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OZNÁMENÍ KOMISE 

TÝKAJÍCÍ SE STANOVENÍ CÍLŮ OCHRANY PRO 
LOKALITY SÍTĚ NATURA 2000 

 
 

 
Účelem tohoto oznámení je poskytnout členským státům návod pro stanovení 

cílů ochrany pro lokality sítě Natura 2000 
 
 
1. Co požaduje směrnice o ochraně přírodních stanovišť? 
 
Preambule směrnice se opakovaně odkazuje na termín „cíle ochrany“ a výslovně se 
o něm zmiňuje i čl. 6 odst. 3. Nezbytnost tohoto pojmu rovněž vyplývá z čl. 4 odst. 4 
a čl. 6 odst. 1 směrnice a svůj význam má i v kontextu čl. 8. odst. 2.  

V preambuli směrnice se uvádí: 

„..je vhodné v každé vyhlášené oblasti ochrany provést nezbytná opatření beroucí 
ohled na cíle ochrany“; 

„[..]. musí být přiměřeně hodnoceny veškeré plány a programy, které by mohly 
významně ovlivnit cíle ochrany v lokalitě, která již byla k ochraně navržena nebo 
bude navržena v budoucnosti“ 
 
Podle čl. 4 odst. 4 „[jakmile] je lokalita významná pro Společenství přijata postupem 
podle odstavce 2, vyhlásí příslušný členský stát co nejdříve a nejpozději do šesti let 
tuto lokalitu jako zvláštní oblast ochrany a podle významu lokality stanoví priority 
pro uchování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u typu 
přírodního stanoviště uvedeného v příloze I nebo druhu uvedeného v příloze II a pro 
ekologickou soudržnost sítě NATURA 2000 a také podle toho, jak jsou tyto lokality 
ohroženy postupným znehodnocováním nebo zničením“.  
 
V čl. 6 odst. 1 se stanoví, že „pro zvláštní oblasti ochrany stanoví členské státy 
nezbytná ochranná opatření zahrnující v případě potřeby odpovídající plány péče 
vypracované speciálně pro dané lokality nebo integrované do jiných plánů rozvoje a 
vhodná opatření právního, správního nebo smluvního charakteru, která odpovídají 
ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů 
uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují“. 

V ustanovení čl. 6 odst. 2 se uvádí, že „členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť 
druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou tato území určena, pokud by takové 
vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této směrnice“. 

V čl. 6. odst. 3 se stanoví, že „jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou 
přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na 
tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány 
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nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu 
z hlediska cílů její ochrany1“. 

Článek 7 směrnice, který se týká zvláště chráněných oblasti (ZCHO) vyhlašovaných 
podle směrnice o ochraně ptáků, jasně stanoví, že ustanovení čl. 6 odst. 3 se 
vztahují i na ZCHO. 

Ustanovení čl. 8 odst. 2 uvádí: „V dohodě s každým příslušným členským státem 
stanoví Komise pro lokality významné pro Společenství, pro než se žádá o 
spolufinancování, taková opatření, která jsou nezbytná pro zachování nebo 
znovuobnovení příznivého stavu prioritních typů přírodních stanovišť a prioritních 
druhů z hlediska jejich ochrany v příslušných lokalitách, jakož i celkové náklady 
plynoucí z těchto opatření“. 

Z výše uvedených ustanovení vyplývá potřeba stanovit cíle ochrany pro danou 
lokalitu jako nezbytné východisko pro určování opatření ochrany a pro posouzení 
důsledků plánů a projektů pro danou lokalitu. 

 

2. Co se rozumí cíli ochrany? 

Článek 1 stanoví, že pro účely směrnice se „ „ochranou“ rozumí všechna opatření, 
která jsou potřebná pro zachování nebo obnovu přírodních stanovišť a populací 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v příznivém stavu z hlediska jejich 
ochrany...“. 

Jak je uvedeno v článku 2, celkovým cílem směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
je přispět k zajištění biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany přírodních 
stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem opatření přijatých 
podle směrnice je zaručit, že druhy a typy stanovišť, kterých se týkají, dosáhnou 
„příznivého stavu z hlediska ochrany“ a že jejich dlouhodobé přežití je zajištěno 
ve všech oblastech jejich přirozeného areálu rozšíření v EU.  

