranda porozumění. Pro Českou republiku má význam
Memorandum porozumění o ochraně středoevropské populace dropa velkého (Otis
tarda).27

2.5 Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) – Rio de Janeiro
Tato úmluva je považována za jednu z nejdůležitějších mezinárodních úmluv
v oblasti životního prostředí a významným podnětem byla i při utváření právní úpravy
ochrany přírody v rámci EU. Jejím cílem je chránit biologickou rozmanitost ve všech
jejích formách a na všech úrovních včetně vzájemných vztahů v ní se utvářejících. Ve
svém čl. 2 CBD uvádí, co se podle ní rozumí biologickou rozmanitostí.

MŽP:Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. [online]. [cit. 2014-07-04].
Dostupné z http://www.mzp.cz/cz/bonnska_umluva
26
CHM CBD: AEWA. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z http://chm.nature.cz/dalsi-mezinarodnizavazky/bonnska-umluva-cms/aewa/
27
MŽP:Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. [online]. [cit. 2014-07-24].
Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/bonnska_umluva
25
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Vytýčila si tři základní cíle, kterými je v prvé řadě ochrana biologické
rozmanitosti na všech jejích úrovních, dále udržitelné využívání jejích složek a
v neposlední řadě přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a přiměřené rozdělování
přínosů plynoucích z jejich využívání. 28
Signatářské státy, které již k Úmluvě přistoupily, se zavázaly vytvořit plány na
ochranu a rozumné využívání druhového bohatství a též k tomu, že tyto plány následně
promítnou do svých rozvojových strategií. Dalším požadavkem, který z Úmluvy pro
přistoupivší státy vyplývá, je povinnost vyhlásit zákonnou ochranu pro ohrožené
živočišné a rostlinné druhy včetně místa jejich výskytu a též se zavazují, že budou
rozšiřovat svá chráněná přírodní území. 29´
K Úmluvě o ochraně biodiverzity již přistoupilo 194 signatářských států30 včetně
Evropské unie. Jedním z jejích cílů je zdůrazňovat všechna rizika a negativní dopady,
které v souvislosti se ztrátou biodiverzity mohou nastat.

28

MŽP: Úmluva o biologické rozmanitosti. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z:
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/301CBCE5F8364E9EC1257242002021D1/$file/CBD.pdf
29
STEJSKAL, Vojtěch a Zdeněk VERMOUZEK. Ptáci & zákon. Praha: Česká společnost ornitologická,
2004, s. 14. ISBN 80-902216-9-6.
30
Viz Convention on Biological Diversity, list of parties. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z:
http://www.cbd.int/information/parties.shtml
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3 Úprava soustavy Natura 2000 z pohledu unijního práva
V této kapitole se budu věnovat právní úpravě ochrany přírody v rámci Evropské
unie a to z důvodu našeho členství v ní. Evropská unie již dávno není charakteristická
jen jako seskupení evropských států za účelem podpory jejich vzájemné hospodářské
spolupráce, jak tomu bylo zpočátku tohoto integračního procesu, nýbrž s postupným
vývojem se do popředí zájmů dostaly i další otázky včetně problematiky životního
prostředí.31 Zatímco 70. a 80. léta byla obdobím, kdy se tehdejší Evropské hospodářské
společenství soustředilo převážně na problémy životního prostředí jako je kvalita
ovzduší nebo vody a nakládání s odpady, počátek 90. let přinesl ve společnosti nebývalý
zájem o biodiverzitu.32V další kapitole bude nahlédnuto do historie, jak se tento trend
postupně vyvíjel.

3.1 Primární právo
Jak již bylo naznačeno výše, ochrana životního prostředí nebyla pro formující se
Evropské společenství v jeho počátcích významným tématem. Římské smlouvy (tímto
názvem jsou označeny dvě smlouvy uzavřené v roce 1957 v Římě. Prvou z nich je
Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství – EHS, a druhou je
Smlouva, kterou bylo založeno Evropské společenství pro atomovou energii –
EURATOM)

otázku

ochrany

životního

prostředí

vůbec

neupravovaly.

V

zakladatelských dokumentech ES zpočátku integrace neexistovalo ani žádné výslovné
zmocnění k vydávání prováděcích předpisů ve formě sekundárních právních aktů a
ve zmíněném období byly dokumenty týkající se ochrany životního prostředí vydávány
na základě čl. 308 33, resp. čl. 235 Smlouvy o založení EHS.34

31

STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 105. ISBN 978-80-87146-65-1.
32
PLESNÍK, J., Biologická rozmanitost a Evropská unie: poselství z Malahide. In Ochrana přírody č.
9/2004, str. 276. ISSN 1210-258x.
33
„Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá
činnost Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh
Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně vhodná opatření“
34
Směrnice Rady č. 79/409/EEC o ptácích byla jedním z prvních aktů sekundárního práva na ochranu
přírody, jejímž právním základem byl právě čl. 235 SES.
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Ke změně došlo přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986, jenž
znamenal první revizi Římských smluv a nově definoval činnost orgánů společenství
právě v oblasti životního prostředí a rozšířil jejich pravomoc o možnost upravovat určité
otázky na úrovni společenství a nejen na úrovni jednotlivých členských států a politika
životního prostředí se tak stala jednou ze sdílených politik, ovládaných principem
subsidiarity. Mezi cíle, které tato právní úprava definovala, patřilo zlepšování kvality
životního prostředí, ochrana lidského zdraví a rozumné a šetrné nakládání s přírodními
zdroji. 35 Tím, že Jednotný evropský akt začlenil požadavek ochrany životního prostředí
přímo do zakládajících smluv a učinil ho tak součástí primárního práva, potvrdil tím
měnící se postoj členských států k životnímu prostředí a k rostoucí potřebě jeho
ochrany.
Změněný postoj členských států později dokládá Smlouva o Evropské unii,
podepsaná v roce 1992 v Maastrichtu, v jejíž preambuli je ochrana životního prostředí
již přímo zmíněna a v níž je politika životního prostředí napříště zakotvena jako jedna
ze stěžejních činností EU. 36 Zároveň v ní byl zakotven princip předběžné opatrnosti a
pracovala s pojmem „trvale udržitelný a neinflační růst“, který se po Amsterodamské
smlouvě stal principem trvale udržitelného rozvoje.
Další

změny

v úpravě

otázek

ochrany

životního

prostředí

přinesla

Amsterodamská smlouva z roku 1997, která doplnila Smlouvu o Evropské unii. Jednou
z důležitých změn, které přinesla, bylo zakotvení principu integrace a principu trvale
udržitelného rozvoje přímo do ustanovení primárního práva (čl. 6 a čl. 2 SES) a nově
definovala požadavek vysoké úrovně ochrany. 37
Důležitým mezníkem ve vývoji EU se poté stala Lisabonská smlouva, která
vstoupila v platnost v prosinci roku 2009. K jejím nejzásadnějším přínosům patří, že do
jisté míry odbourala dvojkolejnost do té doby vedle sebe existujících uskupení – na
jedné straně Evropská unie a na straně druhé Evropské společenství.
I přesto, že Lisabonská smlouva přinesla do vývoje EU zásadní změny, doplnění
v oblasti životního prostředí nebyla nijak zásadní. Vysoký stupeň ochrany a zlepšení
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN
978-80-7400-338-7.
36
KÁBELA, Ondřej. Právo na (příznivé)životní prostředí v kontextu unijního práva.
[online]. [cit. 2014-09-09]. Dostupné z:
http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/11_evropa/Kabela_Ondrej_(4736).pdf
37
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN
978-80-7400-338-7.
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kvality životního prostředí, byly výslovně zařazeny mezi cíle EU a ochrana životního
prostředí byla rozšířena o boj s klimatickými změnami.38 Nově se zde objevilo
ustanovení, které má zajistit dobré životní podmínky pro zvířata.39
V tomto bodě je třeba ještě uvést akční programy, které měly zásadní význam
při utváření komunitární politiky životního prostředí v oblasti ochrany přírody. Byly
důležitým nástrojem ochrany životního prostředí v období absentující dostatečné právní
úpravy i přesto, že prvních pět z nich spadá do oblasti dokumentů soft law, které nejsou
právně závazné. 40
První čtyři akční programy se ochraně přírody nijak významně nevěnovaly.
Jejich pozornost byla spíše zaměřena na ochranu vnitřního trhu, ochranu spotřebitele a
výrobků před škodlivými látkami a znečištěním prostředí, přičemž definovaly základní
principy a zásady při ochraně životního prostředí. V roce 1993 byl přijat 5. akční
program s názvem „Směrem k udržitelnosti“, který již zcela vycházel z principu
udržitelného rozvoje a znamenal v politickém postoji zásadní změnu. Jedním z cílů,
které si 5. akční program vytýčil, se stala také ochrana biodiverzity. 41
Pro období 2002-2012 byl v roce 2002 přijat 6. akční program „Životní
prostředí 2010: Naše budoucnost je v našich rukou“, který již je právně závazný. Mezi
základní priority politiky životního prostředí EU řadí boj proti klimatickým změnám,
ochranu přírody před znečištěním a ochranu biologické rozmanitosti, ochranu zdraví a
odpovědné nakládání s přírodními zdroji a odpadem v souladu se zásadou udržitelného
rozvoje.42 Ve vytvoření soustavy chráněných území Natura 2000 vidí jeden ze způsobů
boje proti degradaci přírody a způsob jak přispět k její ochraně na udržitelné úrovni.
Zatím poslední 7. akční program byl přijat Evropským parlamentem a Radou EU
v listopadu roku 2013. Program stanovuje devět základních cílů a zároveň vymezuje
38

KÁBELA, Ondřej. Právo na (příznivé)životní prostředí v kontextu unijního práva. [online]. [cit. 2014-0909].Dostupnéz:http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/11_evropa/Kabela_Ondrej_(
4736).pdf
39

Unie a členské státy jsou povinny při provádění politik Unie v oblasti zemědělství, rybolovu, dopravy,
vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohlednit plně požadavky na dobré životní
podmínky zvířat jako vnímajících bytostí.
40
STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha:
Linde, 2006, s. 247. ISBN 80-7201-609-1.
41
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 105. ISBN 978-80-87146-65-1.
42
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opatření, která je k jejich dosažení do roku 2020 třeba uskutečnit. Jednou z jeho
základních priorit je chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie, čímž je
chápána také biologická rozmanitost. Evropská unie se zavázala, že úbytek biodiverzity
zastaví a dosáhne dobrého stavu evropských vod a mořského prostředí. Tlak na naše
životní prostředí ale bohužel neustále roste, stále ubývá biologické rozmanitosti a
mnoho ekosystému je vážným způsobem narušeno, a proto je třeba vynaložit ještě větší
úsilí k nápravě. EU se proto v Programu zavázala, že urychlí realizaci cílů,
vyplývajících ze Strategie v oblasti biologické rozmanitosti (v tomto dokumentu z roku
1998 shrnulo ES své priority týkající se ochrany biodiverzity a udržitelného využívání
jejích složek, které pak byly následně rozvinuty v jednotlivých akčních plánech
biodiverzity) 43 a plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy.44
V dalším textu jsou krátce uvedeny jiné důležité milníky, které ovlivnily vývoj
enviromentální politiky ES zejména v souvislosti s ochranou biodiverzity. Jedním
z nejdůležitějších bylo přistoupení ES k Úmluvě o biodiverzitě v roce 1993. V roce
1998 shrnulo ES své priority v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a udržitelném
využívání jejích složek v dokumentu nazvaném „Strategie Společenství v oblasti
ochrany biodiverzity“, jak již bylo zmíněno výše. V roce 2001 byl v rámci schválené
Strategie udržitelného rozvoje v Göteborgu při zasedání Rady EU vymezen cíl, který
navázal na obsah 6. Akčního programu, že bude do roku 2010 zastaven úbytek
biodiverzity. V květnu roku 2004 v irském Malahide v rámci konference „Biodiverzita a
EU – udržitelný život, udržitelné žití“ se zástupci členských států pokusili vymezit
hlavní cíle v péči o biodiverzitu v EU do roku 2010. Uskutečnění konkrétních cílů, které
byly ve Zprávě z Malahide vymezeny, by mělo významně napomoci k dosažení velmi
odvážného záměru na zastavení úbytku biodiverzity. Zdůrazňuje zejména nutnost
naplňovat obě stěžejní směrnice ES (Směrnice č. 2009/147/ES, ex. č. 79/409/EHS, o
ochraně volně žijících ptáků a Směrnice 92/43/EHS, o ochraně stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin), jejichž hlavním cílem je péče o přírodu a na
jejichž základě je utvářena soustava chráněných území EU - Natura 2000.
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Vrcholní představitelé EU dospěli ovšem v roce 2010 k názoru, že i přes dílčí
nemalé úspěchy, mezi něž nepopiratelně patří vytvoření největší soustavy chráněných
území na světě – Natura 2000, se cíle na zastavení úbytku biodiverzity v EU nepodaří
dosáhnout. V roce 2011 byla proto představena nová Strategie EU pro oblast biologické
rozmanitosti. Za hlavní cíl má do roku 2020 zastavit ubývání biologické rozmanitosti a
degradaci ekosystémových služeb v největším možném rozsahu a současně chce, aby
EU více přispívala k odvrácení ubývání biologické rozmanitosti ve světě. Cílem ovšem
nebude jen zastavení ubývání rozmanitosti, ale hlavně také snaha obnovit ji všude tam,
kde to bude možné. Strategie zahrnuje šest vzájemně propojených cílů a jim
odpovídajících opatření, která mají napomoci k dosažení cíle hlavního:
1. prosazovat naplnění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích zastavit zhoršování stavu všech druhů a přírodních stanovišť v rámci EU
a dosáhnout jejich zlepšení
2. zachovat a posílit ekosystémy a jejich služby a obnovit alespoň 15%
poškozených ekosystémů
3. zapojit do ochrany biologické rozmanitosti zemědělství a lesnictví
4. rybolov - do roku 2015 snížit objem úlovků aby bylo zajištěno udržitelné
využívání rybolovných zdrojů
5. boj proti nepůvodním invazivním druhům – cílem do roku 2020 je
rozpoznání nepůvodních druhů a způsobů jejich šíření, jejich kontrola a
zamezení introdukce dalších druhů
6. zvýšit příspěvek EU při odvracení ubývání biologické rozmanitosti ve
světě.
Jedním z cílů, jak bylo uvedeno výše, je naplnit směrnice o ptácích a stanovištích. Má
dojít k zastavení zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na něž se vztahují předpisy
EU na ochranu přírody, a do roku 2020 má být dosaženo významného zlepšení oproti
stávajícímu stavu.45 K tomu má dopomoci několik opatření: členské státy a Komise mají
zajistit dokončení soustavy Natura 2000 a řádnou péči o ní, mají zajistit její přiměřené

45

Ke zlepšení má dojít v takovém rozsahu, aby: 1) o 100 % více hodnocení stanovišť a o 50 % více
hodnocení druhů podle směrnice o stanovištích vykázalo lepší stav z hlediska ochrany a 2) o 50 %
více hodnocení druhů podle směrnice o ptácích vykázalo bezpečný nebo zlepšený stav.
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financování, mají zvýšit informovanost o soustavě Natura 2000 a zapojení zúčastněných
stran a posledním z opatření je zlepšit a harmonizovat monitoring a podávání zpráv.
Vizí Strategie do roku 2050 je, že biologická rozmanitost EU a ekosystémové
služby, které poskytuje, budou chráněny, oceňovány a vhodným způsobem
obnovovány, aby se tak zároveň zabránilo katastrofickým změnám způsobeným
úbytkem biologické rozmanitosti. 46
V současné době je ochrana přírody a ochrana biologické rozmanitosti upravena
v právních předpisech v rámci společné environmentální politiky. Základem unijní
právní úpravy ochrany přírody v rámci primárního práva jsou články 191-193 Smlouvy
o fungování Evropské unie (resp. čl. 174-176 SES) a z dalších lze uvést čl. 11, 13 a 36
SFEU, které upravují požadavek na zahrnutí ochrany životního prostředí do dalších
politik a činností prováděných EU, dobré životní podmínky zvířat a omezení dovozu a
vývozu z důvodu ochrany životního prostředí. Ale dotýkají se jí i právní předpisy jiných
politik, a to zejména z oblasti zemědělství, rybářství, dopravy, energetiky ale i dalších.47
Úprava není komplexní, je tvořena spíše jednotlivými prameny sekundárního práva,
zaměřenými hlavně na ty oblasti, kde by ochrana přírody a biologické rozmanitosti
nebyla dostatečná bez širší nadnárodní spolupráce. Součástí úpravy jsou také
mezinárodní úmluvy, jejichž smluvní stranou se v minulosti stalo ještě Evropské
společenství, a které v různých formách inkorporovalo do svého komunitárního
právního řádu nebo je promítlo přímo do jednotlivých sekundárních právních
pramenů.48
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3.2 Sekundární právo
Oblast ochrany přírody, živočichů a rostlin je v současném unijním právu
upravena zejména v jednotlivých sekundárních právních aktech, kterými jsou směrnice,
nařízení a rozhodnutí popř. též doporučení a stanoviska. Úprava ochrany přírody a péče
o biologickou rozmanitost je dnes převážně předmětem směrnic, které pak v život
uvádějí příslušné národní právní normy. Základ právní úpravy tvoří národní právní řády
členských států, které musí být harmonizovány s unijním právem. 49 Nejdůležitějšími
právními předpisy, které v unijním právu upravují ochranu přírody, jsou dvě směrnice a
to směrnice o ptácích (Směrnice č. 2009/147/ES resp. 79/409/EHS o ochraně volně
žijících ptáků) a novější směrnice o stanovištích (Směrnice č. 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Obě směrnice
předepisují vymezení území s cílem:
 ochránit populace ptáků a dalších vybraných druhů rostlin a živočichů a také pro
evropskou přírodu charakteristické typy stanovišť,
 udržet, nebo v případě poškození dosáhnout jejich tzv. příznivý stav z hlediska
ochrany.
Obě směrnice mají přispět k zachování a ochraně druhové rozmanitosti rostlin a
živočichů a různorodosti přírodních stanovišť (habitats) na území členských států
Evropské unie. Pro tento účel jsou vyhlašovány evropsky významné lokality podle
směrnice o stanovištích, které spolu s ptačími oblastmi podle směrnice o ptácích
vytvářejí ucelenou a vzájemně propojenou soustavu území, která je známá pod názvem
Natura 2000. Hlavním důvodem pro vytvoření soustavy chráněných území bylo rapidní
ubývání zvířecích a rostlinných druhů na evropském kontinentu, který se přes veškeré
dílčí snahy jednotlivých států nedařilo zastavit.50
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3.2.1 Směrnice o ptácích
Směrnice č. 2009/147/ES (ex č. 79/409/EHS) o ochraně volně žijících ptáků je
nejstarším sekundárním pramenem evropského komunitárního práva v oblasti ochrany
přírody a dodnes zůstává zároveň jedním z nejdůležitějších v této oblasti. Je jednou ze
dvou směrnic na ochranu biodiverzity na území EU, která ukládá vytvoření soustavy
Natura 2000. Byla jednomyslně přijata členskými státy v roce 1979 jako reakce na
rostoucí obavy z neustálého ubývání ptačích populací ať už vlivem znečištění,
postupným mizením jejich stanovišť nebo jako důsledek jejich nadměrného využívání.
Vzešla také z uvědomění, že volně žijící ptáci, z nichž mnozí patří mezi stěhovavé, jsou
společným dědictvím všech členských států a jejich účinná ochrana se neobejde bez
mezinárodní spolupráce.51
Směrnice poskytuje komplexní ochranu všem ptačím druhům, které se přirozeně
vyskytují ve volné přírodě na území členských států Evropské unie, přičemž nechrání
pouze ptáky, ale též jejich vejce, hnízda a stanoviště. Pro jejich ochranu vytvořila
směrnice přesná pravidla, aby nedocházelo zejména k jejich úmyslnému zabíjení,
odchytu, lovu, ničení a sbírání jejich hnízd nebo vajec nebo aby ptáci nebyli zbytečně
rušeni v období rozmnožování či odchovu mláďat. Zakazuje i obchodování s živými či
mrtvými ptáky nebo s jejich snadno rozpoznatelnými částmi. 52 Z této obecné úpravy
ochrany ovšem směrnice připouští přesně určené a kontrolovatelné odchylky pro
případy a důvody, kdy nelze nalézt jiné uspokojivé řešení. 53 Tak se lze odchýlit zejména
v případech, vyžaduje-li to zájem na veřejném zdraví a bezpečnosti, pro zachování
bezpečnosti leteckého provozu nebo z důvodu předcházení hospodářským škodám aj.54
Směrnice se věnuje též otázce tradičního lovu. Obsahuje seznam ptačích druhů,
které mohou být s ohledem na početnost populace, zeměpisné rozšíření a úspěšnost
rozmnožování na území Společenství loveny v daném členském státu podle jeho
příslušných vnitrostátních předpisů. Daný stát musí ovšem dbát na to, aby lovem nebyla
narušena snaha o zachování těchto druhů v oblasti jejich výskytu. V souvislosti
51
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s povoleným lovem, odchytem a usmrcováním ptáků uvádí ovšem směrnice v příloze
IV. demonstrativní seznam zakázaných prostředků a metod lovu včetně zákazu
jakéhokoli lovu z dopravních prostředků, které v příloze též vyjmenovává. 55
Obecný zákaz prodeje, přepravy, držení a chovu ptáků za účelem prodeje jakož i
nabízení živých či mrtvých ptáků nebo jejich částí neplatí pro druhy uvedené v příloze
III části A směrnice za předpokladu, že byli odchyceni nebo usmrceni legálně nebo
získáni jiným zákonným způsobem. V případě ptačích druhů uvedených v části B
přílohy III může podobné činnosti povolit členský stát po projednání s Komisí, pokud
dojdou k závěru, že uvedením daného ptačího druhu na trh nedojde k ohrožení daného
druhu v celém Společenství. 56
Směrnice se zabývá i otázkou nepůvodních ptačích druhů a apeluje na členské
státy, aby při vysazování ptačích druhů, které se nevyskytují přirozeně ve volné přírodě
na území Společenství, dbaly na ochranu místních rostlin a živočichů.
Rozhodující povinností, kterou směrnice o ptácích členským státům ukládá, je
vyhledat pro 194 vybraných mimořádně ohrožených57 ptačích druhů a poddruhů,
vyjmenovaných v příloze I ke směrnici, oblasti nejvhodnější k jejich ochraně – Special
Protection Areas (SPA), které se v ČR označují jako ptačí oblasti a pro tato území
přijmout nezbytná ochranná opatření. Podobná ochranná opatření musí státy přijmout
rovněž pro pravidelně se vyskytující stěhovavé ptačí druhy, které nejsou uvedeny
v příloze I, a to pro oblasti jejich přezimování, pro místa kde zastavují na svých
tahových cestách, a pro místa jejich rozmnožování a pelichání. 58
Na rozdíl od habitatové směrnice, směrnice o ptácích sama neuvádí žádná
konkrétní kritéria, podle kterých mají být ptačí oblasti vybírány, což přináší členským
státům určitou volnost. Výklad pravidel pro vymezování chráněných ptačích území lze
ovšem nalézt v mnoha rozhodnutích Evropského soudního dvora (ESD). V roce 199659
ESD například rozhodl, že členské státy při zřizování ptačích oblastí musí brát zřetel

