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OZNÁMENÍ KOMISE 
TÝKAJÍCÍ SE VYHLÁŠENÍ  

ZVLÁŠTNÍCH OBLASTÍ OCHRANY 
 

Konečné znění ze dne 14. května 2012 
 

Účelem tohoto oznámení je poskytnout členským státům návod, který jim 
pomůže při vyhlašování zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť. Vychází ze stanovisek útvarů Komise s ohledem 
na příslušnou judikaturu.  

 
 
 
 

1. Účel vyhlášení zvláštních oblastí ochrany  
 
Celkový cíl směrnice o stanovištích je dán v článku 2.  Článek konkrétně stanoví: Cílem 
opatření přijímaných na základě této směrnice je zachování nebo obnova příznivého stavu z 
hlediska ochrany přírodních stanovišť, druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin v zájmu Společenství. 
 
Aby byla zajištěna obnova nebo zachování přírodních stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství, musí být mimo jiné (dle 6. bodu preambule a článku 3) vytvořena: Spojitá 
evropská ekologická síť zvláštních oblastí ochrany (nazvaná Natura 2000); tato síť složená z 
lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a stanovišti druhů uvedenými v příloze II 
umožní zachovat příslušné typy přírodních stanovišť a stanoviště druhů v jejich přirozeném 
areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo umožní tento stav obnovit v 
jejich přirozeném výskytu .  

 
Pojem „zvláštní oblast ochrany“ je definován v čl. 1 písm. l): „zvláštní oblastí ochrany“ se 
rozumí lokalita významná pro Společenství a vyhlášená členskými státy prostřednictvím 
právního, správního a/nebo smluvního aktu, u které jsou pro přírodní stanoviště a/nebo 
populace druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná opatření nezbytná k jejich 
zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém“.  
 
Z této definice zvláštní oblasti ochrany a z dalších odkazů na tyto oblasti ve směrnici 
o ochraně přírodních stanovišť je zřejmé, že úlohou zvláštních oblastí ochrany je pomoci 
zachovat a obnovit druhy a typy stanovišť v zájmu Společenství ve stavu příznivém z 
hlediska jejich ochrany.  
 
Čl. 6 odst. 1 stanoví opatření ochrany, která musí být přijata pro zvláštní oblasti ochrany: 
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. Zprávy 
členských států podle článku 17 musí obsahovat zejména informace o opatřeních ochrany 
určených v čl. 6 odst. 1, jakož i zhodnocení vlivu těchto opatření na stav typů přírodních 
stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II z hlediska jejich ochrany. 
 
Vyhlášením lokality významné pro Společenství jako zvláštní oblasti ochrany fakticky začíná 
naplňování čl. 6 odst. 1, protože ostatní ustanovení článku 6, včetně povinnosti zamezit 
dalšímu poškozování (čl. 6 odst. 2, 3 a 4), se již vztahují na lokality významné pro 
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Společenství.  Proto se tato ostatní ustanovení de facto vztahují také na zvláštní oblasti 
ochrany.   
 
Nezbytnost těchto pozitivních opatření ochrany v rámci zvláštních oblastí ochrany dokládají 
zjištění poslední zprávy Komise podle článku 17 (za období 2000–2006).  Ze zprávy vyplývá, 
že 65 % hodnocení typů stanovišť uvedených v příloze I a 54 % hodnocení druhů 
uvedených v přílohách II, IV a V uvedlo jejich nepříznivý stav z hlediska ochrany.   
 
Vhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 a článek 10 směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
uznávají, že zlepšení ekologické soudržnosti sítě Natura 2000 vyžaduje opatření mimo  
vyhlášené lokality, pro typy stanovišť uvedené v příloze I je provádění článku 6 základním 
opatřením podle směrnice umožňujícím zachovat nebo obnovit tyto typy stanovišť uvedené 
v příloze I ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém.  Zatímco podle směrnice mohou být 
uplatňována i jiná ustanovení o ochraně druhů, článek 6 směrnice je rovněž klíčovým 
ustanovením pro ochranu druhů uvedených v příloze II.  
 