Proto ve svém nejobecnějším smyslu cíl ochrany znamená upřesnění celkového cíle 
pro druhy a/nebo typy stanovišť, pro něž je lokalita vymezena, aby mohl přispívat 
k zachování nebo dosažení příznivého stavu daných stanovišť a druhů z hlediska 
ochrany2,3 na celostátní, biogeografické nebo evropské úrovni.  

                                                 
1 Podle rozsudku Soudního dvora ve věci Wadden Sea (C-127/02) „předpokládá odpovídající posouzení 

důsledků plánu nebo projektu na příslušnou lokalitu, aby před schválením tohoto plánu nebo projektu byly, 

s přihlédnutím k nejlepším vědeckým poznatkům v daném oboru, identifikovány všechny stránky plánu nebo 

projektu, které mohou samostatně nebo v kombinaci s jinými plány nebo projekty ovlivnit cíle ochrany této 

lokality“. 

2 Stav druhů z hlediska ochrany je definován v čl. 1 písm. i) jako souhrn vlivů působících na příslušný druh, 

které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací ... Je považován za příznivý, 

jestliže: 

- údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný 

prvek svého přírodního stanoviště, a  

- přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen,  

- existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště 

k dlouhodobému zachování jeho populací. 
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Vzhledem k tomu, že každá lokalita přispívá k dosažení příznivého stavu z hlediska 
ochrany, lze tento cíl definovat a dosáhnout ho pouze na úrovni přirozeného areálu 
rozšíření druhu nebo typu stanoviště. Široký cíl ochrany, jehož účelem je dosažení 
příznivého stavu z hlediska ochrany, proto připadá v úvahu pouze na příslušné 
úrovni, například celostátní, biogeografické nebo evropské.  

Avšak obecný cíl dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany u všech druhů a typů 
přírodních stanovišť uvedených v přílohách I a II směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť je třeba převést na cíle ochrany na úrovni lokality, v nichž jsou 
stanoveny podmínky, které mají splňovat druhy a typy stanovišť v dotyčných 
lokalitách, aby bylo možné maximalizovat přínos lokalit k dosažení příznivého stavu 
z hlediska ochrany na celostátní, biogeografické nebo evropské úrovni.  

Proto určení přínosu, jímž může daná lokalita přispět k dosažení příznivého stavu z 
hlediska ochrany těch přírodních stanovišť a druhů, které se na dané lokalitě 
vyskytují, je základem pro stanovení cílů ochrany na úrovni lokality. 

Stanovení souboru cílů, jichž má být dosaženo prostřednictvím jasných opatření 
ochrany, se zdá být nutné v těch případech, kdy současný stav z hlediska ochrany 
není vyhovující s ohledem na splnění celostátních cílů. Zahrne posouzení na úrovni 
lokality, aby bylo možné určit, v jaké míře dané stanoviště nebo druh vyžaduje 
zachování nebo případně obnovu stavu z hlediska ochrany, aby bylo zajištěno, že 
daná lokalita přispěje k dosažení cílů ochrany, které mohou být stanoveny na vyšší 
úrovni (regionální, celostátní, biogeografické nebo unijní).  

Při přijímání cílů ochrany pro konkrétní lokalitu sítě Natura 2000 by členské státy 
měly stanovit priority s ohledem na význam příslušné lokality pro zachování nebo 
obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u typů stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství vyskytujících se v dané lokalitě a pro soudržnost sítě Natura 2000 
a také podle toho, jak jsou tyto lokality ohroženy postupným znehodnocováním nebo 
zničením. 

Pojmy „cíle ochrany“, „opatření ochrany“ a „priority ochrany“ jsou často používány 
společně a často mohou být zaměněny nebo dokonce vydávány za totožné. 
Třebaže spolu vzájemně souvisí, jedná se o rozdílné pojmy. 
  