55

Podrobněji viz čl. 7 a 8 a přílohy II a IV směrnice č. 2009/147/ES.
Podrobněji viz čl. 6 směrnice č. 2009/147/ES.
57
Jedná se o druhy ohrožené vyhubením, druhy citlivé na specifické změny, ke kterým dochází na jejich
stanovištích, druhy, které lze považovat za vzácné buď z důvodů malé početnosti populace, nebo
prostorově omezeného místního rozšíření a další druhy, které vyžadují zvláštní pozornost z důvodů
specifického charakteru jejich stanoviště.
58
Podrobněji viz čl. 4 a příloha I směrnice č. 2009/147/ES.
59
Viz případ C-44/95 Spojené království (Lappel Bank)
56

28

pouze na kritéria ekologická a ornitologická a ne na kritéria ekonomická. 60 Ta mohou
brát v úvahu pouze v případech, kdy rozhodují o povolení konkrétního projektu na již
existujícím chráněném území. 61 V jiném rozsudku62 Soudní dvůr rozhodl, že se členský
stát nemůže vyhnout požadavku podle čl. 4 odst. 1 směrnice63 tím, že pro toto území
přijme jiná ochranná opatření. Požadavek čl. 4 považuje za jednoznačný, členské státy
musí za SPA vyhlásit všechny lokality, které objektivně splňují kritéria ochrany podle
směrnice o ptácích. Zároveň zde Soudní dvůr vyslovil názor, že pokud by členský stát
přijímal k ochraně vymezených ptačích druhů jiná - byť k zajištění ochrany postačující
– opatření, byla by tím narušena myšlenka směrnice na vytvoření celoevropské sítě
SPA.64 Toto rozhodnutí z roku 1998 o žalobě, kterou podala Komise proti Nizozemí, je
důležité též pro potvrzení role, kterou v procesu vymezování ptačích oblastí hraje
mezinárodní nevládní sdružení organizací na ochranu ptáků – BirdLife International.65
Obecně platí, že tato organizace vymezuje kritéria pro určení významných ptačích
území (Important Bird Areas – IBA), která slouží jako nezastupitelný podklad pro výběr
vhodných kandidátských lokalit SPA. 66

3.2.2 Směrnice o stanovištích
Směrnice Rady č. 92/43/EHS z roku 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je druhou směrnicí, která ukládá vytvoření
soustavy Natura 2000. Je založena na principu územní a druhové ochrany přírody.67
60

Podobně k tomu již dříve rozhodnutí C-355/90 Komise vs. Španělsko (Marismas de Santoña)
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN
978-80-7400-338-7.
62
Blíže k tomu viz případ C-3/96 Komise vs. Nizozemí
63
Čl. 4 směrnice: … Členské státy především označí území nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy
jako zvláště chráněné oblasti určené pro ochranu těchto druhů…
64
STEJSKAL, V., ZICHA, J.: Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. MŽP.
Praha: 2011. ISBN 978-80-7212-562-3.
65
BirdLife International je celosvětové sdružení národních organizací na ochranu ptáků a přírody, které
působí ve více než sto státech, kde každý stát zastupuje většinou jedna organizace.
66
Blíže k tomu viz případ C-3/96 Komise vs. Nizozemí
67
Existují tři hlavní přístupy k ochraně přírody: 1) Nejstarším je druhově orientovaný přístup, který
poskytuje ochranu jednomu druhu, poddruhu a jejich populaci nebo skupině příbuzných či jinak spjatých
druhů, 2) přístup územní, jehož základem je ochrana přírodního stanoviště a s tím spojená ochrana všech
druhů v něm žijících. 3) přístup ekosystémový, který kombinuje oba dva výše uvedené přístupy. Blíže viz
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 35-39. ISBN 978-80-87146-65-1.
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Jejím cílem je napomoci k ochraně a zachování druhové rozmanitosti živočichů (kromě
ptáků) a rostlin a rozmanitosti typů přírodních stanovišť (habitats) na území členských
států Evropské unie. Směrnice členským státům ukládá povinnost zajistit ochranu
nejcennějším druhům a typům stanovišť na území EU, které jsou určitým způsobem
ohrožené nebo zranitelné, vzácné či endemické. Zvláštní pozornost je přitom kladena na
typy stanovišť a druhy, které jsou označeny za prioritní. Ty musejí mít ochranu
nejpřísnější. Pro Evropská společenství mají zásadní význam vzhledem k podílu jejich
přirozeného výskytu na území členských států.68
K naplnění hlavního cíle směrnice má z pohledu územní ochrany sloužit
zejména vyhlašování tzv. Sites of Community Importance (SCI), které se v českém
kontextu označují jako evropsky významné lokality. Jedná se o lokality s
výskytem přírodních stanovišť, které jsou z hlediska ochrany přírody pro EU významná
(součást Přílohy I) a o lokality důležité z pohledu ochrany cílových druhů ohrožených
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Příloha II). Členské státy za
evropsky významné lokality navrhují ty lokality, na nichž se vyskytuje alespoň jeden
typ evropského stanoviště nebo populace evropsky významného druhu, v přirozeném
areálu rozšíření a ve stavu, který je z hlediska jejich ochrany příznivý, nebo případně
umožňuje tento stav obnovit.69
Území Evropy je pro účely soustavy Natura 2000 rozděleno na základě směrnice
o stanovištích na 9 biogeografických oblastí. Při vytváření soustavy se jednotlivé
evropsky významné lokality na daném území volí zvlášť pro danou biogeografickou
oblast. Z pohledu ochrany přírody je rozdělení území podle biogeografických oblastí
velice užitečné, neboť lze jednodušeji porovnávat lokality s podobnými podmínkami
než lokality úplně odlišné. 70
Důvodem pro rozlišování biogeografických oblastí je to, že různá místa se liší
klimatickými podmínkami, mají rozdílný geologický podklad a také historický vývoj,
což je příčinou typické kombinace druhů a specifického druhového složení na daném
68

Směrnice o stanovištích. Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky. [online]. [cit. 2014-0823].Dostupné z:WWW.:http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-zavazky/evropskesmernice/smernice-o-stanovistich/
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MIKO, Ladislav. Ochrana biodiverzity na území Evropské unie – Natura 2000. [online]. [cit. 2014-1012]. Dostupné z:WWW.: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-9-11/ochrana-biodiverzity-na-uzemievropske-unie-natura-2000
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Biogeografické oblasti. [online, 2008-12-22]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z:WWW.:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6269
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území. Na území Evropské unie se nachází 9 biogeografických oblastí, které jsou
charakteristické zastoupením rostlinných a živočišných druhů a především typy
přírodních stanovišť.
Jsou to tyto oblasti:
1. stepní
2. panonská
3. černomořská
4. boreální
5. kontinentální
6. atlantská
7. alpinská
8. makaronéská
9. středomořská
Území některých evropských států spadá pouze do jediné biogeografické oblasti,
například Řecko nebo Velká Británie, jiné leží ve dvou biogeografických oblastech,
například Německo, Belgie nebo Česká republika. Francie, Itálie nebo Španělsko pak
představují státy, jejichž území spadá do třech biogeografických oblastí. 71
Na území České republiky se nacházejí dvě biogeografické oblasti. Naprostou
většinu zaujímá biogeografická oblast kontinentální (cca 96% území). Část
jihomoravského kraje a drobná část kraje zlínského se nachází v biogeografické oblasti
panonské.
Jak již bylo řečeno, evropsky významné lokality, vyhlašované na základě této
směrnice spolu s ptačími oblastmi, které jsou vymezovány na základě starší směrnice o
ptácích, dohromady vytvářejí ucelenou evropskou soustavu chráněných území Natura
2000, která má pomoci zachovat, nebo je-li to v daném místě vhodné, obnovit na úroveň
stavu příznivého z hlediska ochrany přírody, typy přírodních stanovišť a populace
ohrožených druhů a jejich stanoviště. 72
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AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR. Biogeografické oblasti. [online] [cit. 2014-0901]. Dostupné z:WWW.: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6269
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DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN
978-80-7400-338-7.
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V případě vyhlašování ptačích oblastí jde o vcelku jednoduchou záležitost.
Každý členský stát si lokality SPA - Special Protection Areas podle směrnice o ptácích
vyhlašuje samostatně a součástí soustavy Natura 2000 se stávají automaticky ihned po
svém vyhlášení. Komise pouze kontroluje, zda proběhlo vyhlášení v souladu s právními
předpisy. Zcela odlišná je ovšem situace při vyhlašování evropsky významných lokalit.
Jedná se o vcelku složitý proces, který lze rozdělit do několika fází. V první etapě každý
členský stát navrhne seznam vhodných lokalit podle kritérií uvedených v příloze III ke
směrnici do národního seznamu, který pak podléhá následnému schválení Evropskou
komisí. Směrnice navíc umožňuje Komisi, aby jako oblast zvláštní ochrany – Special
Area of Conservation (SAC) vyhlásila i tu lokalitu, kterou členský stát sice nenavrhl, ale
kterou považuje z hlediska ochrany přírody za tzv. prioritní. Součástí soustavy Natura
2000 se evropsky významné lokality (SCI) stávají až po svém schválení v Bruselu a po
jejich vyhlášení členským státem. 73 Blíže bude celý proces popsán v kapitole páté,
věnující se soustavě Natura 2000 z pohledu českého právního řádu.
Evropsky významným lokalitám a cílovým typům přírodních stanovišť, stejně
jako populacím a druhům musí členský stát zabezpečit přísnou ochranu.
Habitatová směrnice zároveň zahrnuje i ochranu druhovou74, jejíž zásady jsou
podobné jako ve směrnici o ptácích.
Směrnice o stanovištích obsahuje 6 příloh s následujícími seznamy:
1) Seznam přírodních stanovišť, pro které se vyhlašují evropsky významné lokality
2) Seznam druhů živočichů (kromě ptáků) a rostlin, pro které se vyhlašují evropsky
významné lokality
3) Seznam kritérií pro výběr evropsky významných lokalit
4) Seznam druhů živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou
ochranu
5) Seznam druhů živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt ve volné
přírodě a využívání, může být předmětem určitých opatření na jejich
obhospodařování.
6) Zakázané metody a prostředky odchytu a usmrcování a způsoby přepravy 75
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STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha:
Linde, 2006, s. 283. ISBN 80-7201-609-1.
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Podrobněji k tomu viz čl. 12-16 směrnice o stanovištích.
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3.3 Strategie financování soustavy NATURY 2000
O rozdělení finančních prostředků na podporu politik životního prostředí a
ochrany přírody a krajiny se v EU intenzivně diskutuje.76 V hledáčku zájmu je v této
souvislosti samozřejmě i soustava Natura 2000. Jako podklad pro strategické plánování
v této oblasti slouží tzv. Prioritní akční rámce (prioritized action frameworks - PAFs),
což jsou národní a regionální nástroje plánování financování Natury 2000. Jsou v nich
shrnuty požadavky jednotlivých členských států na financování aktivit a opatření,
nezbytných pro zachování a zlepšování stavu lokalit soustavy Natura 2000 na národní
úrovni. Úkolem těchto plánů bude pomoci jasně určovat finanční potřeby ve vztahu k
odpovídajícím nástrojům financování a podpořit efektivnější využívání finančních
zdrojů jak evropských, tak i národních. Na základě těchto dokumentů posoudí Evropská
komise celkovou finanční náročnost a zváží svou spoluúčast na financování péče o
celou soustavu Natura 2000 v souladu s článkem 8 habitatové směrnice.77 Česká
republika svůj Prioritní akční rámec týkající se Natury 2000, pro období financování
2014 – 2020, odevzdala v únoru roku 2013.78
V současné době není ochrana biodiverzity v EU dostatečně financována.
Financování Natury 2000 evropskými fondy dnes pokrývá pouze 10 - 20% aktuálních
potřeb, proto je třeba zlepšit strategické plánování v oblasti financování Natury 2000,
přesněji vymezit požadavky na její řízení, zvýšit povědomí o socioekonomických
přínosech a zlepšit informovanost o možnostech financování Natury 2000.
K zajištění přínosů plynoucích ze soustavy Natura 2000 je třeba poskytnout na
její ochranu 2 - 3% rozpočtu EU, (například nutné náklady na financování
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K finančním nástrojům na ochranu přírody a krajiny podrobně SEVERA, Michal a kol. Finanční zdroje
na ochranu přírody a krajiny. MŽP, leden 2008. ISBN 978-80-7212475-6.
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managementu Natury byly odhadnuty na 5,8 mld. eur ročně, naproti tomu přínosy z
ochrany biodiverzity byly vyčísleny na 200 až 300 mld. eur ročně.

79

Jednotlivé členské státy EU jsou odpovědné za udržování území soustavy Natura
2000 v příznivém stavu a za přijetí potřebných ochranných opatření podle článku 6
směrnice o stanovištích. K tomuto účelu jsou odpovědné též za vyčlenění dostatečných
finančních prostředků k zajištění potřebných opatření z hlediska ochrany přírody. Tyto
náklady ale nejsou pro každý stát stejné, protože závisí na rozloze území státu, které je
zařazeno do soustavy Natura 2000.
Článek 8 Směrnice o stanovištích upravuje spolufinancování z prostředků EU.
Spolufinancování se však dotýká pouze oblastí zvláštní ochrany, na nichž se vyskytují
prioritní typy stanovišť a/nebo prioritní druhy. 80
Velice přehledně je celé spolufinancování Natury 2000 znázorněno v grafu,
který je uveden níže.:
Graf č. 1 Spolufinancování Natury 2000 z národních zdrojů a zdrojů EU
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Zdroj: VLČKOVÁ, Pavla a Kateřina PAJURKOVÁ. Financování NATURY 2000 bude pokračovat i v
letech 2014 – 2020. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z: WWW.: http://www.rrmoravskoslezsko.cz/eu2014/financovani-natury-2000-bude-pokracovat-i-v-letech-2014-2020