Z toho je možné vyvodit, že vyhlášení zvláštních oblastí ochrany má zásadní význam pro 
dosažení cílů směrnice o ochraně přírodních stanovišť a pro zachování či obnovu druhů 
a stanovišť v zájmu Společenství ve stavu z hlediska jejich ochrany příznivém, neboť 
vyžaduje, aby členské státy v souladu s čl. 6 odst. 1 uplatnily nezbytná opatření ochrany. 
 
 
2. Co obnáší vyhlášení zvláštních oblastí ochrany  
 
V čl. 4 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť se stanoví, že „[...] 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“.  
 
Z tohoto ustanovení je jasně patrné, že jako prioritní by měly být ve lhůtě šesti let pro 
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany stanoveny nejvýznamnější a /nebo ohrožené lokality. 
To také znamená stanovit priority pro nejdůležitější druhy a stanoviště, aby bylo možné 
zahájit provádění opatření, jakmile budou lokality vyhlášeny.  Tyto priority mohou být rovněž 
stanoveny na vyšších úrovních (na úrovni EU, nebo na biogeografické, celostátní či 
regionální).  
 
Při stanovování priorit na úrovni lokality je třeba plně zohlednit:  

 ekologické požadavky pro druhy a stanoviště uvedené ve standardním formuláři 
údajů o síti Natura 2000 (tj. ty druhy a stanoviště vyskytující se v 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 

 ohrožení a postupné znehodnocování, kterému jsou tyto druhy a stanoviště 
vysvaveny  

 celková soudržnost sítě Natura 2000 
 
S ohledem na definici „zvláštních oblastí ochrany“ uvedenou v čl. 1 písm. l a čl. 4 odst. 4 je 
zřejmé, že: 
 
- vyhlášení zvláštní oblasti ochrany musí být provedeno prostřednictvím právního, 

správního a/nebo smluvního právně závazného aktu; 
- nezbytná opatření ochrany musí být určena do šesti let (čl. 6 odst. 1), aby mohla být 

běžně zavedena a uplatněna v okamžiku vyhlášení zvláštní oblasti ochrany. 
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Každá z těchto povinností je podrobněji vysvětlena níže (viz body 4 a 5).  
 
 
 
 
3. Lhůta pro vyhlášení zvláštních oblastí  ochrany  
 
Podle čl. 4 odst. 4 musí členské státy do šesti let od přijetí evropských seznamů lokalit 
významných pro Společenství vyhlásit lokality významné pro Společenství jako zvláštní 
oblasti ochrany a podle významu lokalit stanovit 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 zničením1.  
 
Podle čl. 6 odst. 1 zavedou členské státy pro zvláštní oblasti ochrany nezbytná opatření 
ochrany 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. 
 
Rozhodnutí Komise, jímž se schvalují lokality významné pro Společenství, jasně stanoví: Je 
[však] třeba zdůraznit, že povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 
92/43/EHS je třeba uplatňovat co nejdříve a nejpozději do šesti let od přijetí prvního či  
aktualizovaného seznamu lokalit významných pro Společenství v dané biogeografické 
oblasti, v závislosti na tom, do kterého ze seznamů lokalit významných pro Společenství 
byla daná lokalita významná pro společenství zahrnuta poprvé.  
 
To znamená, že dnem, od něhož se začíná počítat daných šest let, je den, kdy byla daná 
lokalita poprvé zahrnuta v rozhodnutí Komise2. Pokud později následná rozhodnutí upraví 
některé podrobnosti lokality, nemělo by to posloužit jako záminka pro odložení vyhlášení 
zvláštní oblasti ochrany.  Tyto nové úpravy však budou muset být zahrnuty do postupu 
vyhlášení zvláštní oblasti ochrany a vzaty v úvahu při stanovení nezbytných opatření 
ochrany. 
 