Je důležité rozlišovat mezi cíli ochrany stanovenými na úrovni jednotlivých lokalit 
a celkovým cílem, jímž je dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany. Cíle 
ochrany na úrovni lokality tvoří soubor specifických cílů, které mají být splněny, 
aby bylo možné zajistit, že lokalita co nejlépe přispívá k dosažení příznivého stavu 

                                                                                                                                                         

3 Stav typů přírodních stanovišť z hlediska ochrany je definován v čl. 1 písm. e) jako „souhrn vlivů, které 

působí na přírodní stanoviště a na jeho typické druhy, jež mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené 

rozšíření, strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho typických druhů“. Stav z hlediska ochrany se 

považuje za příznivý, pokud: 

- jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se 

zvětšují a  

- specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují a budou 

pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat a 

- stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý.  
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z hlediska ochrany na příslušné úrovni (celostátní nebo regionální s přihlédnutím k 
přirozenému areálu rozšíření příslušných druhů nebo typů stanovišť). I když prakticky 
není možné, aby členské státy stanovily cíle ochrany v kontextu dosažení příznivého 
stavu z hlediska ochrany definovaného na úrovni, která zahrnuje území jiného 
členského státu, bude biogeografická perspektiva pro toto stanovení cílů přínosem. 
Cíle na úrovni lokality by měly být stanoveny nejen pro zvláštní oblasti ochrany podle 
směrnice o stanovištích, ale také pro zvláště chráněné oblasti (ZCHO) podle 
směrnice o ochraně ptáků, aby byly splněny požadavky stanovené v článku 2 a v čl. 
4 odst. 1, 2 a 4 směrnice. 
  
Opatření ochrany jsou skutečné mechanismy a činnosti, které mají být zavedeny na 
lokalitě sítě Natura 2000 s cílem dosáhnout cílů její ochrany. Musí být stanovena 
nezbytná opatření bez ohledu na to, zda jsou tato opatření prováděna na jednotlivých 
lokalitách, nebo dokonce v některých případech za hranicemi lokalit nebo na více 
lokalitách. Může se stát, že významnou část povinností podle čl. 6 odst. 1 členský 
stát plní prostřednictvím opatření, která nejsou specifická pro danou lokalitu. To 
může být zvláště vhodné u mořských lokalit, v nichž významná část plnění povinností 
podle čl. 6 odst. 1 může například spočívat v širší regulaci rybolovných činností. 
Podle čl. 6 odst. 1 opatření ochrany ve zvláštních oblastech ochrany musí odpovídat 
ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů 
uvedených v příloze II, které se v dané lokalitě vyskytují. Opatření ochrany jsou 
obecně stanovena na místní úrovni a/nebo na úrovni lokality, mohou však být také 
navržena na regionální či celostátní úrovni, nebo dokonce dohodnuta na 
přeshraniční, biogeografické nebo unijní úrovni. Mohou zahrnovat oblasti, které 
nejsou součástí sítě Natura 2000 (horizontální opatření nebo opatření pro celostátní 
ekologické sítě, propojení atd.). 
 
Priority ochrany představují určení nejdůležitějších druhů a stanovišť, aby mohla být 
prováděna ochrana a /nebo přijata nejdůležitější či naléhavá opatření.  Tyto priority 
mohou být rovněž stanoveny na různých úrovních (unijní, biogeografické, celostátní, 
regionální, místní nebo na úrovni lokality). Podle čl. 4 odst. 4 je třeba při vyhlašování 
lokality významné pro Společenství jako zvláštní oblasti ochrany „stanovit priority“.  
Je však třeba také uznat, že priority byly již svým způsobem stanoveny, když byly 
lokality vybrány do sítě Natura 2000, a je důležité dosáhnout toho, aby všechny 
lokality spadající pod síť Natura 2000 byly řízeny způsobem, který umožní, aby co 
nejlépe přispívaly k zajištění příznivého stavu z hlediska ochrany. 
 
Cíle ochrany na úrovni lokality musí plně zohlednit:  

 ekologické požadavky druhů a typů stanovišť uvedených ve standardním 
formuláři údajů o síti Natura 2000 (tj. vyskytujících se na dané lokalitě, 
s výjimkou těch, jejichž přítomnost je podle standardního formuláře údajů 
nevýznamná) 

 stav stanovišť a druhů z hlediska ochrany na místní a regionální úrovni a na 
úrovni členského státu 

 celistvost sítě Natura 2000 
 vyšší úroveň cílů ochrany na celostátní/biogeografické úrovni a způsob, jakým 

daná lokalita přispívá k jejich dosažení 
 
Je důležité jasně rozlišovat mezi cíli a opatřeními. Lze očekávat, že cíle ochrany 
budou v průběhu času poměrně stabilní, ve většině případů se jedná o dlouhodobé 
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cíle. Opatření ochrany potřebná k dosažení těchto cílů se pravděpodobně budou 
měnit v reakci na měnící se ohrožení lokality a samozřejmě i v důsledku 
očekávaných příznivých účinků přijatých opatření ochrany. 
 