Jedním z velice významných nástrojů v ochraně biodiverzity je společná
zemědělská politika a její druhý pilíř, financovaný pomocí Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Přispívá zejména na podporu opatření prospěšných pro klima
a životní prostředí.
Dalším prostředkem je kohezní politika využívající strukturální fondy (ERDF81,
ESF82) a Kohezní fond.
Je nezbytné účinnější zacílení zdrojů s ohledem na cíle strategie Evropa 2020,
přičemž finance půjdou například do oblasti monitoringu, udržitelného turismu,
vzdělávání, informovanosti nebo zelené infrastruktury. V oblasti financování
biodiverzity je významný také program LIFE, který se zcela zaměřuje na oblast
životního prostředí. V období 2014 - 2020 bude mít nový program pro životní prostředí
a oblast klimatu k dispozici 3,2 mld. eur. Z této částky bude vyčleněno na podprogram
životního prostředí 2,7 mld. eur.83
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ERDF= Evropský regionální rozvojový fond (European regional development fund)
ESF = Evropský sociální fond
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4 Rozhodovací činnost Soudního dvora Evropské unie týkající
se soustavy Natura 2000
Pro uplatnění, prosazování a zároveň jednotné chápání unijního práva je
nezbytná úloha instituce soudu. Soudní dvůr EU je vrcholným orgánem EU84, jehož
úkolem je zajišťovat „dodržování práva při výkladu a provádění Smluv.“85 Sídlí v
Lucemburku a je složený ze tří soudů - Soudního dvora (Court of Justice, založený
1952), Soudu prvního stupně (Court of First Instance, založený roku 1988) a Soudu pro
veřejnou službu (Civil Service Tribunal, založený v roce 2004). Každý z nich je
příslušný v různých typech případů. Spory plynoucí z otázek transpozice a
implementace směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích jsou příslušné rozhodovat
tribunály Soudní dvůr a Soud prvního stupně. 86
Třetí nejčastější oblastí, které se Soudní dvůr v rámci ochrany životního
prostředí věnuje, je ochrana přírody, resp. ochrana biodiverzity. V letech 1987 až 2010
se jednalo o přibližně 120 případů. Tyto případy lze z procesního hlediska rozdělit do tří
skupin:
Do první skupiny patří případy, jejichž předmětem je splnění porušené unijní
právní normy. Čl. 258 SFEU umožňuje Komisi zahájit řízení proti členskému státu pro
nesplnění povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy, s možností podat žalobu k
Soudnímu dvoru. Řízení podle tohoto článku Smlouvy je jedním z nejdůležitějších a
nejpoužívanějších prostředků k vynucení unijního práva. Nepříliš často využívaný
způsob k vynucení práva nabízí článek 259 SFEU, který umožňuje členskému státu
podat žalobu k Soudnímu dvoru pro porušení povinnosti jiným členským státem, pokud
věc nejdříve předložil Komisi. Řízení o výkonu předchozího rozhodnutí Soudního dvora
poté upravuje čl. 260 SFEU, který zároveň umožňuje Komisi zahájit nové řízení proti
členskému státu v téže věci, pokud má za to, že nedošlo k nápravě v souladu
s předešlým rozhodnutím SDEU. 87
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Viz čl. 13 odst. 1 SEU
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Do druhé skupiny případů patří rozhodování o předběžných otázkách týkajících
se výkladu Smluv a platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi nebo jinými
subjekty Unie, podle čl. 267 SFEU. Ten umožňuje soudu členského státu, vyvstane-li
před ním taková otázka a považuje-li to za nezbytné pro své rozhodnutí, obrátit se na
Soudní dvůr, aby v této otázce rozhodl. Rozhodování o předběžných otázkách tvoří
téměř polovinu všech řízení v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti
ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí.
Do třetí skupiny potom patří případy podle článku 263 SFEU, který umožňuje
každé fyzické nebo právnické osobě, za stanovených podmínek, podat žalobu proti
aktům unijních institucí, které jsou jí určeny nebo které se jí bezprostředně a osobně
dotýkají. V souvislosti se soustavou Natura 2000 jde nejčastěji o žaloby jednotlivců
(zpravidla vlastníků pozemků) proti Komisi, týkající se jejích rozhodnutí o vyhlášení
lokalit soustavy Natura 2000.88
Jak již bylo řečeno, v oblasti ochrany přírody je judikatura poměrně hojná.
Nejčastěji se jedná o rozsudky týkající se vytváření, vyhlašování a následné ochrany
ptačích oblastí (SPAs) a evropsky významných lokalit (SCIs) podle habitatové směrnice
a o rozsudky, které se věnují povolování odchylek od základních opatření na ochranu
ptáků (odchylně lze v některých případech například stanovit dobu nebo způsoby lovu
ptáků).
V praxi se lze setkat se 7 nejčastějšími typy chyb a nedostatků při transpozici a
implementaci směrnice o ptácích respektive směrnice o stanovištích:
1) Nedostatečná či chybějící legislativa rámcové úpravy územní a druhové
ochrany.
2) Chybné vymezení či nedostatečné vyhlášení či nevyhlášení konkrétního
chráněného území v rámci soustavy Natura 2000.
3) Protiprávní schválení záměru investičního projektu v chráněném území.
4) Nedostatky v zajištění ochrany chráněného rámci soustavy Natura 2000.
5) Protiprávní zmenšování chráněného území rámci soustavy Natura 2000.
6) Protiprávní nakládání s chráněnými druhy živočichů, včetně ptáků.
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Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 124-125. ISBN 978-80-87146-65-1.
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7) Nezákonné zasahování do jejich přirozeného vývoje, rušení a ničení jejich
stanovišť. 89
V rámci Soudního dvora EU se kromě Soudního dvora zabývá rozhodováním
v oblasti ochrany přírody také Soud prvního stupně z důvodu velkého počtu případů.
Proto byl pro lepší právní ochranu občanů vytvořen další soudní orgán, tzv. Tribunál,
jež má na starosti případy předložené jednotlivci, podniky nebo některými
organizacemi, rovněž pro případy, které se týkají práva v oblasti hospodářské soutěže. 90
V posledních letech řešil Tribunál žaloby jednotlivců podle článku 230 SES,
směřující proti vymezení jednotlivých oblastí soustavy Natura 2000.91

4.1 Důležitá rozhodnutí SDEU, která mají vztah k soustavě Natura
2000
Na provedení řádné transpozice a následné implementace směrnic do právních
řádů jednotlivých členských států dohlíží za evropskou Unii evropská Komise. Ta je
v tomto ohledu hlavním kontrolním orgánem. Dojde-li k závěru, že při transpozici či
implementaci směrnic členský stát pochybil, je v její pravomoci předložit věc k
rozhodnutí SDEU. Pochybení při transpozici naturových směrnic představují v oblasti
životního prostředí jeden z nejčastějších předmětů soudních sporů vedených před SDEU
pro porušení povinností vyplývajících ze smluv. 92
Členské státy musí zajistit dle ustálené judikatury SDEU plnou aplikaci směrnic
po stránce skutkové i právní. Při uvádění evropského unijního práva do praxe a jeho
prosazování měla a stále má velký význam judikatura Soudního dvora EU. Stěžejní
oblasti rozhodování představují obě směrnice: směrnice o ptácích a směrnice o
stanovištích. Jiným unijním normám sekundárního práva věnovaným ochraně přírody se
Soudní dvůr ve svém rozhodování věnoval také, ale těchto rozhodnutí nebylo tak
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38

mnoho a neměly nikdy takový význam jako judikatura k výše uvedeným „naturovým“
směrnicím. 93
Řízení před SDEU představují významný nástroj k prosazování právních norem.
Z mnoha jeho rozsudků jsem vybrala následujících šest (tři ke směrnici o ptácích a tři ke
směrnici o stanovištích), které považuji za zajímavé.

4.1.1 Judikatura ke směrnici o ptácích
Směrnice o ptácích byla schválena v roce 1979, transpoziční lhůta uběhla v roce
1981. Soudní dvůr řešil problematiku ke směrnici o ptácích teprve od roku 1987, kdy
byly vyhlášeny první rozsudky. Judikatura týkající se směrnice o ptácích představuje
judikaturu Soudního dvora k původnímu textu směrnice 79/409/EHS, konsolidované
znění z roku 2009 až na malé výjimky znění směrnice z roku 1979 v podstatě
nezměnilo. 94

Rozsudek C-435/92 Association pour la Protection des Animaux Sauvages
Jako příklad soudního rozhodnutí k článku 2 směrnice je možné uvést
následující soudní rozhodnutí C-435/92 Association pour la Protection des Animaux
Sauvages, kde správní soud ve Francii postoupil Soudnímu dvoru žádost o zahájení
řízení o předběžné otázce, která se týkala problematiky stanovení ukončení loveckých
sezón stěhovavých druhů ptáků a vodních druhů ptáků, dále pak určení lovecké sezóny
odchylně podle jednotlivých druhů a kompetencí stanovovat lovecké sezóny odchylně v
různých regionech. Soudní dvůr se vyslovil i k článku 2, a to tak, že lov ptáků není
rekreační aktivita, kterou by bylo možné zohledňovat ve vztahu k tomuto článku. Stejná
rozhodnutí byla k této otázce realizována v rozsudku C-247/85 Komise vs. Belgie, či
C-262/85 Komise vs. Itálie.
Rozsudek C-355/90 Komise vs. Španělsko (Marismas de Santoña)
Týká se mokřadů Marismas de Santoña na soutoku pěti španělských řek jsou
jedním z nejdůležitějších ekosystémů Iberského poloostrova. Jsou místem pro
93
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přezimování nebo zastávkou při stěhování mnoha druhů ptáků, řady z nich ohrožených
vyhubením, přinejmenším devatenácti uvedených v Příloze I směrnice a čtrnácti
stěhovavých. Je to mokřad mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy.
Španělská vláda část území prohlásila za přírodní rezervaci, avšak bez ochrany zůstalo
40 tisíc metrů2 území, kde se realizovala stavba silnice, měly se stavět průmyslové
závody a farmy na pěstování mlžů, ukládat odpad, vypouštět odpadní vody, v území
těžit a zároveň bažiny zavážet nevyužitým materiálem.
Rovněž v území, které bylo chráněno, však dle mínění Komise nebyla přijata
dostatečná opatření k ochraně ptáků ve smyslu článků 3 a 4 směrnice. Soudní dvůr
potvrdil stížnost Komise, dle které Španělsko nesprávně uplatnilo směrnici tím, že toto
významné území nevyhlásilo jako SPA a v tomto území provádělo činnosti, které mohly
stanoviště ptáků ohrozit.
Soudní dvůr nepřijal odůvodnění zásahů do území významného mokřadu
ekonomickými zájmy. Ve vztahu k jednotlivým rušivým aktivitám pak dal Komisi za
pravdu u většiny plánovaných nebo realizovaných projektů. Soudní dvůr dále na obecné
úrovni potvrdil názor, že „přestože mají členské státy určitou volnost při výběru SPA,
klasifikace těchto území závisí na ornitologických kritériích stanovených směrnicí“.
Členské státy jsou povinny klasifikovat jako SPA všechna území, která se z hlediska
ornitologických kritérií jeví jako nejvhodnější pro ochranu druhů ptáků podle přílohy I
směrnice; pokud tedy členský stát stanoví podstatně méně a v menším měřítku oblasti,
než by to odpovídalo vhodnosti jejich ochrany, může se dopustit porušení článku 4 odst.
1 směrnice. Z výkladu provedeného Soudním dvorem lze dovodit, že by uvedené
ustanovení mohlo mít i přímý účinek, pokud je míra uvážení členského státu narušena
v podstatě povinností určitou lokalitu vymezit jako SPA.
Judikatura k článku 4 je rozsáhlá, týká se většinou nesplnění povinnosti
členského státu zajistit ochranu přírodních stanovišť druhů v příloze I směrnice, označit
území nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy jako SPA a zajistit jim praktickou
ochranu dle principu prevence a principu předběžné opatrnosti. Při určování těchto
chráněných území musí převažovat vědecká kriteria, nikoliv například ekonomická
kriteria. Členské státy EU jsou povinny přijmout všechna nezbytná opatření pro
zavedení a realizaci koherentního, specifického a úplného právního režimu, který je
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schopen zajistit trvale udržitelné řízení a účinnou ochranu zvláště chráněných oblastí
označených s ohledem na ochranářské cíle stanovené směrnicí o ptácích. 95

Rozsudek C-252/85 Komise vs. Francie
Soudní dvůr se v tomto případě zabýval tradičními metodami lovu ve Francii,
konkrétně používáním ptačího lepu pro odchyt drozdů a horizontálních sítí pro odchyt
skřivanů. Používání obou těchto metod článek 8 zakazuje. Francie uvádí, že se jedná o
výjimku podle článku 9, která je podložena striktně kontrolovanými individuálními
povoleními, navíc omezenými počtem ptáků a rozsahem území.
Soudní dvůr taková opatření uznal za dostačující pro splnění podmínek pro
výjimku a rovněž se spokojil s argumentem Francie, že procento takto odchytávaných
ptáků je vzhledem k jejich celkové populaci dostatečně nízké. Proto i díky spolupráci
Francie, která během procesu usilovala o dosažení kompromisu s Komisí při stanovení
podmínek pro používání předmětných metod, neuznal Soudní dvůr stížnost Komise za
oprávněnou.
V tomto případě byl Soudní dvůr poměrně shovívavý při posuzování
francouzské právní úpravy a naopak zdůraznil význam praktické realizace, tedy nízkého
skutečného počtu takto odchycených ptáků. Přitom v jiných rozhodnutích Soudní dvůr
při špatné transpozici nezohledňuje, zda je praxe v souladu se směrnicí, z čehož lze
usuzovat, že toto rozhodnutí Soudního dvora je založeno spíše na politických než
právních argumentech.96

4.1.2 Judikatura ke směrnici o stanovištích
V roce 1992 byla přijata Směrnice o stanovištích. Transpoziční lhůta uběhla v
roce 1995. Evropský soudní dvůr se věnuje směrnici o stanovištích od roku 1996, kdy
byly vydány první rozsudky k této problematice. Směrnice o stanovištích však nebyla
dosud přijata v konsolidovaném znění, proto platí její původní číslo 92/43/EHS. 97
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Rozsudek C-226/08 Stadt Papenburg
Evropský soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce uvedl, že pokud by ve
stadiu řízení o zařazení lokality do soustavy Natura 2000 podle článku 4 odst. 2,
prvního pododstavce směrnice o stanovištích mohly členské státy odepřít svůj souhlas z
jiných důvodů, než jsou důvody související s ochranou životního prostředí, bylo by tak
ohroženo uskutečnění cíle uvedeného v článku 3 odst. 1 směrnice, a sice vytvoření
soustavy Natura 2000, která je složená z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v
příloze I a stanovišti druhů uvedenými v příloze II a 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. Tak by
tomu bylo zvláště v případě, kdy by členské státy mohly odepřít svůj souhlas z důvodu
hospodářských, sociálních a kulturních požadavků, jakož i regionálních a místních
charakteristik, na které odkazuje článek 2 odst. 3 směrnice o stanovištích, který ostatně
nepředstavuje autonomní výjimku z obecného systému ochrany zavedeného touto
směrnicí. 98
Rozhodnutí C-117/03 Societa Italiana Dragaggi
Soudní dvůr rozhodoval v této záležitosti o předběžné otázce týkající se článku 4
odst. 5, článku 6 odst. 3 a článku 21 směrnice v rámci sporu mezi Societa Italiana
Dragaggi a italským ministerstvem infrastruktury a dopravy a autonomní oblastí
Furlánsko - Julské Benátsko vzniklého zrušením přidělení veřejné zakázky na bagrovací
práce a vykládku výkopového materiálu na násypu v přístavu Monfalcone v ústí řeky
Timavo.
Společnost Dragaggi se spolu s některými dalšími podniky účastnila veřejné
soutěže na bagrovací práce v přístavu Monfalcone a tato zakázka jim byla přidělena.
Bylo stanoveno, že vytěžené sedimenty budou ukládány na proplachovacích polích v
lokalitě Foce del Timavo.
Italské ministerstvo životního prostředí však přidělení zakázky neschválilo s
odůvodněním, že proplachovací pole je nutné považovat za lokalitu významnou pro
98
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Společenství a ukládání vytěžené zeminy má být proto podrobeno posouzení vlivů na
lokalitu ve smyslu příslušného italského předpisu, kterým byla směrnice transponována
do italského vnitrostátního práva.
Společnost Dragaggi napadla zrušení výběrového řízení u italského správního
soudu, jelikož pokládala zrušení veřejné soutěže za protiprávní, neboť ochranná
opatření pro lokality významné pro Společenství jsou použitelná teprve poté, kdy
Komise zařadí příslušnou lokalitu na seznam lokalit významných pro Společenství
postupem podle článku 4 odst. 2 třetí pododstavec směrnice. Povinnost provést
posouzení projektu ve smyslu článku 6 odst. 3 směrnice tedy nemohla být dle názoru
společnosti Dragaggi aplikovatelná.
Italský prvoinstanční soud odmítl argument vycházející z nepoužitelnosti řízení
o posouzení vlivů na dotčený projekt s tím, že jelikož Itálie určila lokalitu, která je
místem výskytu prioritních stanovišť a zahrnula ji do seznamu navrženého Komisi,
musí být tato lokalita podle přílohy III, etapy 2, bodu 1 směrnice pokládána za lokalitu
významnou pro Společenství a je tedy třeba podrobit ji podle článku 4 odst. 5 směrnice
ochranným opatřením uvedeným v článku 6 odst. 2 až 4, zejména posouzení vlivů podle
článku 6 odst. 3.
Dragaggi podala proti rozsudku prvoinstančního soudu odvolání u Consiglio di
Stato (Státní rada). U tohoto soudu zejména zopakovala argumentaci, podle které článku
4 odst. 5 směrnice ukládá použití ochranných opatření uvedených v článku 6 této
směrnice teprve po vypracování seznamu Společenství. Odvolací soudní orgán se
rozhodl položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku: „Musí být článek 4
odst. 5 směrnice o stanovištích vykládán v tom smyslu, že opatření uvedená v článku 6
a zejména opatření uvedená v článku 6 odst. 3 této směrnice jsou závazná pro členské
státy pouze po konečném přijetí seznamu lokalit ve smyslu článku 21 směrnice o
stanovištích na úrovni Společenství, nebo naopak v tom smyslu, že navíc kromě určení
okamžiku, od něhož uvedená ochranná opatření vstupují obvykle v platnost, je třeba
rozlišovat mezi zápisy do seznamu deklaratorními a konstitutivními (přičemž do první
kategorie se zahrnují zápisy do seznamu vztahující se na prioritní lokality) a že za
účelem zachování užitečného účinku směrnice směřující k ochraně stanovišť je namístě
se domnívat, že v případě, kdy členský stát vyhlásil lokalitu významnou pro
Společenství, která je místem výskytu prioritních přírodních stanovišť nebo druhů, musí
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být plány nebo projekty mající významné důsledky na lokalitu podrobeny posouzení, a
to i před vypracováním návrhu seznamu lokalit Komisí nebo před konečným přijetím
tohoto seznamu ve smyslu článku 21 směrnice o stanovištích a v zásadě od vypracování
státního seznamu?“
Podstatou dotazu tedy bylo, zda a případně za jakých podmínek musí členské
státy chránit potenciální lokality významné pro Společenství podle směrnice o
stanovištích předtím, než Komise schválí seznam lokalit významných pro Společenství.
Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí konstatoval, že článek 4 odst. 5
směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že ochranná opatření uvedená v článku 6
odst. 2 až 4 této směrnice musí být přijata pouze pro lokality, které jsou zařazeny v
souladu s článkem 4 odst. 2 třetím pododstavcem uvedené směrnice do seznamu lokalit
vybraných jako lokality významné pro Společenství přijatého Komisí Evropských
společenství postupem podle článku 21 této směrnice.
Pokud se jedná o lokality vhodné jako lokality významné pro Společenství, které
jsou uvedeny na národních seznamech předaných Komisi, a zejména lokality, které jsou
místem výskytu prioritních přírodních stanovišť a prioritních druhů, jsou členské státy
podle směrnice povinny přijmout vhodná opatření s ohledem na cíl ochrany upravený
směrnicí k ochraně důležitého ekologického zájmu, který těmto lokalitám na
vnitrostátní úrovni náleží. Za nedostatek tohoto rozhodnutí lze považovat absenci
výkladu požadavku „přijmout vhodná opatření“. 99
Rozsudek C-374/98 Komise vs. Francie (Basses Corbières)
Soudní dvůr v tomto případě řešil, zda Francie porušila směrnici tím, že v oblasti
Basses Corbières (kterou Francie nevyhlásila jako zvláštní oblast ochrany ptáků SPA,
ač tak měla učinit) povolila rozšíření důlní činnosti. Zabýval se zejména otázkou, jaký
režim ochrany lze použít na nevyhlášenou oblast SPA.
Komise se domáhala porušení článku 6 odst. 2 ve spojení s článkem 7 směrnice
o stanovištích. Ten lze ale podle Soudního dvora použít pouze na vyhlášené oblasti

99

STEJSKAL, Vojtěch a ZICHA, Jiří. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany
přírody. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011, s. 8. ISBN 978-80-7212-562-3.
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SPA, pro danou oblast tak přicházela v úvahu aplikace článku 4 odst. 4 směrnice o
ptácích, jehož porušení však Komise v žalobě neudala. 100

100

STEJSKAL, Vojtěch a ZICHA, Jiří. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany
přírody. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. ISBN 978-80-7212-562-3.
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5 Natura 2000 z pohledu českého právního řádu
V této kapitole rozeberu právní úpravu vytvoření a ochrany české části
ekologické soustavy chráněných území Natura 2000, která je dílem Evropské unie,
směřujícím k zachování, ochraně a možná lze říci i k záchraně přírody a tedy i druhové
rozmanitosti na Evropském kontinentu.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK), v platném
znění, tvoří základ české právní úpravy ochrany přírody a současně ochrany
biodiverzity. Je jedním ze „složkových zákonů“ 101, které dohromady vytvářejí právní
úpravu ochrany životního prostředí. Je komplexní právní normou, která upravuje
druhovou a územní ochranu přírody, ochranu živé i neživé přírody a věnuje se rovněž
otázce ochrany krajiny. Jeho úprava je postavena na základním principu, že druhovou
ochranu není možné zajistit bez zachování, ochrany a péče o vhodné biotopy a celé
přírodní ekosystémy. Právní úprava je proto v zákoně postavena na kombinaci obecné,
základní ochrany veškeré přírody a krajiny (část druhá zákona) a zvláštní, speciální
ochrany vybraných jedinečných a ohrožených částí přírody (část třetí, čtvrtá a pátá
zákona). 102
Jedním z požadavků před vstupem ČR do Evropské unie, byla povinnost provést
transpozici

směrnice

Rady

79/409/EHS

o

ochraně

volně

žijících

ptáků,

v konsolidovaném znění provedeném směrnicí Rady č. 2009/147/ES a směrnicí Rady
92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin,103 jejichž společným účelem je ochrana a zachování přírody, resp. biodiverzity
na území členských států Evropské unie. Bez řádné transpozice požadavků
vyplývajících ze směrnic by ochrana nemohla být účinná. 104
101

Dalšími složkovými zákony jsou např. zákon o ochraně vod, zákon o ochraně ovzduší, zákon o
ochraně zemědělského půdního fondu atd.
102
STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v
Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 158. ISBN 978-80-87146-65-1.
103
Každý stávající členský stát Evropské unie, stejně jako každý nově přistoupivší, je povinen přizpůsobit
svou legislativu legislativě unijní a ČR není samozřejmě výjimkou. To se týká též legislativy
environmentální a tedy i ochrany přírody, jako jedné z jejích složek.
104
Je důležité připomenout, že transpozicí naturových směrnic byla česká ochrana přírody pouze
doplněna o ochranu mající evropský rozměr. Jinak je ochrana přírody v ČR i nadále realizována
prostřednictvím pravidel, která evropské unijní úpravě nepodléhají. Viz STEJSKAL, Vojtěch. Vývojové
tendence právní úpravy ochrany přírody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, s.
182. ISBN 978-80-87146-65-1.