 
 
4.  Postup pro vyhlášení zvláštních oblastí ochrany  
 
Jakmile je lokalita přijata jako lokalita významná pro Společenství, čl. 4 odst. 4 požaduje, 
aby byly stanoveny priority související s jejím vyhlášením jako zvláštní oblasti ochrany. 

Proto by lokality, které jsou považovány za lokality nejvyššího významu pro dané 
druhy / typy stanovišť uvedené v příloze I a příloze II a pro soudržnost sítě Natura 2000 
a které jsou nejvíce ohroženy, měly být stanoveny jako jasná priorita při vyhlašování a při 

                                                           
1
 Všechna rozhodnutí Komise pro různé biogeografické oblasti jsou k dispozici na internetové stránce 

Komise na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 Seznam lokalit významných pro Společenství, který byl zřízen po dohodě se členskými státy v souladu s čl. 4 

odst. 2, stanoví právní rámec pro výběr a vymezení lokalit. Přijetím tohoto seznamu lokalit významných pro 
Společenství oficiálně začíná šestiletá lhůta pro vyhlášení zvláštní oblasti ochrany, bez ohledu na jakékoli další 
změny lokalit, včetně změn hranic, které by neměly být důvodem pro odklad vyhlášení zvláštní oblasti ochrany. 
Změny uspořádání lokality musí podléhat aktualizaci seznamu lokalit významných pro Společenství ještě před 
vyhlášením zvláštní oblasti ochrany.    
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stanovování cílů ochrany a opatření ochrany, které jasně odrážejí tento význam. Opatření 
ochrany by ideálně měla být stanovena po veřejné konzultaci a vhodném zapojení všech 
zainteresovaných stran. 
 
Třebaže směrnice požaduje, aby členské státy vyhlásily lokality významné pro Společenství 
jako zvláštní oblasti ochrany do šesti let od přijetí evropského seznamu lokalit významných 
pro Společenství, nestanoví pro vyhlášení zvláštních oblastí ochrany žádný zvláštní postup. 
Tato otázka je záležitostí práva členských států, které mají při určování, jakým způsobem 
zamýšlejí vyhlásit lokalitu významnou pro Společenství jako zvláštní oblast ochrany, široký 
prostor pro uvážení.  
 
Členské státy mohou zavést nové postupy vyhlašování nebo přizpůsobit postupy již 
existující a/nebo založit vyhlášení dalšími právními akty. Mají možnost volby, pokud jde 
o druh právního aktu, který použijí, ať již právní, smluvní či správní, a mohou rozhodnout, 
na jaké správní úrovni (například celostátní nebo regionální) je nejvhodnější zvláštní oblasti 
ochrany vyhlašovat.  Dále je na členských státech, aby určily, zda se akt, jímž se zvláštní 
oblasti ochrany vyhlašují, vztahuje pouze na jednu konkrétní lokalitu, nebo zda se vztahuje 
na více lokalit. 
 
Avšak bez ohledu na zvolený postup musí existovat jasný právní základ, na kterém je 
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany založeno, a členské státy by měly zajistit 
nezpochybnitelný závazný účinek tohoto vyhlášení. Akt, jímž se zvláštní oblasti ochrany 
vyhlašují, musí být rovněž dostatečně jasný, aby požadavky směrnice byly splněny s právní 
jistotou.  
 
Tyto požadavky jsou v souladu se stávající judikaturou (věc Komise v. Belgie, C-415/01)3:  
 

- K tomu, aby bylo vyhověno požadavku právní jistoty, musí být ustanovení směrnic 
naplněna s nezpochybnitelným závazným účinkem, jakož i s požadovanou specifičností, 
přesností a jasností. Zásada právní jistoty vyžaduje přiměřené zveřejnění státních 
opatření přijatých podle právní úpravy Společenství, aby bylo subjektům práva dotčeným 
takovými opatřeními umožněno rozpoznat rozsah jejich práv a povinností v konkrétní 
oblasti upravené právem Společenství.  