3. Kdy mají být cíle ochrany na úrovni lokality stanoveny? 

 
Podle čl. 4 odst. 5 směrnice o ochraně přírodních stanovišť je z právního i praktického 
hlediska nezbytné stanovit cíle ochrany ještě předtím, než jsou lokality přijaty jako lokality 
významné pro Společenství, aby mohlo být dosaženo souladu s čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice. 
Cíle ochrany, pokud nejsou výslovně stanoveny právním předpisem, jsou rovněž praktickým 
požadavkem pro účinné naplnění čl. 6 odst. 2, který také platí od okamžiku, kdy je lokalita 
přijata jako lokalita významná pro Společenství.  
 
Jasně definované cíle ochrany jsou nezbytnou podmínkou pro následné stanovení opatření 
ochrany pro zvláštní oblasti ochrany. Podle čl. 6 odst. 1 musí být stanovena „ochranná 
opatření [...], která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť 
uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují“. 
Tato opatření musí být stanovena do šesti let (čl. 6 odst. 1), aby mohla být zavedena a 
uskutečňována, jakmile je lokalita vyhlášena jako zvláštní oblast ochrany.  
 
Vytyčení jasných cílů ochrany je rovněž důležité při stanovování priorit pro uplatňování čl. 4 
odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, podle něhož členský stát „podle významu 
lokality stanoví priority pro uchování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u 
typu přírodního stanoviště uvedeného v příloze I nebo druhu uvedeného v příloze II a pro 
ekologickou soudržnost sítě NATURA 2000 a také podle toho, jak jsou tyto lokality ohroženy 
postupným znehodnocováním nebo zničením“. 

 

4. Jaké prvky je třeba brát v úvahu při stanovování cílů ochrany? 

Některé členské státy se touto problematikou již dlouho zabývají a na klíčové otázky 
či specifické problémy týkající se cílů ochrany nalezly odpovědi4. 
 

Druhy a typy stanovišť, pro něž by měly být vypracovány cíle ochrany 

Cíle ochrany na úrovni lokality by měly být v zásadě stanoveny pro všechny druhy 
a typy stanovišť v zájmu Společenství podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
a pro druhy ptáků uvedené v příloze I směrnice o ochraně ptáků, jež se v lokalitě sítě 
Natura 2000 vyskytují, jakož i pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy. Cíle 
ochrany na úrovni lokality by měly být založeny na ekologických požadavcích typů 
přírodních stanovišť a druhů. Měly by respektovat význam lokality pro zachování 
nebo obnovu příznivého stavu stanovišť a druhů, které se na dané lokalitě vyskytují, 
posuzovaný z hlediska ochrany z hlediska ekologické soudržnosti sítě Natura 2000 
a zabývat se hrozbami postupného znehodnocováním nebo zničení, jimž jsou 
stanoviště a druhy na dané lokalitě vystaveny. 

                                                 
4
 Viz například str. 24–25: „Frequently Asked Questions about conservation objectives at site level“ (Často kladené dotazy 

týkající se cílů ochrany na úrovni lokality) v příručce obsahující souhrn dokumentů o cílech sítě Natura 2000, kterou vydalo 
nizozemské ministerstvo zemědělství, přírody a jakosti potravin 

<http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683> . 
 

 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640360&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=19683
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Proto jsou informace obsažené ve standardním formuláři údajů o síti Natura 2000 
východiskem pro stanovení cílů ochrany. Umožňují rovněž určit ty druhy a typy 
stanovišť, jejichž výskyt v lokalitě byl již označen za nevýznamný, nebo typy 
stanovišť označené jako stanoviště s nevýznamnou reprezentativností (kód D pro 
reprezentativnost nebo populaci) a pro něž směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
nevyžaduje ochranu. 