46

Na novele zákona, která by transponovala obě „naturové“ směrnice, se začalo
pracovat již v roce 1998. Cesta to nebyla snadná. K transpozici obou směrnic nakonec
došlo až novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, provedenou
zákonem č. 218/2004 Sb, 105 čímž byly přijaty legislativní základy k vytvoření české
části soustavy Natura 2000. Na jejím základě bylo možné a zároveň nutné vytvořit
českou část evropské ekologické soustavy chráněných území Natura 2000106 a doplnit ji
ještě požadovanou ochranou druhovou. Pojem soustava Natura 2000 zde byl použit
v českém právním řádu poprvé. Důležitým krokem týkajícím se Natury 2000 bylo i
zakotvení práva na náhradu za omezení vlastnických práv dotčeným vlastníkům
zemědělských a lesnických pozemků.
Další významná novela ZOPK, ke které došlo zejména na základě výtek
Evropské komise, byla později provedena zákonem č. 349/2009 Sb. a doplněna
zákonem č. 381/2009 Sb., jejímž předmětem byla harmonizace zákona s unijním
právem a úprava působností orgánů ochrany přírody, s cílem zejména odstranit
nedostatky plynoucí ze špatné transpozice některých článků „naturových“ směrnic do
českého právního řádu.
Ke zřízení české části soustavy Natura 2000 byla k zákonu rovněž vydána řada
podzákonných prováděcích předpisů. Z nich jsou velmi důležitá nařízení vlády, jimiž se
vyhlašují jednotlivé ptačí oblasti a nařízení vlády č. 132/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit nacházejících
se na území ČR107. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit nahradilo nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
105

Je nutné zdůraznit, že Česká republika s přijetím novely zákona o ochraně přírody a krajiny nemohla
již příliš otálet, protože její přijetí bylo považováno za jednu z podmínek přistoupení ČR do EU. Zákon
218/2004 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 28.4.2004 a téhož dne rovnou nabyl účinnosti. Dne 1.5.2004
se ČR stala členem EU.
106
Podílet se na vytváření soustavy Natura 2000 je jednou z povinností, kterou mají všechny členské státy
EU. Přitom je třeba si uvědomit, že soustava Natura 2000 nemá za cíl nahradit stávající právní úpravy
ochrany přírody v rámci jednotlivých států. Jejím posláním je tyto úpravy pouze doplnit a obohatit. Majíli členské státy EU opatření a legislativu na ochranu přírody přísnější, než jak vyplývá z požadavků
unijního práva, mohou ji zachovat, považují-li to za potřebné. Soustava Natura 2000 má představovat
jakýsi minimální společný základ územní ochrany napříč celou Evropskou unií. Státy tedy samozřejmě
mohou ochranu poskytovat i jiným územím, než jen těm zařazeným do soustavy Natura 2000. V těchto
případech půjde zejména o území chráněná na základě tradic a potřeb jednotlivých států. Blíže viz
STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha:
Linde Praha, 2006, s. 283. ISBN 80-7201-609-1.
107
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 11-12. ISBN 978-80-7201-806-2.
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Definici pojmu soustava Natura 2000 nalezneme v ustanovení § 3 odst. 1 písm.
r) ZOPK. Zákon ji definuje následovně: „Natura 2000 je 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“.
Soustavě Natura 2000 je věnována celá čtvrtá část zákona o ochraně přírody a
krajiny. Ustanovení § 45a až § 45i představují stěžejní úpravu pro její vytvoření a
ochranu na českém území. V dalším textu se budu jednotlivým ustanovením podrobněji
věnovat. Soustava je tvořena z jedné části ptačími oblastmi podle směrnice o ptácích a
z druhé evropsky významnými lokalitami zřizovanými na základě směrnice habitatové.

5.1 Ptačí oblasti
Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlášená podle směrnice o ptácích a spolu
s evropsky významnými lokalitami vytvářejí soustavu chráněných území Natura 2000.
Jako ptačí oblasti se vyhlašují území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu
a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a
stanovených právními předpisy Evropských společenství, které vymezí vláda
nařízením. 108 Tímto nařízením je nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy
a počet ptáků, pro které se ptačí oblasti vymezují. Při vymezování území ptačích oblastí
se berou v úvahu pouze kritéria odborná ornitologická. 109 Tomu odpovídá znění §45e
odst. 2, že ptačí oblasti jsou vládou vymezovány s cílem zajistit přežití druhů ptáků
uvedených v §45e odst. 1 zákona a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž
vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu. Jiné zájmy, jakými jsou zájmy

108

Viz ustanovení § 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Toto stanovisko potvrdil Soudní dvůr EU ve svém rozsudku C-3/96 v případu Komise versus
Nizozemí. Tento rozsudek stanovil i jiné zásady, které se týkají ptačích oblastí: státy musejí za ptačí
oblasti vyhlásit veškerá území, která splňují potřebná kritéria, stejně tak se nemohou této povinnosti
zprostit přijetím jiného ochranného opatření. Potvrdil také, že při vymezování ptačích oblastí a jejich
hranic se nesmí stát řídit ekonomickými hledisky.
109
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ekonomické, rekreační nebo jiné, mohou být brány v úvahu až při určování ochranných
podmínek uvnitř ptačích oblastí.
Zákon nepovažuje ptačí oblasti za zvláště chráněná území110 a nevymezuje pro
ně ani základní ochranné podmínky jak tomu činí v případě jednotlivých kategorií
ZCHÚ. Pokud je to pro zajištění ochrany určitého druhu nutné, mohou být některé
činnosti prováděné na jejich území vázány na souhlas orgánu ochrany přírody. Tyto
činnosti vláda vymezí v nařízení, kterým ptačí oblast zřizuje a ty poté tvoří bližší
ochranné podmínky dané oblasti. Tyto podmínky by přitom neměly mít přílišný vliv na
běžné hospodaření v těchto oblastech. Pokud je však zapotřebí změnit způsob
hospodaření nebo omezit určité činnosti, případné újmy z toho plynoucí budou hrazeny
podle § 58 zákona o ochraně přírody a krajiny, popř. pak z agroenviromentálních
programů, strukturálních fondů a programu LIFE. 111
Zákon uvádí také v § 45e odst. 3 požadavek, aby bylo vymezení ptačí oblasti na
území, které není dosud zvláštně chráněno, nejprve projednáno s dotčenými kraji a
obcemi. O projednání se sepisuje zápis s informací o způsobu vypořádání všech
připomínek, které musí respektovat požadavky plynoucí z právních předpisů
Evropských společenství.

110

Ptačí oblasti nejsou zvláštní kategorií zvláště chráněného území, i když s touto variantou původní
návrh novely zákona počítal. Zákon nakonec postavil ptačí oblasti mimo kategorie zvláště chráněných
území a ty dnes představují zvláštní typ územní ochrany. I když tomu tak nemusí být, v praxi velmi často
dochází k tomu, že území ptačí oblasti se zcela nebo jen částečně překrývá s územím některého zvláště
chráněného území. V takových případech dochází k jakémusi dvojímu právnímu režimu, kdy je ptačí
oblast chráněna jak podle legislativy platné pro danou ptačí oblast tak zároveň i pro dané ZCHÚ.
V případech, kdy je ochrana ZCHÚ v podobě základních a bližších podmínek dostatečná i pro ptačí
oblast, nemusí už být úprava ochrany ptačí oblasti tak široce stanovena. Je tomu tak z důvodu, že ochrana
ZCHÚ bývá přísnější, než jaká je stanovena pro ptačí oblasti. Nepřekrývá-li se ani část území ptačí
oblasti s územím některého ZCHÚ, právní úprava zákona týkající se ZCHÚ se na ni vůbec nevztahuje.
Blíže k tomu viz STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou
rozmanitost. Praha: Linde Praha, 2006, s. 501-503. ISBN 80-7201-609-1.
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PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 137-138. ISBN 978-80-7201-806-2.
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Ptačí oblasti se vyhlašují pro dvě skupiny ptačích druhů:
 pro druhy vyjmenované v příloze I směrnice o ptácích, což stanoví čl. 4
odst. 1 směrnice a
 na základě čl. 4 odst. 2 směrnice, pro druhy stěhovavé, které nejsou
vyjmenovány v příloze I směrnice, ale které se pravidelně vyskytují na
území České republiky
Na vytváření návrhů ptačích oblastí v ČR se podílela Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou již od roku 2000.
Výsledkem dvouletých snah bylo vytvoření odborného „Návrhu oblastí ochrany ptáků
v České republice“. Po dalších diskusích a úpravách se ustálil počet navržených
kandidátů na ptačí oblasti na čísle 41, kde celková rozloha navržených ptačích oblastí
zaujímala 8,9% z celkového území ČR. Návrh byl projednán s kraji, obcemi, vlastníky
a uživateli pozemků a poté co ho projednalo ministerstvo životního prostředí s ostatními
resorty, mohla vláda přikročit k jejich postupnému vyhlašování. 112 Počínaje rokem 2004
postupně vláda vydala 41 nařízení, kterými vyhlásila všech 41 navržených ptačích
oblastí, přičemž celý proces skončil v listopadu roku 2009, kdy byly konečně vyhlášeny
poslední dvě ptačí oblasti.113
Při vymezování ptačích oblastí se ovšem České republice, stejně jako ostatním
členským státům EU, nevyhnuly určité komplikace. V několika případech bylo
v souvislosti s řádným nevyhlášením ptačích oblastí zahájeno s ČR řízení pro porušení
povinnosti – tzv. infringementy. 114 Zahájená řízení se týkala těchto ptačích oblastí:
Dehtář, Českobudějovické rybníky, Heřmanský stav – Odra –Poolší a ptačí oblast
Komárov.115

112

STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost.
Praha: Linde, 2006, s. 499-500. ISBN 80-7201-609-1.
113
Šlo o ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář.
114
Tato řízení se s členským státem zahajují na základě čl. 258 SFEU (ex. čl. 226 SES) v případech, kdy
má Evropská komise za to, že ze strany členského státu došlo k porušení povinnosti vyplývající pro něj
z unijních legislativních norem. Čl. 258 SFEU: „Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost,
která pro něj ze Smluv vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat
vyjádření. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc
Soudnímu dvoru Evropské unie.“
115
V tomto případě šlo o následující zahájená řízení o porušení povinnosti: řízení č. 2007/2193,
Českobudějovické rybníky a Dehtář, řízení č. 2005/4146, Heřmanský stav, řízení č. 2005/4547, Komárov.
Ve všech případech šlo o nesprávnou implementaci směrnice 2009/147/ES (ex. 79/409/EHS), o ochraně
volně žijících ptáků
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V případě ptačích oblastí Dehtář a Českobudějovické rybníky došlo k jejich
opožděnému vyhlášení. Přestože obě oblasti splňovaly přísná kritéria komunitární
legislativy a byly součástí návrhu ministerstva životního prostředí, vláda jejich
projednání bez jasného důvodu odložila na dobu neurčitou. K jejich vyhlášení došlo až
po zahájení řízení pro porušení povinnosti ze strany Komise. 116
Případ ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra –Poolší117 byl odlišný. Tato oblast
měla být vyhlášena již v roce 2004118, ale česká vláda to odmítla s odůvodněním, že zde
existuje záměr na výstavbu strategické průmyslové zóny u Dolní Lutyně. Případem se
začala zabývat Evropská komise a ČR tuto oblast v roce 2007 nakonec vyhlásila 119, ale
oproti původnímu návrhu v účelově zmenšeném rozsahu.120
I v případu ptačí oblasti Komárov121 došlo k účelovému a neopodstatněnému
zmenšení ptačí oblasti oproti původnímu návrhu. Spor mezi ministerstvem životního
prostředí a ekologickými organizacemi vznikl kvůli plánované výstavbě rychlostní
silnice R35. Odpůrci argumentovali jasně, nelze nejprve vytýčit trasu silnice a poté
podle toho upravovat hranice ptačí oblasti. Ptačí oblasti mají být vyhlášeny v souladu
s návrhy ornitologů a nikoli podle hospodářských zájmů, jak ve svém rozhodování
potvrdil též Soudní dvůr EU.122
Všechny výše uvedené případy byly společně zahrnuty do řízení Komise proti
České republice „2007/2193 nesprávné vyhlášení chráněných ptačích oblastí podle
směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků“. Evropská komise v tomto řízení
České republice vytýkala porušení povinností vyplývajících pro ni z čl. 4 odst. 1 a 2

116

Ptačí oblast Dehtář byla vyhlášena vládním nařízením č. 406/2009 Sb., a ptačí oblast
Českobudějovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 405/2009 Sb.
117
Oblast okolo obce Dolní Lutyně, která je jedním z mála zachovalých kusů přírody v této průmyslové
oblasti, je jedním z nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků na severní Moravě a zároveň je domovem
pro více než sto druhů ptáků, kteří zde pravidelně hnízdí. Dolní Lutyně – významná ptačí oblast. [online].
[cit. 2014-11-17]. Dostupné z: WWW.: http://arnika.org/dolni-lutyne-vyznamna-ptaci-oblast
118
Tato oblast byla součástí odborného návrhu na 41 ptačích oblastí, který pro MŽP připravila Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v roce 2002.
119
K vyhlášení této ptačí oblasti došlo nařízením vlády 165/2007 Sb.
120
Dolní Lutyně – významná ptačí oblast. [online]. [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: WWW.:
http://arnika.org/dolni-lutyne-vyznamna-ptaci-oblast
121
Cílem této ptačí oblasti je zachování a obnova biotopů a vytvoření vhodných podmínek pro zachování
populací dvou zvláště chráněných ptačích druhů, a to sovy, kalouse pustovky a dravce, motáka pilicha.
Zejména pro sovy, které v noci loví a které přitahuje světlo, by mohla být výstavba rychlostní silnice
likvidační.
122
Podrobně k průběhu jednotlivých řízení viz např.: Natura 2000 a účast ve správních řízeních. Vydala
Arnika a Daphne ČR v červnu 2010. ISBN: 978-80-904409-8-2.
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směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků123. Konkrétně tedy, že oblasti
Dehtář a Českobudějovické rybníky nebyly vyhlášeny jako ptačí oblasti a na druhé
straně ptačí oblasti Komárov a Heřmanský stav – Odra – Poolší byly ve srovnání
s původním návrhem, který odpovídal seznamu IBA, zmenšeny. Problém v případě
prvních dvou byl vyřešen jejich pozdějším vyhlášením za ptačí oblasti. V případě
ptačích oblastí Komárov a Heřmanský stav – Odra – Poolší byla Česká republika
přesvědčena, že svým povinnostem podle čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice dostála. V tomto
duchu také ČR odpovídala na formální upozornění a odůvodněné stanovisko Komisi.
Infringementové řízení č. 2007/2193 proti ČR Komise v roce 2011 zastavila. 124

5.1.1 Ochrana poskytovaná ptačím oblastem

Jak jsem již uvedla v úvodu této kapitoly, pro ptačí oblasti zákon nevymezuje
žádné základní ochranné podmínky. Formou individuálních ochranných podmínek
mohou být vymezeny činnosti, jejichž provádění zákon podmiňuje předchozím
souhlasem orgánu ochrany přírody.125 Tyto individuální podmínky, které jsou součástí
nařízení vlády, jímž se daná ptačí oblast zřizuje, jsou svým obsahem i formou velmi
podobné bližším ochranným podmínkám u ZCHÚ. Jejich smysl spočívá v možné
regulaci činností, ze strany orgánů ochrany přírody, které by mohly mít ve svém
důsledku negativní vliv na populace chráněných druhů ptáků a jejich biotop. Nejde o to,
tyto činnosti úplně zakázat, ale mít možnost je regulovat.126
123

Čl. 4 odst. 1 směrnice: „Druhy uvedené v příloze I, musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících
se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu
rozšíření…. Trendy a kolísání početnosti populací musí být zohledněny jako podklady pro hodnocení.
Členské státy zejména klasifikují území nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy jako zvláště
chráněné oblasti, určené pro ochranu těchto druhů.“ Čl. 4 odst. 2 směrnice: „Členské státy přijmou
obdobná opatření pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, přičemž
vezmou v úvahu potřebu jejich ochrany na moři a na pevnině v oblasti územní působnosti této směrnice,
pokud jde o oblasti jejich rozmnožování, pelichání a přezimování a místa zastávek na jejich tahových
trasách…“
124
JENDEKOVÁ, M., Evropská komise zastavila dvě infringementová řízení s ČR, 14.3.2011. Zpravodaj
ministerstva životního prostředí. Duben 2011, číslo 4. ISSN – 0862-9005.
125
Viz §45e odst. 2 zákona 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
126
Mezi nejčastější činnosti, k jejichž provedení v ptačích oblastech je třeba souhlasu orgánu ochrany
přírody, patří změna druhu pozemku a způsobu jeho využití, vytyčování nových turistických,
cyklistických a jezdeckých stezek, provádění činností vyvolávající změnu výše ustálené hladiny
povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast
zřízena… Jednotlivé činnosti jsou uvedeny v konkrétních nařízeních, kterými se ptačí oblasti zřizují.
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Zákon podle § 45e odst. 4 umožňuje orgánu ochrany přírody uzavřít
s vlastníkem nebo nájemcem pozemku smlouvu o způsobu hospodaření v ptačí oblasti.
Cílem těchto smluv je nastavit způsob hospodaření v dané oblasti způsobem, který bude
odpovídat požadavkům ochrany ptačí oblasti. Zákon dále uvádí, že pokud vlastník nebo
nájemce pozemku projeví o sepsání smlouvy písemně zájem, je orgán ochrany přírody
povinen s ním do 90 dní o smlouvě zahájit jednání. Je zde tedy stanovena povinnost
orgánu ochrany přírody na takovou výzvu reagovat, ale zároveň zákon nevylučuje
možnost, aby iniciátorem k zahájení jednání o sepsání smlouvy o hospodaření byl sám
orgán ochrany přírody.127
Součástí smlouvy mohou být na žádost vlastníka nebo nájemce pozemku také
ujednání, která upravují otázku provádění činností, ke kterým je podle § 45e odst. 2
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody. Pokud takové ujednání ve smlouvě existuje
a je k zajištění ochrany dostatečné, vlastník nebo nájemce již souhlas k provádění
uvedených činností nepotřebuje. Smlouva o způsobech hospodaření tak vlastně často
nahrazuje souhlas orgánu ochrany přírody, který je jinak k provedení určitých činností
nezbytný. Z tohoto pohledu pak lze usuzovat, že vlastníci nebo nájemci pozemků se
často uchylují k uzavření smlouvy o hospodaření právě z důvodu vyhnutí se získávání
potřebného souhlasu.
Orgán ochrany přírody smlouvu 128 o způsobu hospodaření uzavře, pokud je
v souladu s právními předpisy a požadavky vyplývajícími z unijních směrnic a pokud je
jím zároveň dostatečně zajištěn předmět ochrany uvedený v nařízení vlády, kterým se
daná ptačí oblast zřizuje. 129
Je-li to k zajištění předmětu ochrany třeba, ministerstvo životního prostředí
pověří Agenturu ochrany přírody a krajiny ke zpracování souhrnu doporučených
opatření (dále jen SDO) k zachování příznivého stavu populací chráněných ptačích
druhů.130 Jedná se tedy o nepovinný, ovšem velmi významný koncepční dokument,
který slouží jako podklad pro plánování péče o ptačí oblasti a populace druhů, pro které
byly tyto lokality vymezeny.
127