 

- Pokud jde o mapy vymezující zvláště chráněné oblasti, musí vymezovat tyto oblasti 
s nezpochybnitelným závazným účinkem. Pokud ne, hranice zvláště chráněných oblastí 
by mohly být kdykoli zpochybněny. Rovněž by hrozilo, že cíle ochrany podle článku 4 
směrnice o ochraně ptáků nebude plně dosaženo. 

 
 
5. Právní předpisy, které se vztahují na zvláštní oblasti ochrany po vyhlášení  
 
V zájmu nezbytné právní jistoty musí být akt, jímž se zvláštní oblasti ochrany vyhlašují, 
kromě toho, že uvádí název a zeměpisnou polohu lokalit, jasný a právně transparentní, 
pokud jde o:  
 

- druhy a typy stanovišť, pro něž je daná zvláštní oblast ochrany vyhlášena: například 
vyjmenováním – v aktu samém nebo ve zvláštním právně závazném dokumentu – 
všech druhů uvedených v příloze II a typů stanovišť uvedených v příloze I významně se 
vyskytujících na dané lokalitě (tj. všech druhů uvedených ve standardním formuláři 
údajů) a vykazujících významnou velikost a hustotu populace4 v poměru k populaci na 

                                                           
3
 Viz například rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2003, Komise v. Belgie, C-415/01, Sb. rozh. 2003, s. 2081, bod 21. Ačkoli se 

zabývá lokalitami podle směrnice o ochraně ptáků, vztahuje se rovněž na lokality podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
4
 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. 
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území členského státu (kategorie velikosti populace A, B nebo C) a všech typů stanovišť 
uvedených ve standardním formuláři údajů vykazujících vynikající (A), dobrou (B) nebo 
významnou (C) reprezentativnost5;  

-  
- hranice zvláštní oblasti ochrany: připojením mapy nebo map, a to buď v aktu samém 

nebo ve zvláštním právním, správním a/nebo smluvním aktu (například ve formě 
veřejného rejstříku) s právně závazným účinkem, s přesným vymezením hranice 
lokality(lokalit). Mapa by měla být v souladu s příslušnými státními/regionálními 
kartografickými systémy a vhodného měřítka, aby umožnila všem zúčastněným 
a dotčeným stranám určit polohu lokality v daném území ve vztahu k vlastnictví 
pozemků. Hranice se nesmí lišit od hranic příslušné lokality významné pro Společenství 
vymezené v této oblasti, pokud hranice lokality významné pro Společenství již nebyly 
změněny stanoveným postupem (dok. Hab. 05-06-08) a potvrzeny aktualizovaným 
rozhodnutím Komise; 

 
- účel vyhlášení: v nejširším smyslu by mělo být jasně stanoveno, že účelem zvláštní 

oblasti ochrany je pomoci umožnit, aby typy přírodních stanovišť a druhy vyskytující se v 
dané lokalitě byly zachovány nebo případně obnoveny ve stavu příznivém z hlediska 
jejich ochrany. V ideálním případě by konkrétní cíle ochrany stanovené pro zvláštní 
oblast ochrany měly být, ať již v právním aktu, nebo v průvodním právně závazném 
dokumentu, formulovány tak, aby bylo jasné, jaké důvody vedly k vyhlášení zvláštní 
oblasti ochrany a že toto vyhlášení si případně může vyžádat zavedení opatření ochrany 
(tj. nejen ochranu před poškozováním, jak je požadováno v čl. 6 odst. 2 až 4);  

 
- právní předpisy, které se vztahují na zvláštní oblasti ochrany: ve vyhlášení zvláštních 

oblastí ochrany nebo v právním předpisu transponujícím směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť by mělo být jasně stanoveno, že ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4 platí de facto 
stejně jako pro lokality významné pro Společenství i pro zvláštní oblasti ochrany:  
například uvedením křížového odkazu v aktu, jímž se zvláštní oblasti ochrany vyhlašují, 
na příslušné články právního předpisu, kterými se transponuje směrnice o stanovištích, 
nebo na právní akt, který byl vydán dříve s cílem poskytnout ochranu lokalitám 
významným pro Společenství.   