Podle čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí být stanovena  
opatření ochrany „[...], která odpovídají ekologickým požadavkům typů přírodních 
stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto 
lokalitách vyskytují“. Při určování cílů ochrany je proto třeba zvážit každý předmět 
ochrany vyskytující se na dané lokalitě. Není však nutné stanovit zvláštní cíle 
ochrany nebo opatření ochrany pro druhy nebo typy stanovišť, jejichž přítomnost je 
podle standardního formuláře údajů o síti Natura 2000 nevýznamná [tj. všechny 
druhy, jejichž početnost a hustota populace5 byla v poměru k populaci na území 
členského státu označena za nevýznamnou (kategorie D pro početnost populace), a 
typy stanovišť, jejichž reprezentativnost6 byla označena jako nevýznamná (kategorie 
D)].  

Úroveň vymezení 

Odkaz na cíle ochrany v bodech preambule a ve znění čl. 6 odst. 3 směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť zdůrazňuje potřebu stanovení cílů ochrany na úrovni 
každé lokality. V případech, kdy se v těsné blízkosti nacházejí lokality se stejnými 
druhy a typy stanovišť, by bylo možná vhodné stanovit cíle ochrany pro skupinu 
lokalit. Navíc vzhledem k faktu, že cíle ochrany je třeba zasadit do kontextu 
celkového dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany, může být zapotřebí stanovit 
širší soubor cílů ochrany na vyšších úrovních, aby bylo zřejmé, jak síť přispívá k 
dosažení celkového cíle7. To je rovněž zdůrazněno v čl. 4 odst. 4 směrnice odkazem 
na povinnost členského státu, který „podle významu lokality stanoví priority pro 
uchování nebo obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany u typu přírodního 
stanoviště uvedeného v příloze I nebo druhu uvedeného v příloze II “.  
 
Pokud se členský stát rozhodl stanovit cíle ochrany na vyšší úrovni, cíle pro dosažení 
příznivého stavu z hlediska ochrany by měly být vymezeny na celostátní, regionální 
či biogeografické úrovni v rámci členského státu nebo na ještě širší úrovni 
(biogeografické nebo EU). Cíle ochrany na úrovni lokality a cíle ochrany 
na regionální, celostátní nebo vyšší úrovni, pokud byly stanoveny, by se měly  
vzájemně doplňovat, protože Natura 2000 je síť, kde každá lokalita bude mít 
specifickou funkci, kterou bude přispívat k celkové soudržnosti sítě a tím i k podílu 
sítě na naplnění celkového cíle, jímž je dosažení příznivého stavu ochrany z hlediska 
ochrany u druhů a stanovišť v zájmu Společenství. 
 

Pokyny/doporučení pro stanovení cílů ochrany 

                                                 
5
 Kritérium B písm. a) přílohy III směrnice o ochraně přírodních stanovišť: Početnost a hustota populace druhů vyskytujících se v lokalitě 

v poměru k populaci na území členského státu. 
6
Kritérium A písm. a) přílohy III směrnice o ochraně přírodních stanovišť, reprezentativnost, by mělo navazovat na výkladovou příručku 

o typech stanovišť uvedených v příloze I, protože tato příručka obsahuje definici, seznam charakteristických druhů a další vhodné údaje. 
Stupeň reprezentativnosti udává, do jaké míry je daný typ stanoviště „typický“. 
7 Ustanovení čl. 17 odst. 2 směrnice zdůrazňuje, že je třeba vypracovat „odpovídající zhodnocení dosaženého pokroku a zejména příspěvku 

sítě NATURA 2000 k dosažení cílů podle článku 3“ (tj. dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany). 
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Cíle ochrany pro lokality sítě Natura 2000 musí být co nejjasnější a nejjednodušší a 
musí umožňovat zavedení funkčních opatření ochrany v praxi. Musí být stanoveny 
podrobně a konkrétně, a pokud to je možné, musí být kvantifikovatelné číselně i co 
do rozsahu. Jinými slovy, vymezení cílů ochrany na úrovni lokality nesmí být 
dvojznačné, neurčitě formulované, neověřitelné a nesmí zahrnovat nejasné 
povinnosti ohledně souvisejícího stanovení zvláštních opatření ochrany.  