KNOTEK, Jaroslav. Využitelnost veřejnoprávních smluv v ochraně přírody a krajiny. [online]. [cit.
2014-10-10]. Dostupné z: WWW.: http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/sprava/knotek.pdf.
128
Tyto smlouvy mají povahu veřejnoprávních smluv a řídí se tedy ustanoveními §159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád.
129
Podrobněji k této problematice viz např. KNOTEK, Jaroslav. K vybraným otázkám u ptačích oblastí.
In České právo životního prostředí, ročník 6, 2006/1, str. 28-35.
130
Viz ustanovení §45e odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
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SDO se připravují pro každou ptačí oblast zvlášť. Do jisté míry se jedná o
opatření podobná plánům péče pro zvláště chráněná území podle §38 zákona o ochraně
přírody a krajiny. Formy jednotlivých SDO se od sebe liší v závislosti na tom, na jakém
místě se ptačí oblast, nebo její část nacházejí. Překrývá-li se území ptačí oblasti
s územím některého velkoplošného nebo maloplošného zvláště chráněného území, jsou
požadavky vyplývající ze SDO zapracovány přímo do jednotlivých plánů péče pro
ZCHÚ. Naopak v případech, kdy území ptačí oblasti leží samostatně, mimo soustavu
ZCHÚ, je pro ni SDO vypracován jako samostatný dokument.
Ani SDO, stejně jako plány péče pro ZCHÚ, nejsou pro fyzické ani právnické
osoby právně závazné, ale jako cenný zdroj informací o stavech populací ptačích druhů,
jež jsou předmětem ochrany, o jejich potřebách a možných rizicích v dané lokalitě,
mohou sloužit jako podklad pro plánování péče a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody při vydávání souhlasů k činnostem, ke kterým je dle jednotlivých zřizovacích
právních předpisů takového souhlasu třeba. 131
V souvislosti s úpravou ptačích oblastí nelze opomenout ještě další ustanovení
ZOPK, která mají k soustavě Natura 2000, resp. k úpravě ptačích oblastí velmi úzký
vztah a jež jí určitým způsobem doplňují.
Novela provedená zákonem č. 218/2004 Sb., přinesla do zákona o ochraně
přírody a krajiny vedle čtvrté části věnované Natuře 2000 také nová ustanovení v oblasti
obecné druhové ochrany přírody. Jedná se o ustanovení § 5a a § 5b ZOPK. Tato
ustanovení spolu s § 45e a následujícími jsou výsledkem transpozice směrnice o
ptácích. Ustanovení § 5a a § 5b zavádějí v rámci obecné ochrany všech živočišných
druhů132 ještě samostatně obecnou ochranu všech druhů ptáků, kteří volně žijí na území
členských států Evropských společenství. Významné je, že chrání nejen druhy ptáků,
kteří hnízdí na našem území, ale i druhy stěhovavé. K ochraně ptáků uvádí zákon výčet

131

KNIŽÁTKOVÁ, E., LACINA, D., Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti. In Ochrana
přírody. Ročník 65, 2010, číslo 5, str. 12-14. ISSN 1210-258x.
132
V ČR je podle § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, základní ochrana obecně poskytována všem
druhům živočichů a rostlin. § 5 odst. 1 uvádí, že “všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před
zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na
bytí nebo k jejich degradaci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo
zničení ekosystému, jehož jsou součástí.“ Institut obecné ochrany chrání celý druh a zároveň ekosystém,
k němuž náleží a nikoliv jen jednotlivce, jako je tomu u ochrany zvláštní.
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zakázaných způsobů jednání. 133 Zároveň s tím ovšem stanovuje mnohé výjimky134
z těchto zákazů, čímž je určitým způsobem relativizuje. Jedna z výjimek se týká
například dovoleného lovu 135 některých druhů ptáků, podle zvláštních právních
předpisů. 136 Současně pro případy, kdy nelze-li nalézt jiné uspokojivé řešení, § 5b
vymezuje odchylné postupy od úpravy obsažené v § 5a. Podkladem pro tento postup je
čl. 9 Směrnice o ptácích, který obsahuje taxativně vymezené důvody137, pro něž je
možné odchýlit se od zákazů uvedených v čl. 5. Směrnice. V takových případech, kdy
se jedná o jeden z taxativních důvodů pro odchylný postup, může orgán ochrany přírody
vydat odchylku formou rozhodnutí, které může mít dvě podoby - buď formu správního
rozhodnutí, nebo opatření obecné povahy. 138

5.2. Evropsky významné lokality

Pojem evropsky významná lokalita (dále jen EVL) se do našeho právního řádu
dostal prostřednictvím zákona č. 218/2004 Sb., jehož hlavním úkolem byla transpozice
evropské unijní legislativy na úseku ochrany přírody. Tato novela zákona o ochraně
přírody, nazývaná též „Euronovela“, zavedla pojem EVL v souvislosti s vytvářením
soustavy Natura 2000 podle směrnice o stanovištích, která používá pojmu tzv. lokality
významné pro Společenství, v originále „Sites of Community Importance“ – SCI.139

133

Zejména je zakázáno ptáky úmyslně usmrcovat a odchytávat jakýmkoli způsobem, sbírat jejich vejce
z volné přírody a ty držet, úmyslně ptáky vyrušovat v době rozmnožování či v době odchovu mláďat atd.
Dále je zakázán jejich prodej, přeprava a držení za účelem prodeje atd. K tomu podrobněji viz ustanovení
§ 5a zákona o ochraně přírody a krajiny.
134
Podrobněji k tomu viz ustanovení §5a odst. 4 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
135
Směrnice o ptácích obsahuje seznam druhů ptáků, kteří mohou být, při splnění dalších podmínek,
loveni podle národních právních předpisů.
136
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
137
Ustanovení § 5b odst. 1 …“je-li to potřebné v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti,
v zájmu bezpečnosti leteckého provozu, při prevenci závažných škod na úrodě, domácích zvířatech,
lesích, rybářství a vodním hospodářství, nebo za účelem ochrany volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin…“
138
Formu správního rozhodnutí užije orgán ochrany přírody v případě, že odchylka je určena konkrétním
osobám, opatření obecné povahy lze použít, je-li potřeba stanovit odchylku obecněji, pro širší, předem
neurčený okruh osob (například v určité oblasti).
139
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 125. ISBN 978-80-7201-806-2.
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Definice pojmu evropsky významné lokality je uvedena v § 3 odst. 1 písm. q)
zákona o ochraně přírody a krajiny takto: „evropsky významná lokalita je lokalita
vyžadující zvláštní územní ochranu a splňující podmínky podle § 45a odst. 1, která
1. byla zařazena do seznamu lokalit nacházejících se na území České
republiky vybraných na základě kritérií stanovených právními předpisy
Evropských společenství1g a vyžadujících územní ochranu (dále jen
„národní seznam“), a to až do doby jejího zařazení do seznamu lokalit
významných pro Evropská společenství (dále jen „evropský seznam“),
2. splňuje podmínky pro zařazení do národního seznamu, ale nebyla tam
zařazena, a vyskytuje se na ní prioritní typ přírodního stanoviště nebo
prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se
s Evropskou komisí (dále jen „Komise“) jedná, a to až do doby, kdy se
o zařazení nebo nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí
nebo do rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen „sporná lokalita“),
nebo
3. byla zařazena do evropského seznamu.
Ani v případě evropsky významných lokalit, podobně jako v případě ptačích
oblastí, se nejedná o další kategorii zvláště chráněného území podle § 14 zákona o
ochraně přírody a krajiny a nejde ani o obecnou kategorii ochrany přírody. Evropsky
významné lokality se vytvářejí pro ochranu typů evropsky významných stanovišť nebo
evropsky významných druhů vyjma ptáků.140 Stěžejní úprava EVL je obsažena v § 45a
až 45d zákona o ochraně přírody a krajiny.

5.2.1 Proces navrhování a schvalování evropsky významných lokalit

Proces vymezování evropsky významných lokalit je o mnoho složitější, než je
tomu u ptačích oblastí. 141 Nejprve je zapotřebí vytvořit národní seznam evropsky
významných lokalit, který následně schvaluje Evropská komise, která může nařídit
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DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN
978-80-7400-338-7.
141
Oproti ptačím oblastem, kde je každá oblast vyhlašována samostatným nařízením vlády, v případě
EVL byly všechny vyhlašovány jako celek – národní seznam EVL, jediným nařízením.
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vyhlášení i jiných oblastí, pokud se domnívá, že je členský stát z jakýchkoli důvodů ve
svém seznamu opomněl. Poté následuje jejich vyhlášení vládou ČR formou nařízení.
V dalších částech této kapitoly se budu jednotlivým fázím tohoto procesu věnovat
podrobněji.
Česká republika započala s mohutnými přípravami na vytvoření vlastní části
soustavy Natura 2000 již v roce 1999. Ve srovnání s většinou ostatních členských států
zvolila cestu složitější, ale zároveň z odborného hlediska velmi dobře obhajitelnou.
Bylo rozhodnuto, že pro potřeby vytvoření návrhu evropsky významných lokalit pro
přírodní stanoviště, namísto využití tehdy dostupných dat,142 bude vytvořen nový
aktuální, kvalitní, odborný a zejména celoplošný podklad. Tomuto účelu mělo posloužit
celoplošné zmapování území ČR, jehož výsledkem byla vrstva mapování biotopů
(VMP).143 Projekt mapování biotopů pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR započal již v roce 2000 a probíhal až do roku 2004, kdy byl vládou schválen tzv.
národní seznam EVL. 144 Během této doby byla v terénu nasbírána masa aktuálních
odborných dat o rozšíření a početnosti jednotlivých druhů volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin a o kvalitě jednotlivých typů přírodních stanovišť. 145
První fáze schvalovacího procesu spočívá tedy ve vytvoření národního seznamu
EVL a je upravena v §45a zákona o ochraně přírody a krajiny. Návrh vhodných lokalit
připravovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na základě zpracovaných
odborných dat získaných při rozsáhlé mapovací akci území ČR bez ohledu na to, zda se
jednalo o již zvláště chráněná území či nikoli. Šlo o to, nalézt území, která budou
142

Levnější a snazší cesta, pro kterou se rozhodla většina ostatních členských států, spočívala ve využití
tehdy dostupných dat, která ovšem nebyla často aktuální a většinou byla zaměřená na již chráněná území
a nikoli celoplošně, nebyla výsledkem jednotného plošného a odborného sběru dat. Česká republika se
v tomto směru stala jakýmsi průkopníkem v novém přístupu k územní ochraně přírody. Blíže k tomu
ROTH, P., Mapování biotopů v České republice. In Ochrana přírody. 2009, číslo 5, str. 36. ISSN 1210258x.
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využívána nejen jako podklad pro vytváření návrhu EVL, ale hojně jsou využívána také pracovníky
veřejné správy, komerčními subjekty atd. Cílem je udržovat data aktuální, k čemuž poslouží aktualizace
v dvanáctiletých cyklech. Blíže k tomu např.: LUSTYK, P., OUŠKOVÁ, V., Vrstva mapování biotopů a
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ISSN 1210-258x, nebo TOMÁŠEK, M., ZÁRYBNICKÝ, J., POLÁKOVÁ, L., ŠKAPEC, L., Vrstva
mapování biotopů. In Ochrana přírody. Ročník 62, 2007, číslo 2, str. 20-22.
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číslo 2, str. 23. ISSN 1210-258x.
145
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Praha: Linde, 2006, s. 504. ISBN 80-7201-609-1.
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splňovat podmínky uvedené v §45a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny146,
odpovídající kritériím z příloh směrnice o stanovištích a na nichž se bude vyskytovat
alespoň jeden typ evropského stanoviště z přílohy č. I, nebo alespoň jeden evropsky
významný druh, uvedený v příloze č. II směrnice. Podstatné je, aby šlo o oblasti, které
budou významně přispívat k udržení nebo obnově příznivého stavu z hlediska ochrany
těchto typů a druhů, a to s ohledem na celé území státu.147
Jak již bylo řečeno, území ČR zasahuje do dvou biogeografických oblastí,
kontinentální a panonské a návrhy vhodných lokalit byly proto připravovány pro každou
biogeografickou oblast zvlášť. V prosinci roku 2004, po poměrně složitých jednáních,
vláda ČR dokončila tuto fázi procesu přijetím nařízení č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví seznam evropsky významných lokalit. Seznam nakonec čítal 863 lokalit z 905
původně navržených. 148 Nařízení také vymezilo dvě biogeografické oblasti149 na našem
území a stanovilo, které EVL spadají do které z obou oblastí.
Poté, v únoru roku 2005, byly předány informace o jednotlivých lokalitách
zařazených do národního seznamu Komisi k posouzení, čímž byla započata druhá fáze
procesu, spočívající ve schvalování seznamu ze strany Evropské komise. 150
Odborné posuzování

jednotlivých lokalit

probíhalo

v rámci svolaných

biogeografických seminářů, kde se hodnotí lokality navržené členskými státy jen v dané
biogeografické oblasti.151 152 Výsledkem obou biogeografických seminářů bylo zařazení
146
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téměř všech lokalit z českého národního seznamu do seznamu lokalit významných pro
Společenství. Tento tzv. evropský seznam EVL byl schválen rozhodnutím Komise
v listopadu roku 2007, které bylo publikováno v Úředním věstníku EU. Ze strany ČR
došlo k oznámení rozhodnutí Komise o zařazení EVL na evropský seznam veřejnosti
sdělením Ministerstva životního prostředí č. 81/2008 ve Sbírce zákonů. Současně bylo
vydáno sdělení 82/2008 Sb., obsahující seznam lokalit, které do evropského seznamu
zařazeny nebyly.153
V přímé návaznosti na výsledky obou biogeografických seminářů byly následně
přijaty dvě novely nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam
EVL. V prvé řadě jde o novelu provedenou nařízením vlády č. 301/2007 Sb., která
v reakci na biogeografický seminář pro panonskou oblast přinesla zvýšení celkového
počtu EVL o 17 lokalit v panonské oblasti. Druhou novelou, provedenou nařízením
vlády č. 371/2009 Sb., byl zakončen proces, zahájený v dubnu 2006 na
biogeografickém semináři ke kontinentální biogeografické oblasti, jenž zvýšil celkový
počet evropsky významných lokalit na 1082, kdy jejich nová rozloha zabírala již
bezmála 10% území ČR. 154
Zejména z důvodů výtek Evropské komise týkající se nedostatků transpozice
unijní legislativy v oblasti ochrany přírody, tj. směrnice o ptácích a směrnice o
stanovištích, a zároveň nedostatků při vyhlašování EVL a PO, došlo k novelizaci
zákona o ochraně přírody. Rozsáhlá novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, provedená zákonem č. 349/2009 Sb., později ještě doplněna zákonem č.
381/2009 Sb., se právní úpravy soustavy Natura 2000 významně dotkla. Jednou ze
změn, které přinesla, je způsob, jakým MŽP oznamuje veřejnosti lokality zařazené do
evropského seznamu. Forma sdělení ve Sbírce zákonů byla s účinností ode dne 1.
prosince 2009 nahrazena nařízením vlády. Druhou a mnohem důležitější změnou ale
152
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bylo doplnění dosud dostupných prostředků ochrany EVL o tzv. „základní ochranu“,
podle §45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, 155 které se budu věnovat
podrobněji v další části této kapitoly věnované jednotlivým prostředkům ochrany EVL.
Na novelu ZOPK provedenou zákonem č. 349/2009 Sb., přímo navazovalo
přijetí nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, jehož prostřednictvím teprve mohlo dojít k řádnému uplatnění
nově zakotveného institutu „základní ochrany“. Podmínkou pro její uplatnění totiž je, že
EVL zařazené do evropského seznamu (tedy poté, co byly schváleny Komisí), byly
vyhlášeny nařízením vlády ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí
Komise. V tom spočívá jeho hlavní přínos. Nařízením nebyly vyhlášeny žádné nové
evropsky významné lokality, ale naopak jím byl počet EVL snížen o 7 lokalit, jejichž
zrušení v roce 2011 schválila Komise.156 Nařízení č. 318/2013 Sb., s účinností ke dni
29. října nahradilo dosud platné nařízení vlády 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní
seznam EVL, ve znění dvou výše uvedených novel.157
Výtky Evropské komise k doplnění seznamu evropsky významných lokalit
ovšem pokračují. Národní seznam EVL je potřeba neustále doplňovat o nové vhodné
lokality a upravovat ho, pokud se podmínky v dané EVL změní. Česká republika byla
v roce 2013 opakovaně upozorňována EK, aby doplnila stávající seznam evropsky
významných lokalit, protože nejsou v národní soustavě ještě dostatečně zahrnuty
některé evropské fenomény (vybrané evropsky významné druhy a typy přírodních
stanovišť).
Evropská komise předložila seznam nedostatečně zastoupených fenoménů
v národní soustavě evropsky významných lokalit (4 fenomény v panonské biografické
lokalitě a 37 fenoménů v kontinentální oblasti), často i s konkrétními návrhy evropsky
významných lokalit, ve kterých by měl být daný fenomén doplněn.
V průběhu letošního roku dochází k revizi uvedených návrhů AOPK ČR, která
byla k sestavení odborného návrhu na doplnění národního seznamu EVL pověřena
Ministerstvem životního prostředí. Po sestavení návrhů pak budou data ověřována
v terénu, což budou zajišťovat regionální pracoviště AOPK ČR. Práce na doplňování by
155

POKORNÁ, Lucie. Dvě nová nařízení vlády – co přinesou ochraně evropsky významných lokalit. In
Ochrana přírody. 2012, číslo 4, str. 14-15. ISSN 1210-258x.
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měly být dokončeny na jaře roku 2015, kdy se plánuje předložení návrhu nařízení vlády
o národním seznamu do mezirezortního připomínkového řízení. 158
V současné době je v ČR vyhlášeno 1075 evropsky významných lokalit o
rozloze 7857 km2.159

5.2.2 Ochrana poskytovaná evropsky významným lokalitám

Přímo ze směrnice o stanovištích vyplývá pro ČR povinnost, zajistit pro EVL
dostatečná ochranná opatření, která zabezpečí udržení příznivého stavu předmětů
ochrany, tzn. evropských stanovišť a evropsky významných druhů. Zajištění ochrany
evropsky významných lokalit představuje závěrečnou fázi procesu vyhlášení EVL jako
součástí soustavy Natura 2000.
Až do přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, provedené zákonem č.
349/2009 Sb., byla konstrukce právní ochrany EVL taková, že do šesti let od zařazení
EVL na evropský seznam, 160 musela být EVL vyhlášena za zvláště chráněné území,
přičemž jedinou alternativou jak dané lokalitě poskytnout ochranu, bylo uzavření
smlouvy podle §39 s vlastníkem pozemku, na němž se EVL nachází. Příloha k nařízení
vlády č. 132/2005 Sb., jímž se stanovil národní seznam EVL proto uváděla u všech
evropsky významných lokalit všechny kategorie ZCHÚ, které v dané lokalitě
existovaly, nebo jež měly být k její ochraně vyhlášeny.
V období od zařazení lokality do národního seznamu až do chvíle, kdy jí byla
poskytnuta ochrana pomocí vyhlášení ZCHÚ, nebo uzavřením smlouvy podle §39, byla
tato lokalita chráněna v režimu předběžné ochrany podle § 45b zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Přijetím novely ZOPK provedené zákonem č. 349/2009 došlo k velmi podstatné
změně v systému, kterým má být adekvátní ochrana EVL zajišťována. Vedle zajištění
formou vyhlášení ZCHÚ a smluvní ochrany se objevila nová třetí forma zajištění, tzv.
158
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„základní ochrana“ podle §45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 161 Od té
doby již není zapotřebí vyhlašovat všechny EVL jako zvláště chráněná území, pokud
jsou dostatečně chráněny podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
V novém nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit, jsou proto v souladu se ZOPK (§ 45a, odst. 2, písm. c)
uvedeny již jen ty kategorie ZCHÚ, které bude třeba pro zajištění ochrany vyhlásit
nově. Nejsou zde tedy uváděna již existující ZCHÚ až na ty případy, kdy bude nutné je
znovu vyhlásit z důvodu současného nesouladu jejich cílů ochrany s cíli ochrany
předmětné EVL.162 Změn doznala i právní úprava předběžné ochrany.
Nadále tedy existují vedle předběžné ochrany tyto ochranné režimy EVL:
1. Základní ochrana podle §45c odst. 2 ZOPK. Ta bude aplikována tam, kde
nařízení vlády, kterým byl vyhlášen národní seznam EVL, neuvádí u
příslušné EVL žádnou kategorii ZCHÚ. V těch případech základní
ochrana nastupuje ihned po ukončení ochrany předběžné.
2. Smluvní ochrana podle § 39 ZOPK. Ta se uplatní tam, kde zmíněné
nařízení vlády, u příslušné EVL, uvádí konkrétní kategorii maloplošného
ZCHÚ.
3. Ochrana prostřednictvím vyhlášení ZCHÚ se uplatní tam, kde zmíněné
nařízení u příslušné EVL uvádí konkrétní kategorii ZCHÚ a nepodařilo
se uzavřít smlouvu o ochraně podle § 39 ZOPK.

5.2.2.1 Předběžná ochrana
Institut předběžné ochrany poskytuje primární ochranu evropsky významným
lokalitám od jejich zařazení do národního seznamu EVL až do skončení celého procesu
jejich schvalování a zařazení do evropského seznamu lokalit významných pro
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POKORNÁ, Lucie. Dvě nová nařízení vlády – co přinesou ochraně evropsky významných lokalit. In
Ochrana přírody. 2012, číslo 4, str. 15. ISSN 1210-258x.
162
HOŠEK, Michael. Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit. In Ochrana přírody. 2011,
číslo 2, s. 21. ISSN 1210-258x.
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Společenství, resp. do chvíle, než je jim poskytnuta finální ochrana formou vyhlášení
ZCHÚ, formou smluvní ochrany, popř. formou ochrany podle §45c odst. 2 ZOPK. 163
Předběžná ochrana je předmětem §45b ZOPK, který stanoví, že lokality
zařazené do národního seznamu, stejně jako lokality sporné, je zakázáno poškozovat.
Ustanovení dále upřesňuje, co za poškozování nepovažuje. Za poškozování lokalit
zákon nepovažuje běžné hospodaření na daných pozemcích v souladu s druhem
pozemku a v souladu s platnými právními předpisy. 164 Za poškozování není považováno
ani obhospodařování těchto pozemků na základě smluv uzavřených podle §68 a na něj
navazujícího §69 ZOPK.165
Zákaz poškozování může být ve výjimečných případech prolomen rozhodnutím
orgánu ochrany přírody o udělení výjimky ve správním řízení. Výjimku lze udělit jen z
naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Pokud k udělení výjimky došlo, na
EVL zařazené do národního seznamu se i přesto plně vztahují ustanovení §45h a §45i o
hodnocení důsledků koncepcí a záměrů, a proto je nutné před schválením takové
koncepce nebo záměru postupovat s nimi v souladu a hledat pro danou lokalitu řešení
nejméně škodlivé. 166
Předběžná ochrana EVL zaniká v okamžiku, kdy je lokalita zařazena do
evropského seznamu a ČR ji vyhlásí formou nařízení vlády podle §45c odst. 1.167
Taktéž zaniká okamžikem, kdy je EVL zveřejněna v přehledu EVL, které na evropský
seznam zařazeny nebyly, vyhlášeném formou sdělení MŽP ve Sbírce zákonů. 168
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PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 130. ISBN 978-80-7201-806-2.
164
Souvisejícími právními předpisy jsou v tomto kontextu například zákon č. 254/2001 Sb., tzv. vodní
zákon, nebo zákon č. 289/1995 Sb., tzv. lesní zákon.
165
Ustanovení §68 ZOPK umožňuje orgánům ochrany přírody a obcím uzavírat s vlastníky a nájemci
pozemků smlouvy k zajištění péče o tyto pozemky, jako jedno z možných opatření ke zlepšování
přírodního prostředí. Pokud k uzavření takové smlouvy dojde, § 69 umožňuje poskytnout takové osobě
finanční příspěvek k zajištění takové péče z veřejných rozpočtů (půjde o činnosti jako pravidelné sečení
trávy, odstraňování náletů atd.).
166
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 130-131. ISBN 978-80-7201-806-2.
167
Ustanovení §45c odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stanovuje vládě ČR
povinnost, vyhlásit EVL zařazené do evropského seznamu nařízením ve lhůtě 90 dnů od účinnosti
příslušného rozhodnutí Komise.
168
Blíže ke změně v přístupu k předběžné ochraně POKORNÁ, Lucie. Dvě nová nařízení vlády – co
přinesou ochraně evropsky významných lokalit. In Ochrana přírody. 2012, číslo 4, str. 14. ISSN 1210258x.
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5.2.2.2 Základní ochrana
Základní ochrana představuje novou formu ochrany EVL, kterou do právního
řádu vnesla novela ZOPK, provedená zákonem č. 349/52009 Sb. Jejím účelem je
zjednodušit proces zajišťování ochrany EVL tak, že pro některé lokality již nebude
zapotřebí vyhlašovat zvláště chráněné území, nebo uzavírat dohodu o smluvní ochraně,
ukáže- li se základní ochrana k jejímu zajištění jako dostatečná.
Ustanovení ZOPK v §45c odst. 2, které základní ochranu upravuje, stanoví, že
evropsky významné lokality, které byly vyhlášeny podle odstavce 1169, jsou chráněny
před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo
nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky
významných druhů tvořících jejich předmět ochrany. Zároveň nesmí být tímto
způsobem narušena jejich celistvost. Zákon stanoví povinnost pro toho, kdo zásahy
s takovými možnými důsledky zamýšlí, opatřit si předem k takovému jednání souhlas
orgánu ochrany přírody.
Režimu základní ochrany podléhají tedy jen ty evropsky významné lokality,
které byly zařazeny na evropský seznam lokalit významných pro Společenství a posléze
byly vyhlášeny nařízením vlády podle §45c odst. 1 ZOPK, jen těm prospívá tato
základní ochrana. 170 Z toho plyne, že základní ochrana se uplatní pro všechny evropsky
významné lokality, které byly vyhlášeny nařízením vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení
evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.171
K tomu aby základní ochrana mohla být účinně aplikována a aby mohla sloužit
svému účelu, bylo zapotřebí novelizovat také národní seznam EVL a uvést jej do
169

Ustanovení §45c odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny stanovuje vládě ČR
povinnost, vyhlásit EVL zařazené do evropského seznamu nařízením ve lhůtě 90 dnů od účinnosti
příslušného rozhodnutí Komise.
170
Jinými slovy to znamená, že dokud nebylo vydáno nařízení vlády podle §45c odst. 1 ZOPK, nemohla
být základní ochrana aplikována v žádné EVL, bez ohledu na to kdy byla zařazena do evropského
seznamu. Nemohla být aplikována ani v těch EVL, které byly zařazeny do evropského seznamu ještě před
novelou ZOPK a byly ve Sbírce zákonů oznámeny formou sdělení MŽP podle §45a odst. 4 ZOPK, ve
znění před novelou. (č. 81/2008 Sb. a č. 66/2009 Sb.) Podrobněji k tomu viz POKORNÁ, Lucie. Dvě
nová nařízení vlády – co přinesou ochraně evropsky významných lokalit. In Ochrana přírody. 2012, číslo
4, str. 15. ISSN 1210-258x.
171
Nařízení 208/2012 Sb., bylo přijato vládou ČR dne 19. června 2012 s účinností od 4. července 2012.
S účinností tohoto nařízení končí předběžná ochrana lokalitám uvedeným v tomto nařízení a ochrana je
nadále zajištěna prostřednictvím ZCHÚ, nebo není-li toto vyhlášeno pak prostřednictvím základní
ochrany podle §45c odst. 2 ZOPK. In Natura 2000. Přijato nařízení vlády č. 208/2012 Sb. [online]. [cit.
2014-11-20]. Dostupné z http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=6791

64

souladu s novým zněním zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění novely z roku
2009.172 K tomu došlo přijetím nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu EVL, kterým bylo zrušeno původní nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č.
301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb.
Zákon dále v §45c odst. 4 stanoví, že základní ochrana se nevztahuje na ty EVL,
které jsou chráněny podle části třetí ZOPK. Ve vztahu k části třetí zákona (zvláště
chráněná území) platí úprava základní ochrany podpůrně. To znamená, že tam kde již je
ochrana EVL zřízena formou vyhlášení ZCHÚ nebo je uzavřena dohoda o smluvní
ochraně, není už základní ochrana zapotřebí. Těchto lokalit se základní ochrana netýká.
K tomu ještě zákon uvádí, že ochrana podle části druhé a páté zákona a ustanovení §45h
a §45i tím nejsou dotčeny. To znamená, že se na tato území mohou vztahovat
ustanovení obecné ochrany přírody i zvláštní druhové ochrany přírody.
Další změnou, která přišla spolu se základní ochranou, je povinnost vypracovat
pro EVL soubory doporučených opatření (dále jen SDO).173 Jsou to koncepční
dokumenty, které mají dostatečně specifikovat cíle ochrany EVL, popsat klíčové
potřeby předmětů ochrany a základní předpoklady pro jejich udržení. 174
Ustanovení §45c odst. 5 ZOPK dále uvádí, že do 30 dnů ode dne vyhlášení
nařízení vlády podle § 45c, odst. 1 ZOPK mají orgány ochrany přírody
povinnost formou veřejné vyhlášky upozornit vlastníky těch pozemků v EVL, jejichž
ochranu je podle § 45a, odst. 2 potřeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území, na
možnost uzavření smluvní ochrany podle § 39 ZOPK. Smluvní ochrana EVL má
v zákoně přednost, ale možnost uzavření takové smlouvy je limitována zákonnými
lhůtami, aby nedocházelo k jejímu zneužívání neúměrným protahováním. 175
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POKORNÁ, Lucie. Dvě nová nařízení vlády – co přinesou ochraně evropsky významných lokalit. In
Ochrana přírody. 2012, číslo 4, str. 14. ISSN 1210-258x.
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Podle původní koncepce ochrany, kdy každá EVL měla být zajištěna formou vyhlášení ZCHÚ, nebyla
zde potřeba vytvářet samostatný dokument, ve kterém budou požadavky ochrany upřesňovány. K tomuto
účelu dostatečně sloužily zpracované plány péče pro každé ZCHÚ, které v sobě požadavky na ochranu
EVL integrovaly.
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Podrobněji k tomu HOŠEK, Michael. Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit. In
Ochrana přírody. 2011, číslo 2, str. 21. ISSN 1210-258x.
175
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 134. ISBN 978-80-7201-806-2.
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Režim základní ochrany stanovuje pro EVL obecné ochranné podmínky a
nebude proto samozřejmě vhodná pro všechny evropsky významné lokality. Pro některé
z nich, půjde o formu zajištění jen do doby, než bude jejich konečná ochrana zajištěna
vyhlášením ZCHÚ nebo prostřednictvím smluvní ochrany. Pro jiné bude ovšem tento
způsob ochrany dostačující a k zajištění jejich ochrany již nebude nutné přijímat další
opatření.176 Toto upravuje §45c, odst. 4 ZOPK. Stanoví zajištění konečné ochrany u
lokalit, které dosud nebyly vyhlášeny ZCHÚ nebo pro něž nebyla uzavřena dohoda o
smluvní ochraně, není-li pro ně základní ochrana dostačující ochrana. 177

5.2.2.3 Vyhlášení zvláště chráněného území
Tento nástroj zvláštní územní ochrany má u nás dlouhou historii a
pravděpodobně proto, že se v praxi osvědčil, byl vybrán též jako jeden z nástrojů
ochrany evropsky významných lokalit.
Zvláštní územní ochrana je předmětem třetí části ZOPK a obsahuje úpravu
jednotlivých kategorií zvláště chráněných území (dále jen ZCHÚ).
Jako zvláště chráněná území mohou být vyhlášeny ty oblasti, které jsou
přírodovědecky či esteticky významné nebo jedinečné. Z hlediska jejich rozlohy je lze
dělit na velkoplošná ZCHÚ, kterými jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti a na
maloplošná, kterými jsou národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky a nakonec přírodní památky. Jednotlivé kategorie zvláště chráněných
území se od sebe navzájem liší nejen rozlohou, ale také úrovní chráněných hodnot, což
se odráží i v rozdílném režimu ochrany a způsobech jejich vyhlášení. 178 Vyhlašují se
právními předpisy různé právní síly podle toho, o kterou kategorii ZCHÚ se jedná. 179
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komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 134. ISBN 978-80-7201-806-2.
178
DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 372.
ISBN 978-80-7400-338-7.
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Podrobně je postup vyhlašování ZCHÚ a jejich ochranných pásem upraven v ustanovení § 40 a § 41
ZOPK.
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Pro každou kategorii zvláště chráněného území stanoví zákon základní ochranné
podmínky, které mají v podstatě podobu zakázaných činností na daném území. Navíc
pro každé jednotlivé ZCHÚ může zřizovací právní předpis stanovit ještě bližší ochranné
podmínky, které jsou vymezeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly a odpovídaly potřebám
daného území a doplnily obecněji koncipované základní ochranné podmínky.
Předmětem bližších ochranných podmínek bývají činnosti a jednání, které podléhají
předchozímu schválení orgánem ochrany přírody.
Pro každé ZCHÚ i jeho ochranné pásmo 180 je odborně zpracováván koncepční
dokument, který jednak zhodnotí výchozí stav takového území a zároveň stanoví
způsoby péče o toto území do budoucna. Tímto dokumentem je plán péče podle § 38
ZOPK.
Zákonná úprava poskytuje možnost, aby se více kategorií zvláště chráněných
území objevilo na témže území, existuje-li pro to z přírodovědeckého hlediska důvod.
Totéž platí pro soustavu Natura 2000. Území zařazená do soustavy Natura 2000 se sice
nemusí vždy bezpodmínečně překrývat s územím některého ZCHÚ, ale velmi často
k tomuto jevu dochází. Jak vyplývá z předchozího textu vzájemný vztah mezi ZCHÚ a
oblastmi soustavy Natura 2000 je ale rozdílný, jedná-li se o ptačí oblasti a jedná-li se
o evropsky významné lokality.
Vztah k ptačím oblastem byl již popsán výše. Vztah mezi ZCHÚ a evropsky
významnými lokality je o dosti bližší než v případě ptačích oblastí. Oproti ptačím
oblastem, které se pod úpravu ochrany ZCHÚ dostávají v podstatě „dílem náhody“,
dojde-li k překryvu jejich území, v případě evropsky významných lokalit zákon stanoví,
že ochrana má být zajištěna právě prostřednictvím některé kategorie ZCHÚ, pokud není
ochrana již zajištěna smluvně, nebo pokud nepodléhají režimu tzv. základní ochrany
stanovené pro evropsky významné lokality a toto lze považovat za dostatečné 181.
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Ochranná pásma chrání ZCHÚ (kromě chráněných krajinných oblastí) před poškozováním a jinými
škodlivými vlivy. Obvykle jsou zřizována zřizovacím právním aktem daného ZCHÚ. Pokud není pro
maloplošné ZCHÚ zřízeno ochranné pásmo, zákon ho pro ně podpůrně stanoví (je jím území do 50 m od
hranic ZCHÚ)
181
Přijetím novely č. 349/2009 Sb., se situace týkající se zajištění evropsky významných lokalit změnila.
Před datem účinnosti novely (2. 1. 2010) měla být každá EVL zajištěna formou některé kategorie ZCHÚ,
pokud nebyla zajištěna smluvně (k čemuž ovšem v praxi docházelo zřídka). Novela přinesla změnu
v podobě zavedení tzv. “základní ochrany“. Od té doby již není zapotřebí vyhlašovat všechny EVL jako
zvláště chráněná území, pokud jsou dostatečně chráněny podle § 45c odst. 2 zákona o ochraně přírody a
krajiny.
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Pokud se pro EVL zřizuje zvláštní územní ochrana formou vyhlášení ZCHÚ,
platí i zde postup uvedený v § 40 a §41 ZOPK (postup při vyhlašování ZCHÚ a
ochranných pásem těchto ZCHÚ). Jde o proces poměrně komplikovaný, kdy je zvlášť
upraven postup vyhlašování maloplošných ZCHÚ a jejich ochranných pásem a zvlášť
velkoplošných ZCHÚ a jejich ochranných pásem a vymezení zón. 182 Dojde-li k zajištění
EVL vyhlášením ZCHÚ, postup bude odpovídat zvolené kategorii ZCHÚ, která byla
v nařízení vlády, stanovujícím národní seznam EVL, pro tuto oblast navržena.