Cíle ochrany by měly splňovat tyto požadavky:8 

 být konkrétní – musí se týkat předmětu ochrany (druhu nebo typu stanoviště) 
a musí stanovit podmínku (podmínky) nezbytnou (nezbytné) ke splnění cíle 
ochrany;  

 být měřitelné a vykazatelné – umožnit sledování s cílem určit, zda jsou 
plněny cíle ochrany, jakož i pro účely článku 17 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť;  

 být realistické – musí být stanoven přiměřený časový rámec a využívání 
zdrojů;  

 mít ucelenou koncepci – struktura cílů ochrany by měla být, pokud je to 
možné, stejná ve všech (pokud jde o národní síť Natura 2000) lokalitách 
a v lokalitách podporujících stejný předmět ochrany a k popisu příznivého 
stavu používat stejné charakteristiky a cíle; a  

 být komplexní – charakteristiky a cíle by se měly týkat vlastností předmětu 
ochrany nezbytných pro popsání jeho stavu, ať již příznivého, či nepříznivého.  

 
Úroveň podrobností ve formulaci cílů ochrany některých druhů nebo stanovišť může 
být omezena stávajícími hranicemi vědeckých poznatků. Za těchto okolností lze pro 
příznivý stav z hlediska ochrany použít celkový cíl, jak je stanoveno v článku 1 
směrnice, spolu s konkrétními znalostmi o skutečném výskytu, rozšíření atd. druhů 
nebo stanovišť v dané lokalitě.  
 
Vlastníci pozemků a místní zástupci ochrany přírody musí být s cíli ochrany na všech 
úrovních, a zejména na úrovni lokality, jakož i se způsoby, jak k nim mají přispívat, 
dobře obeznámeni a musí je správně chápat. Jasné obeznámení s cíli ochrany 
lokality a jejím přínosem pro cíle ochrany na vyšší úrovni by mělo pomoci zlepšit 
informovanost a zapojení místních zúčastněných subjektů. 
 

Jaký právní status by měly mít cíle ochrany?  

Cíle ochrany na úrovni lokality, nutné již pro ochranu lokalit významných pro 
Společenství, jsou rovněž nezbytné pro určení a zavedení opatření ochrany při 
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Cíle ochrany dané lokality by měly být jasně 
vymezeny s ohledem na její význam pro různé druhy a typy stanovišť, pro něž byla 
tato lokalita vyhlášena.  

Cíle ochrany mohou být přesně stanoveny v rozhodnutích o vyhlášení lokality nebo 
mohou být dále upřesněny v rámci plánů péče o lokalitu nebo jiných nástrojů.  

Kdy má být cílů ochrany na úrovni lokality dosaženo? 

                                                 
8
 Tento přístup použil smíšený výbor Spojeného království pro ochranu přírody (Joint Nature Conservation Committee) pro mořské zvláštní 

oblasti ochrany s cílem zajistit soudržnost své sítě Natura 2000 http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm.  

http://www.ukmarinesac.org.uk/activities/ports/ph2_2_3.htm
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Směrnice o ochraně přírodních stanovišť nestanoví lhůtu pro dosažení příznivého 
stavu z hlediska ochrany. Žádné obdobné požadavky nejsou stanoveny ani 
v souvislosti s celkovým cílem směrnice o ochraně ptáků. Zjevně existuje povinnost 
zavést nezbytná opatření ochrany pro zvláštní oblasti ochrany s cílem přispět 
k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany. V praxi by se opatření ochrany pro 
danou lokalitu měla jasně odvolávat na její cíle ochrany. Mají-li být opatření ochrany 
důvěryhodná, musí být za obvyklých okolností určena, zavedena a připravena k 
realizaci v okamžiku vyhlášení lokality jako zvláštní oblasti ochrany. 

Je rovněž důležité stanovit harmonogram revize přijatých opatření ochrany z hlediska 
jejich vhodnosti pro splnění cílů ochrany a z hlediska pokroku, jehož bylo v tomto 
smyslu dosaženo, aby bylo možné ověřit jejich vhodnost a měřitelnost a kontrolovat 
jejich uskutečňování. 
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