5.2.2.4 Smluvní ochrana
Také právní úprava smluvní ochrany prošla v rámci zákona o ochraně přírody a
krajiny zásadním vývojem, než byla zakotvena v současné podobě. Až přijetím novely
ZOPK č. 218/2004 Sb. (tzv. „euronovely“), byla možnost smluvní ochrany území
rozšířena na všechny kategorie maloplošných území 183 a zároveň přiřadila tento institut
i mezi nástroje ochrany, jejichž prostřednictvím mohou být zajištěny evropsky
významné lokality.
Institut smluvní ochrany je upraven v § 39 a § 45c. Zákon v §45c komplexně
upravuje všechny možnosti zajištění EVL pro případ, že předmětná EVL není dosud
chráněna v žádné kategorii již vyhlášené ZCHÚ. Přednost je dávána právě smluvní
ochraně území. Teprve po marném uplynutí lhůty k uzavření smlouvy je k ochraně EVL
vyhlášeno ZCHÚ, nepostačuje-li základní ochrana podle §v45c odst. 2. 184
Zákon v § 39 stanoví, že ochrana EVL je zajišťována přednostně v součinnosti
s vlastníky pozemků a vyjmenovává, ve kterých případech ji lze využít: „Pro evropsky
významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky, včetně jejich ochranných pásem,
prohlásit území za chráněné, pokud již není zvláště chráněno podle tohoto zákona, na
182

Podrobně k celému procesu, který sestává v první fázi z vytvoření návrhu na vyhlášení ZCHÚ a
v druhé fázi z následného vytvoření, projednání a vyhlášení právního předpisu, viz § 40 a § 41 ZOPK.
183
V době před přijetím „euronovely“, tedy v době od účinnosti ustanovení §39 ZOPK od června roku
1999, mohla být smluvní ochrana využita jen v případě dvou kategorií maloplošných zvláště chráněných
území, a to u přírodních rezervací a přírodních památek. Viz ustanovení §39 ZOPK ve znění zákona
289/2005 Sb.
184
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 108. ISBN 978-80-7201-806-2.
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základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem dotčeného pozemku a příslušným
orgánem ochrany přírody.185 Uzavřením smlouvy je tedy možné zajistit ochranu EVL
namísto jejího vyhlášení za maloplošné ZCHÚ. Z výše uvedeného ustanovení dále
plyne, že tato možnost je dána jen případech, kdy není předmětné území ještě chráněno
prostřednictvím některé kategorie ZCHÚ. Půjde tedy o ty EVL, u kterých nařízení
vlády, kterým se stanovuje národní seznam EVL,186 navrhuje k jejich ochraně některou
z výše uvedených kategorií ZCHÚ. Dojde-li k uzavření smlouvy, nedochází tím
k vyhlášení některé kategorie ZCHÚ, ale jedná se o smluvně chráněné území, jež lze
považovat za specifický druh ochrany. 187
Zákon také stanoví, co musí být součástí smlouvy. Ve smlouvě musejí být
vymezeny ochranné podmínky chráněného území, tedy závazek vlastníka k určité
činnosti popř. k neprovádění určitých činností a musí v ní být též uveden způsob péče o
chráněné území. Náležitosti obsahu smlouvy pak upravuje Ministerstvo životního
prostředí prováděcím právním předpisem. Důležité je, že ji lze využít jen v případě, kdy
bude jí poskytovaná ochrana dostatečná z hlediska požadavků stanovených naturovými
směrnicemi.
Poslední věta ustanovení § 39 stanoví, že označená chráněná území je zakázáno
poškozovat. Z tohoto obecného zákazu nepřipouští zákon výjimky a jedná se tedy o
zákaz absolutní. Důležitost tohoto ustanovení spočívá v jeho obecné závaznosti, tedy i
vůči třetím osobám, protože ty danou smlouvou vázány nejsou a ochrana by tak nebyla
dostatečně zajištěna.
Povinnost orgánů ochrany přírody upozornit vlastníky pozemků v EVL nebo
jejich částech, jejichž ochranu je třeba zajistit vyhlášením ZCHÚ, ve lhůtě 30 dnů ode
dne vyhlášení nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL na to, že existuje
možnost zajištění ochrany EVL na jejich pozemcích uzavřením smlouvy, je uvedena v
§45c odst. 5 ZOPK. Má-li vlastník zájem o uzavření smlouvy, je nezbytné, aby se
písemně přihlásil do 60 dnů. Smlouva pak musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě
185

Tato možnost je v ustanovení § 39 uvedena také pro památné stromy, stromy a jiná území se
soustředěnými přírodními hodnotami, což ale není z pohledu tématu mé práce podstatné a proto jsem tuto
část v citaci ustanovení neuvedla.
186
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
187
PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
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jednoho roku. Nedojde-li k uzavření smlouvy, nebo vlastník neprojeví o uzavření
smlouvy zájem, evropsky významnou lokalitu je třeba vyhlásit jako zvláště chráněné
území, a to do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu.

5.3 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na ptačí oblasti a evropsky
významné lokality

Jedním ze společných prostředků ochrany, který přispívá ochraně jak ptačích
oblastí tak evropsky významných lokalit, je hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na
PO a EVL.
Lidské činnosti mají na životní prostředí často velmi neblahé dopady a jedním
z klíčových způsobů pro hodnocení takových činností a jejich důsledků pro životní
prostředí je právě instrument posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. Environmental
Impact Assessment – EIA. Jeho účelem je zjistit a posoudit dopady určitého záměru na
životní prostředí ještě než se přikročí k jeho realizaci. Právní úprava obecně ve vztahu
k životnímu prostředí je předmětem zákona č. 100/20011 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Posuzování vlivů záměrů a koncepcí je významným a velmi účinným právním
institutem ochrany a péče též o lokality soustavy Natura 2000. V případech, kdy není
ptačí oblast nebo evropsky významná lokalita chráněna v režimu ZCHÚ, lze tento
nástroj ochrany považovat téměř za nejdůležitější. V zákoně neexistuje žádný obecný
zákaz nových ekonomických aktivit na území soustavy Natura 2000 a v zásadě platí, že
činnosti, které nebudou předmět ochrany poškozovat ani ohrožovat, budou moci být
v těchto územích uskutečňovány. Pokud by ovšem k takovému poškození či ohrožení
mohly vést, budou předem podrobeny procesu hodnocení jejich důsledků. 188
Právní úprava posuzování vlivů na území soustavy Natura 2000 je obsažena
v zákoně o ochraně přírody v ustanovení § 45h a §45i, které jsou výsledkem transpozice
článku 6 odst. 3 a 4 a článku 7 směrnice o stanovištích. Směrnice v nich ukládá, aby
každý plán nebo projekt, který by mohl významně ovlivnit cíle ochrany v dané lokalitě,
188

DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 382.
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byl podroben odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro tuto lokalitu. Dává přitom
jen relativně obecný návod jak při hodnocení důsledků záměrů a koncepcí postupovat.
V případě lokalit soustavy Natura 2000 se jedná o zvláštní posuzovací proces,
který má posoudit vliv na předmět ochrany určený na základě požadavků směrnic. 189
Posouzení podléhá autonomní kategorie záměrů s případným významným vlivem na
území soustavy. Neposuzují se zde vlivy na ostatní části životního prostředí, posuzování
je v tomto případě zúženo jen na lokality soustavy Natura 2000. 190 Tohoto nástroje je
užíváno bez ohledu na to, zda již daná lokalita podléhá některému z ochranných
opatření či nikoli.
Obsahem opatření je zajistit hodnocení důsledků jakékoli koncepce nebo
záměru191 (směrnice užívá pojmů plán nebo projekt), který by mohl samostatně nebo ve
spojení s jinými významně ovlivnit příznivý stav nebo celistvost jedné nebo více
ptačích oblastí nebo evropsky významných lokalit, bez ohledu na to, zda je plánovaný
přímo v takové lokalitě nebo mimo ni.
Povinnost hodnocení důsledků (popř. lze též užít termínu posouzení vlivů)
neplatí pro plány péče zpracované orgánem ochrany přírody pro dané území. Je to
docela logické, protože plány péče jsou pro zvláště chráněná území zpracovávány
s cílem uchovat nebo ještě lépe zlepšit jejich stav a proto by nemělo dojít k situaci, že
budou s cíli posuzování vlivů v rozporu. Další výjimku představují lesní hospodářské
plány (LHP) a lesní hospodářské osnovy (LHO), pro které §4 odst. 4 ZOPK stanoví
specifický postup hodnocení vlivů, pokud se dotýkají území soustavy Natura 2000.192193
189

PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
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Definice pojmu koncepce a záměr je uvedena v ustanovení § 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí. ZOPK na ně v ustanovení § 45h odst. 1 odkazuje. Záměrem se rozumí stavby,
činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Koncepcí se pak rozumí strategie,
politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem
veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané.
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Tímto specifickým postupem se rozumí, že posouzení vlivů LHP a LHO na lokality soustavy Natura
2000 provede orgán ochrany přírody přímo v rámci řízení o vydání závazného stanoviska podle
ustanovení §4 odst. 3 a 4 ZOPK. Pokud se bude jednat o LHP a LHO, které mohou mít významný vliv na
lokality soustavy Natura 2000, orgán ochrany přírody bude vždy povinen, v rámci řízení o vydání
závazného stanoviska, posoudit také jejich vliv na tato území. Pokud zhodnotí, že by některá z koncepcí
mohla mít významný negativní vliv na celistvost nebo příznivý stav předmětu ochrany, nemůže vydat
souhlasné závazné stanovisko.
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Odlišný postup platí také pro územně plánovací dokumentaci, která se podle § 45i odst. 2 ZOPK řídí
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Proces hodnocení probíhá v ČR podle pravidel stanovených v § 45i ZOPK, jenž
je zvláštní právní úpravou ve vztahu k obecné právní úpravě obsažené v zákonu o
posuzování vlivů na životní prostředí, která se v těchto případech užívá podpůrně.194
Podrobný návod jak postupovat při naturovém hodnocení je pak předmětem
metodických materiálů Ministerstva životního prostředí, které v nich sladilo postupy
podle obou výše zmíněných zákonů.
První fáze celého procesu spočívá v povinnosti toho, kdo se chystá uskutečnit
záměr nebo pořídit koncepci, která by eventuálně mohla mít významný vliv na
celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti nebo na příznivý stav předmětu
ochrany na takovém území, předložit takový návrh příslušnému orgánu ochrany
k vydání stanoviska. 195 Odůvodněné stanovisko může znít dvojím způsobem. První
variantou je, že orgán ochrany přírody vyloučí, že by záměr nebo koncepce mohla mít
významný vliv na danou lokalitu a v takovém případě lze v realizaci projektu
pokračovat. V opačném případě, kdy orgán ochrany přírody takový významný vliv na
naturovou lokalitu nevyloučí, musí následně dojít k dalšímu posouzení takového záměru
nebo koncepce podle § 45i odst. 2 a násl., tj. přistupuje se k „naturovému
posouzení“. 196 Předmětem posuzování je každý významný vliv na dané území. Pokud
hrozí významný negativní vliv, musí předkladatel zpracovat varianty řešení s cílem
takový negativní vliv vyloučit, nebo alespoň zmírnit.
Posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000 může provádět pouze osoba,
která je nositelem zvláštní autorizace udělované Ministerstvem životního prostředí, tzn.
autorizovaná osoba. Obecně podmínky pro udělení autorizace upravuje ZOPK a
podrobně pak prováděcí vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Další činnosti, ke kterým při naturovém posouzení dochází, jsou následující:
zpracování oznámení záměru, jehož cílem je poskytnout dostatek informací všem
dotčeným subjektům, aby se mohly k věci vyjádřit; provádí se zjišťovací řízení, na
194

§45h odst. 2 ZOPK stanoví, že „při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se
postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud § 45i nebo
§4 odst. 4 nestanoví jiný postup.
195
Pokud se jedná o území, kde pro jeho různé části má kompetenci více orgánů ochrany přírody, měl by
každý z nich vydat stanovisko pro své území.
196
Tento postup je upraven v § 45i odst. 2 až 11 ZOPK, přičemž podpůrně je užito úpravy stanovené
v zákonu 100/2001 Sb., (EIA, SEA).
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jehož základě se určí, zda je nutné provést celý proces posouzení; dalším krokem je
zpracování a připomínkování dokumentace (popř. vyhodnocení, jedná-li se o koncepci),
kterou předloží předkladatel na základě oznámení, všech vyjádření a závěru
zjišťovacího řízení; zpracování a připomínkování posudku, jako oponentního materiálu
k dokumentaci záměru; a nakonec vydání závěrečného stanoviska.197
Pokud v rámci posuzování nebyly prokázány významné negativní vlivy na dané
území, lze záměr povolit nebo koncepci schválit. V opačném případě je k povolení
záměru zapotřebí splnit podmínky uvedené v § 45i odst. 9 a 10 ZOPK. Díky nim je tedy
možné za splnění podmínek schválit i záměr, který má významný negativní vliv na
danou EVL nebo PO. Zákon přitom zdůrazňuje, že podléhá-li daná lokalita některému
ochrannému právnímu režimu již vyhlášených ZCHÚ, nesmí to příslušný rozhodující
orgán opomenout a s těmito ochrannými podmínkami se musí taktéž vypořádat.
Jak již bylo řečeno, musí předkladatel, u jehož záměru hrozí, že bude mít
významný negativní vliv na naturovou lokalitu, vypracovat variantní řešení, aby
negativní vliv vyloučil nebo alespoň zmírnil. Pokud ovšem variantní řešení bez
negativního vlivu neexistuje a jde-li o naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu,
může příslušný orgán schválit variantu záměru nebo koncepce s nejmenším možným
negativním vlivem, ovšem až poté, co jsou uložena a zajištěna vhodná kompenzační
opatření.198

199

Přísnější režim platí v případech, kdy se jedná o lokalitu s prioritními

typy stanovišť nebo prioritními druhy. Zde zákon v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice o
stanovištích uvádí taxativní výčet důvodů, pro něž je možné záměr s negativním vlivem
na takové naturové území povolit.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud závěrečné stanovisko konstatuje významný
negativní vliv záměru nebo koncepce na EVL nebo PO a nebyla splněna některá
197
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koncepcí a záměrů na EVL a PO. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z
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Vhodným kompenzačním opatřením, které může orgán ochrany uložit, je například vytvoření nové
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z podmínek uvedených v § 45i odst. 9 nebo 10 ZOPK, nesmí být takový záměr povolen
nebo koncepce schválena.200

5.4 Sledování stavu ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a
evropsky významných druhů

Jde o institut, pomocí něhož ČR stejně jako ostatní členské státy EU, plní
povinnost vyplývající pro ně jak ze směrnice o stanovištích tak ze směrnice o ptácích, 201
spočívající ve sledování stavu území soustavy Natura 2000 a evropsky významných
druhů a v pravidelném podávání zpráv Komisi o jeho výsledcích. Jedná se tedy o další
společný nástroj ochrany EVL a PO.
Zákon o ochraně přírody a krajiny vtělil tuto problematiku do § 45f. Na jeho
základě musí všechny orgány ochrany přírody pravidelně v rámci své působnosti
provádět příslušný monitoring daných území. Sledují stav ptačích oblastí, evropsky
významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky
významných lokalit a získané informace předávají Ministerstvu životního prostředí.
Tímto úkolem pověřilo MŽP Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, která se
monitoringu věnuje dlouhodobě.202
Hlavním účelem monitoringu je tedy hodnocení stavu z hlediska ochrany
jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící
zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi. 203
Hodnotící zprávy jsou velice důležitým výstupem, který umožňuje kontrolovat
stavy a hodnotit vyhlídky jednotlivých chráněných druhů, popř. biotopů na základě
jejich sledování. Podle směrnice o stanovištích jsou členské státy povinny předkládat je
každých šest let. Česká republika ji v roce 2013 podávala ke Komisi již podruhé a stejně
200
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Nasbíraná data z těchto rozsáhlých příprav posloužila zároveň jako podklad pro následný monitoring.
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jako v roce 2007 byla mezi prvními, kdo tak učinil. Velmi rozsáhlý sběr dat, který v ČR
probíhá na celostátní úrovni, dává vzniknout jednomu z nejkompletnějších datových
zdrojů o biologické rozmanitosti v Evropě.204

5.5 Omezení práv vlastníků pozemků související s ochranou soustavy
Natura 2000
Povinnost strpět omezení při užívání přírody, jejíž ochrana je veřejným zájmem,
vyplývá z ustanovení § 58 odst. 1 a 2 ZOPK. Omezením vlastnických práv se ale také
předmětem článku 11 odst. 4 Listiny a ustanovení § 128 NOZ, odst. 1 a 2.205 Jedná se o
případy omezení ve veřejném zájmu.
V případech, kdy v souvislosti s vyhlášením území jako součásti soustavy
Natura 2000 dojde ke ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření, vzniká při
splnění stanovených podmínek nárok na finanční náhradu. Náhrada újmy se poskytuje v
zásadě vlastníku pozemků, na kterých provádí zemědělské nebo lesnické hospodaření.
Náhradu lze poskytnout i nájemci na těchto pozemcích, přednost má však vlastník.
Náhrada je hrazena z prostředků státního rozpočtu. V zásadě se poskytuje v penězích,
ale je možný i jiný způsob plnění (například výměna pozemků). Náhrada nesmí být
hrazena duplicitně (vlastníku a nájemci zároveň). 206
Toto řešení postrádá logiku v tom, že zákon sice přiznává nárok na náhradu
vlastníkovi i nájemci, avšak v případě, že ji uplatní oba, náhrada se poskytne jen
vlastníkovi. Je-li účelem poskytnutí náhrady nahrazení majetkové újmy vzniklé
v důsledku omezení hospodaření na omezením dotčených pozemcích, pak je logické, že
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Blíže k hodnotícím zprávám podle směrnice o stanovištích viz CHOBOT, K., Zpráva o stavu biotopů a
druhů podruhé: Hodnotící zprávy podle směrnice o stanovištích II (2013). In Ochrana přírody. 2013, číslo
6, str. 19-21. ISSN 1210-258x nebo LUSTYK, P., OUŠKOVÁ, V., KRATOCHVÍLOVÁ L., CHOBOT,
K., Zpráva o stavu biotopů 2013 Hodnocení stavu a trendů evropsky významných typů přírodních
stanovišť. In Ochrana přírody. 2014, číslo 63, str. 30-33. ISSN 1210-258x.
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [online, 2014]. [cit. 2014-08-24]. Dostupné z: WWW.: .
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx
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PRCHALOVÁ, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000: úplné znění zákona s
komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2., aktualizované a rozšířené vydání k 1.3.2010. Praha:
Linde, 2010, s. 189-190. ISBN 978-80-7201-806-2.

75

nárok vznikne tomu subjektu, kterému újma opravdu vznikla a který ji prokázal, bez
ohledu na to, je-li vlastník či nájemce. V tom lze vidět tento rozpor.207

5.5.1 Finanční náhrada za omezení z důvodu ochrany přírody a krajiny §58 ZOPK
Zákon č. 218/2004 Sb., který provedl novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nově zavedl do národní legislativy institut náhrady újmy za ztížené
lesní a zemědělské hospodaření. Nárok na náhradu újmy je upraven v ustanovení § 58
zákona a je vymezen pouze za vyjmenovaná omezení z důvodu ochrany přírody.
V ustanovení § 58 jsou formulovány základní podmínky pro uplatnění nároku na
náhradu újmy:
 Náhrada se realizuje formou finanční platby žadateli.
 Náhrada se vztahuje jen k zemědělské půdě, lesním pozemkům a rybníkům
s chovem ryb nebo vodní drůbeže.
 O finanční náhradu může žádat vlastník zemědělské půdy nebo lesního pozemku
nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže či nájemce pozemku, který tyto
pozemky oprávněně užívá. Žádost vlastníka má přednost před žádostí nájemce.
 Omezení, které je příčinou újmy, musí vyplývat ze zákona, a to z části 3 (zvláště
chráněná území), časti čtvrté (NATURA 2000), nebo části páté (zvláštní
druhová ochrana), včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí
orgánu ochrany přírody vydaného na jejich základě (například podle § 66
zákona),
 Požadavek na náhradu újmy musí být uplatněn písemně, nejpozději do 31. 3.
následujícího roku po roce, kdy vznikla újma. V případě trvající újmy musí být
nárok uplatněn každoročně.
 Celková výše náhrady nesmí podle odstavce 2 přesáhnout částku, která je
rozdílem mezi situací při uplatnění omezení podle odstavce 2 a situací, kdy by
tato omezení nebyla uplatněna. 208
207

PEKÁREK, Milan a kol. Právo životního prostředí. 1. díl, 2., přepracované vydání Brno: Masarykova
univerzita, 2009. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427. ISBN 978-8021049-260.
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REŠL, D., TOMÁŠKOVÁ, L. Náhrada újmy z důvodu ochrany přírody. Zpravodaj MŽP. Ročník 18.
číslo 5. Rok: 2008. ISSN 0862-9005.
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Bližší specifikace podmínek, podrobnosti, jak nárok uplatnit, způsoby výpočtu
výše náhrady újmy nejsou v zákoně nijak popsány a proto bylo zapotřebí je dále upravit.
Slouží k tomu navazující prováděcí právní předpisy, jimiž jsou vyhláška MŽP č.
432/2005 Sb., a vyhláška MZE a č. 335/2006 Sb.,209 které stanovují podmínky a způsob
poskytování finanční náhrady, náležitosti, které musí splňovat žádost o náhradu újmy a
vzory žádosti - dle § 58 odst. 6.210
Vyhláška č. 432/2005 Sb. stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti
uplatnění nároku
Tato vyhláška stanoví podmínky poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou
omezením zemědělského hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2 zákona (dále jen
"náhrada"), vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsob určení výše
náhrady v případech, kdy omezení zemědělského hospodaření vzniklo v důsledku:
zákazu hnojení, zákazu používání kejdy, silážních šťáv a ostatních tekutých odpadů na
travních porostech, zákazu použití biocidů v ovocných sadech, vinicích a chmelnicích,
dočasného

vyloučení

hospodaření

na

travních

porostech,

zamezení

vstupu

hospodářských zvířat na část pozemku, snížení zatížení travního porostu dobytčími
jednotkami, posunu termínu seče na travních porostech, vyloučení či snížení rybí
obsádky nebo v důsledku jiných omezení vedoucích ke snížení přírůstku rybí obsádky,
změny druhové skladby rybí obsádky, nebo mimořádných nebo nákladově náročnějších
opatření.211

5.5.2 Finanční příspěvky na zlepšování stavu přírody a krajiny (§ 68 a 69
ZOPK)
Vlastníci a nájemci pozemků mají podle ZOPK povinnost zlepšovat dle svých
možností stav dochovaného přírodního a krajinného prostředí, jehož účelem je
zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability. Výše
209

Poskytování náhrad za újmy vzniklé omezením zemědělského hospodaření upravuje vyhláška č.
432/2005 Sb.; v případě omezení lesního hospodaření se jedná o vyhlášku č. 335/2006 Sb.
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REŠL, D., TOMÁŠKOVÁ, L.:Náhrada újmy z důvodu ochrany přírody. Zpravodaj MŽP. Ročník 18.
číslo 5. Rok 2008. ISSN 0862-9005.
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http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/20eb0eee97b04178
c125767f00379d3c?OpenDocument
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této povinnosti tedy je podmíněna možnostem (finančním, osobním apod.) konkrétní
osoby. V případě, že vlastník či nájemce tuto povinnost neplní, může ho orgán ochrany
přírody k jejímu plnění vybídnout.
ZOPK ale nedává žádné možnosti, jak plnění této povinnosti vymoci. Orgán
ochrany přírody je ale oprávněn v případě, že vlastník nebo nájemce neplní svou
povinnost ani na výzvu, realizovat opatření ke zlepšení stavu přírody a krajiny sám nebo
prostřednictvím jiného (ovšem na své vlastní náklady).
K provádění péče o pozemky z důvodů ochrany přírody mohou orgány ochrany
přírody a obce uzavírat s vlastníky nebo nájemci pozemků písemné dohody (§ 68 odst. 2
ZOPK).
ZOPK výslovně stanoví, že tímto způsobem lze upravit rovněž způsob
hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech. Smlouva o hospodaření
v ptačích oblastech má navíc ještě speciální úpravu v § 45e odst. 4 ZOPK, podle nějž se
k činnostem upraveným smlouvou, které jsou podle nařízení o zřízení dané ptačí oblasti
vázány na souhlas orgánu ochrany přírody, tento souhlas nevyžaduje.
ZOPK umožňuje na základě těchto písemných dohod poskytnout fyzickým a
právnickým osobám finanční příspěvek na opatření ve prospěch ochrany přírody a
krajiny (§ 69 ZOPK). Mohou ho poskytnout orgány ochrany přírody, obce nebo Státní
fond životního prostředí.
Podrobnosti o poskytování příspěvku upravuje § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Příjemcem finančního příspěvku mohou podle ZOPK být:
a) vlastníci nebo nájemci pozemků, kteří se zavážou na těchto pozemcích zdržet se
určité činnosti nebo provést dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního prostředí,
nebo
b) osoby, které provedou náhradní ochranné opatření podle § 49 či 50.
Kromě toho lze na opatření ve prospěch ochrany přírody a krajiny využívat i
finanční podporu poskytovanou Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem
životního prostředí (například v rámci krajinotvorných programů). 212
Je třeba upozornit i na to, že doposud existuje nedostatečně vyjasněné vyplácení
náhrad na orné půdě, především za omezení vyplývající ze zákonné ochrany zvláště
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BOROVIČKOVÁ, H., HAVELKOVÁ, S.: Nástroje ochrany přírody a krajiny. MŽP: Edice Planeta:
2005. Ročník XII. Číslo 8/2005. ISSN 1213-3395.
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chráněných druhů. Přibývají spekulativní žádosti, ve kterých žadatel dovozuje svou
hypotetickou újmu (hospodářskou ztrátu) a odkazuje na přítomnost zvláště chráněného
druhu, aniž by předtím na daném pozemku aktivně hospodařil.
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6 Závěr
V současné době jsou úbytek biologické rozmanitosti spolu s klimatickými
změnami považovány za dva z nejzávažnějších problémů životního prostředí na naší
planetě. Neustálý a rostoucí tlak člověka na přírodu má za následek ubývání
rozmanitosti a početnosti druhů v živočišné i rostlinné říši a dochází také k fragmentaci
a poškozování přírodních stanovišť. Evropský kontinent není výjimkou. Ve snaze
postavit se tomuto trendu přišla Evropská unie s velmi ambiciózním projektem na
vytvoření celoevropské soustavy chráněných území s názvem soustava Natura 2000.
Cílem projektu je zajistit podmínky pro účinnou ochranu vzácných a ohrožených
živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť v rámci všech členských států
EU a tím napomoci k zachování a pokud možno i k obnově biologické rozmanitosti
nejen v Evropě.
Nejdůležitějšími komunitárními právními prameny, které vytvářejí právní základ
soustavy Natura 2000, jsou starší směrnice Rady č. 2009/147/ES (ex. č. 79/409/EHS), o
ptácích a novější moderněji koncipovaná směrnice Rady č. 92/43/EHS, o stanovištích.
V případě obou směrnic je zde patrný blízký vztah k významným mezinárodním
úmluvám týkajícím se ochrany přírody a biodiverzity. Důvodem této vazby je, že
mezinárodní právní úprava ochrany přírody významně ovlivnila i formování právní
úpravy unijní a tedy i soustavy Natura 2000. Lze nalézt společné cíle, zásady a principy
a není tak s podivem, že naturové směrnice slouží často jako nástroj pro plnění závazků
plynoucích pro členské státy z mezinárodních úmluv.
Důležitým krokem v souvislosti se soustavou Natura 2000 byla transpozice a
implementace obsahu naturových směrnic do právních řádů členských států EU. Protože
se jedná o směrnice a tedy právní prameny sekundárního práva, zavazují členské státy
jen co do výsledku a výběr formy a prostředků jejich provedení do právního řádu je
ponechán na členských státech. Většině států se při plnění transpoziční a implementační
povinnosti nevyhnuly problémy, k nimž pravděpodobně přispěla i nepříliš konkrétní
formulace ustanovení směrnic. Velmi významnou roli při interpretaci jednotlivých
ustanovení směrnic sehrála judikatura SDEU. Okruhy potíží lze asi nejsnáze vyčíst z
předmětů řízení o porušení Smluv, ke kterým v této souvislosti často docházelo.
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Rovněž ČR byla povinna promítnout obě směrnice do svého právního pořádku
ještě před vstupem do EU. K tomu došlo novelou zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, provedenou zák. č. 218/2004 Sb., kterou byl položen právní základ
pro vytvoření české části soustavy Natura 2000. Přitom je třeba zdůraznit, že soustava
Natura 2000 neměla nahradit národní právní úpravu ochrany přírody, ale pouze ji
vhodně doplnit. Dosavadní systém chráněných území tím nebyl narušen. V případech,
kdy se území některé PO nebo EVL překrývá s již vyhlášeným ZCHÚ, pouze to
posiluje její ochranu, protože ochranný režim ZCHÚ se uplatní i na ni.
Ani Česká republika si ale s transpozicí a následnou implementací směrnic
neporadila bezchybně a nedostatky se následně projevily. Vliv na to pravděpodobně
měly i určité politické neshody, které transpozici provázely, a také časová tíseň
způsobená blížícím se vstupem ČR do EU.
Problémy se objevily v souvislosti s nedostatečným vyhlášením několika ptačích
oblastí, na což Komise reagovala zahájením řízení pro porušení povinností, tzv.
infringementů. Ty podle mého názoru představují velmi účinný nástroj k prosazování
unijního práva. Evropská Komise, která je nejvyšším kontrolním orgánem, dohlíží na
správnost a úplnost transpozice a implementace směrnic do národních právních řádů a
pokud dojde k závěru, že členský stát implementační povinnost řádně nesplnil, má
možnost podle čl. 258 SFEU zahájit s tímto členským státem řízení, které může skončit
až podáním žaloby k Soudnímu dvoru EU. K tomuto postupu se uchyluje poměrně
často, o čemž svědčí fakt, že chybná transpozice a implementace naturových směrnic je
jedním z nejčastějších důvodů pro zahájení řízení o porušení Smluv vůbec. V případě
ČR se podařilo ohledně PO potíže vyřešit a myslím, že dnešní stav ptačích oblastí lze
pokládat za uspokojivý.
Ani proces vyhlašování EVL se neobešel bez komplikací a dodnes jsou
nedostatky ohledně počtu nebo kvality lokalit předmětem jednání s Evropskou komisí.
Součástí právní úpravy soustavy Natura 2000 v ZOPK je část věnovaná
prostředkům ochrany EVL. V její úpravě došlo k zásadní změně přijetím novely ZOPK
provedené zákonem. č. 349/2009 Sb., která reagovala na opakované výtky Evropské
komise. Novela zakotvila nový institut ochrany EVL ve formě tzv. „základní ochrany“.
Do té doby existovaly pouze dva ochranné prostředky, vyhlášení ZCHÚ nebo nepříliš
užívaná smluvní ochrana. Nově již není nutné pro EVL, které nemají zajištěnou ochranu
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z dřívější doby, uzavírat smlouvy nebo vyhlašovat ZCHÚ, je-li pro ně tato základní
ochrana, zajištěná přímo ze zákona, dostatečná. K tomu, aby tato forma ochrany mohla
plnit svůj účel, bylo zapotřebí přijmout nařízení, které je podmínkou jejího uplatnění.
Vláda proto přijala nařízení č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL, které
umožnilo „základní ochranu“ využívat.
Tato změna právní úpravy umožňuje vyhnout se zdlouhavému a poměrně
složitému procesu vyhlašování ZCHÚ u těch lokalit, pro které není takové zajištění
nezbytné. Uplatňování „základní ochrany“ se navíc bezpochyby projeví jak po stránce
finanční tak i administrativní, což lze rozhodně považovat rovněž za přínosné.
Vyhlášením lokalit soustavy Natura 2000 celý proces ovšem nekončí. Důležitá
je následná péče o již vyhlášené lokality, stejně jako zajištění dodržování povinností
stanovených zákonem ze strany konečných adresátů, poskytování náhrad za ztížení
hospodaření ve vyhlášených lokalitách a další.
Všechny záměry a koncepce, které by mohly mít na vyhlášené lokality
významný vliv, musejí být podrobeny procesu hodnocení dopadů.
Členské státy jsou také povinny sledovat stav ptačích oblastí, evropsky
významných lokalit a evropsky významných druhů a pravidelně o něm informovat
Komisi formou hodnotících zpráv.
Ve své práci jsem si dala za cíl analyzovat právní úpravu vytvoření a ochrany
soustavy Natura 2000 a zhodnotit, jak se jí daří plnit cíl, pro nějž byla vytvořena. Na
základě všech prostudovaných materiálů a poznatků z nich získaných mohu říci, že
tento významný celoevropský projekt zaměřený na ochranu vybraných cenných částí
přírody a zachování druhové rozmanitosti v Evropě je dnes již funkčním a účinným
nástrojem ochrany přírody, který po překonání počátečních obtíží stojí na stabilních
základech. Přínos a sílu soustavy Natura 2000 vnímám zejména v jejím nadnárodním
charakteru. Důvod, který vedl k jejímu vytvoření, byl rychlý úbytek biologické
rozmanitosti na území států EU, který se i přes snahy jednotlivých členských států
nedařilo zastavit. Postup podle v podstatě jednotných pravidel a za systematické
spolupráce všech členských států činí snahy mnohem účinnějšími.
Příroda je nenahraditelným bohatstvím, které nám bylo dáno, a my bychom ho
měli spravovat a chránit, aby zůstalo zachováno i dalším generacím.
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Seznam použitých zkratek
CBD

- Úmluva o biologické rozmanitosti

CHM CBD - Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti
ČR

- Česká republika

EHS

- Evropské hospodářské společenství

ERDF

- Evropský regionální rozvojový fond

ES

- Evropské společenství

ESF

- Evropský sociální fond

EU

- Evropská unie

EURATOM - Evropské společenství pro atomovou energii
EVL

- evropsky významná lokalita

IBA

- kritéria pro výběr ptačích oblastí

IUCN

- Mezinárodní svaz ochrany přírody

Komise

- Evropská komise

LHO

- lesní hospodářské osnovy

LHP

- lesní hospodářské plány

MŽP

- ministerstvo životního prostředí

OSN

- Organizace spojených národů

PO

- ptačí oblast

SAC

- zvláštní oblast ochrany podle směrnice o stanovištích

SCI

- Lokalita významná pro Společenství

SDEU

- Soudní dvůr Evropské unie

SDO

- Soubory doporučených opatření

SEU

- Smlouva o Evropské unii

SFEU

- Smlouva o fungování Evropské unie

SPA

- zvláště chráněné území dle směrnice o ptácích

ZCHÚ

- zvláště chráněné území

ZOPK

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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Přílohy
Příloha č. 1 - Mapa ptačích oblastí v ČR

Zdroj: Ptačí oblasti. [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z: WWW.: http://kvmuz.cz/typ/prirodakarlovarska/coje-natura-2000-a-ptaci-oblasti
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Příloha č. 2 - Mapa evropsky významných lokalit v České republice

Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1805
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Příloha č. 3
Přehled aktivních soudních sporů k 20. 9. 2011 vedených ve věci újem vzniklých v
důsledku omezení zemědělského nebo lesního hospodaření

Žalobce

Lesy ČR, s.p.

Důvod vzniku újmy
Počet
soudních
sporů

Celkem žalovaná
částka
bez
příslušenství/Kč

22

ztížení lesního
hospodaření

42 575 640

Správa městských lesů Jihlava, s.
r. o.

2

ztížení lesního
hospodaření

5 998 267

KINSKÝ Žďár, a. s.

3

ztížení lesního
hospodaření /omezení
hospodaření na rybnících
s chovem ryb

20 811 102

PŘIBRÁNÍ, s. r. o.

1

ztížení zemědělského
hospodaření

Celkem

28

348 288

69 733 297

Zdroj: Sestavila J. Hůlková (zdroj AOPK ČR), HŮLKOVÁ, J., PEŠOUT, P.: Současný stav vyplácení
újmy za
ztížení hospodaření.
[online].
[cit. 2014-07-04].
Dostupné z:
WWW.:
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pravo-v-ochrane-prirody/soucasny-stav-vyplaceni-ujmy-zaztizeni-hospodareni.html
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Příloha č. 4
Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření
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Příloha č. 4
Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření - pokračování

Zdroj: The Natura 2000 Barometer, zpracované Evropskou Komisí- DG Environment. Údaje platné
k prosinci 2013. Dostupné z:WWW.: http://ec.europa.eu.
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Abstrakt
Cílem této diplomové práce bylo provedení analýzy právní úpravy vytvoření a
ochrany soustavy Natura 2000 z pohledu mezinárodního environmentálního práva,
unijního práva a práva českého. Diplomová práce je členěna do 5 větších kapitol. V
první kapitole je vysvětlen pojem Natura 2000 a jaké jsou touto soustavou sledovány
cíle. Druhá kapitola zahrnuje problematiku právní úpravy ochrany přírody a
biodiverzity z pohledu mezinárodního práva a její vztah k soustavě Natura 2000. Třetí
kapitola se zabývá úpravou soustavy Natura 2000 z pohledu unijního práva. Čtvrtá
kapitola je zaměřena na zmapování rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropské unie
týkající se soustavy Natura 2000. V páté části je rozebrána právní úprava soustavy
Natura 2000 z pohledu českého právního řádu.

Abstract
The aim of this thesis was to analyze the legal regulation of the creation and
protection of the Natura 2000 network from the perspective of international
environmental law, the EU law and the Czech law. The thesis is divided into five major
chapters. The first chapter explains the concept of Natura 2000 and what are the
purposes pursued by the system. The second chapter covers the area of legal regulation
in the area of nature protection from the perspective of international law and its
relationship to Natura 2000. Next chapter deals with the regulation of the Natura 2000
from the perspective of EU law. The fourth chapter focuses on mapping the decisionmaking of the Court of Justice of the European Union concerning the Natura 2000
network. The fifth part describes legal regulation of Natura 2000 network from the
perspective of the Czech legal order.
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Summary
Recently two of the most critical environmental problems of our planet are
considered the loss of biological diversity together with climate change. Increasing
human pressure on nature causes disappearance of animal and plant species and natural
habitats defragmentation.

For this reason the European Union came with very

ambitious project of creating Natura 2000 network, the system of nature protected areas
to assure the protection and conservation of endangered and most valuable species and
natural habitats in European Union and to contribute through this to maintaining
biodiversity.
The topic of my thesis is “Legal regulation of the creating and protection of the
Natura 2000 network.” The aim was to analyze the Natura 2000 system and to
determine whether it fulfills its purpose.
At the beginning I focused on the Natura 2000 network and its relationship to
the nature conservation international conventions as the most significant source of the
international nature conservation law. The reason for that was the fact that international
law in the area of nature protection affected the European Union law in this area and the
Natura 2000 system as well.
In the chapter devoted to EU legislation in the area of nature conservation law I
focused on the European Directive 2009/147/EC on the conservation of the wild birds
(Birds Directive) and the European Directive 92/43/EEC on the conservation of the
natural habitats and of wild fauna and flora (Habitats Directive) as the legal base of
Natura 2000 network. Under these Directives two types of protected areas are
designated and together they constitute the Natura 2000 network. The first is Special
Protection Areas (SPA) and the second type is Special Areas of Conservation (SAC).
Very important step was the transposition and implementation of both European
Directives into national legal orders of Member States that was supervised by the
European Commission. Member States are responsible for the implementation of the
Union law. Transposition and implementation of the Birds and the Habitats Directives
represent one of the most frequent subjects of proceedings for infringement of the
Treaties in the area of environmental protection. Decisions made by Court of justice of
the European Union in this area are very helpful for understanding and interpretation of
the Directives.
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The last chapter of my work deals with the legal regulation of Natura 2000
network in the Czech Republic. Together with the accession of the Czech Republic to
the European Union occurred an obligation to create its own part of Natura 2000
network as another legal instrument of nature protection. The legal basis for the creation
and protection Natura 2000 network on our territory was embedded in the Act No.
114/1992 Coll. on Nature and Landscape Protection, as amended.
In my work I aimed to analyze legal regulation of creation and protection Natura
2000 network of protected areas. Based on the knowledge I have now, I can say that
Natura 2000 network is currently very important, functioning and effective instrument
for nature and biodiversity protection in European Union and thus it fulfill the purpose
for which it was created.
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