 
Ve vyhlášení zvláštních oblastí ochrany by rovněž měla být jasně stanovena povinnost 
uplatňovat nezbytná opatření ochrany ve zvláštních oblastech ochrany, která odpovídají 
ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů 
uvedených v příloze II, jež se v dané lokalitě vyskytují (v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť). Ve vyhlášení by měl být rovněž stanoven, nebo by 
k němu měl být připojen, transparentní mechanismus pro zavádění a provádění těchto  
opatření ochrany (například plány péče, odvětvové plány atd.). 
 
Jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, členské státy 
mají možnost zvolit si přístupy pro uplatnění nezbytných opatření ochrany. Je možno 
použít odpovídajících plánů péče vypracovaných speciálně pro dané lokality nebo plánů 
integrovaných do jiných plánů rozvoje a vhodná opatření právního, správního nebo 
smluvního charakteru. Komise výrazně podporuje používání plánů péče jako 
transparentního nástroje, který pomáhá aktivní péči o lokality sítě Natura 2000. Bez 
ohledu na to, jaký přístup si členský stát zvolí, musí být dostatečný k danému účelu, k 
dosažení cílů čl. 6 odst. 1 směrnice.  
 

                                                           
5
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 podává definici, seznam charakteristických druhů a další odpovídající údaje. 
Stupeň reprezentativnosti udává, do jaké míry je daný typ stanoviště „typický“. 
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Z definice zvláštní oblasti ochrany jasně vyplývá, že opatření ochrany musí být obvykle 
zavedena a uplatněna od okamžiku jejich vyhlášení, tj. do konce lhůty šesti let.  To 
nutně neznamená, že po uplynutí šesti let nemohou být upravena s ohledem na lepší 
znalosti a poznatky získané ze zkušeností s jejich prováděním. Péče o lokality, 
a zejména určení, co je „nezbytné“ pro splnění „ekologických požadavků“ lokalit podle 
čl. 6 odst. 1, se bude i nadále v průběhu času vyvíjet, dlouhou dobu po vyhlášení lokalit. 
Případné revize opatření přijatých podle čl. 6 odst. 1 mohou v budoucnosti vyplynout 
například v důsledku účinků změny klimatu a jiných vlivů působících na lokality. 
 
Stanovení opatření ochrany bývá často rovněž nepřetržitým procesem,  který významně 
závisí na zapojení a souhlasu zúčastněných subjektů a všeobecně se považuje za 
dlouhodobý proces.  Nicméně lhůta šesti let od přijetí lokality významné pro 
Společenství k vyhlášení zvláštní oblasti ochrany znamená, že práce na určení 
a zavedení nezbytných opatření ochrany pro lokalitu by měla začít, jakmile je lokalita 
přijata jako lokalita významná pro Společenství, a nikoli až na konci šestiletého období.  
 
Je zřejmé, že stanovení a zavedení nezbytných opatření ochrany musí být založeno 
na plném pochopení cílů ochrany. Zatímco tento požadavek je třeba chápat především 
na úrovni lokality, členské státy se mohou rozhodnout, že vypracují obecné cíle ochrany 
a opatření ochrany pro druhy a typy stanovišť v širším zeměpisném měřítku (například 
na celostátní či regionální úrovni), které pak mohou být konkretizovány na úrovni dané 
lokality.  

 
 
6. Druh režimu právní ochrany, který má být stanoven pro zvláštní oblasti ochrany 
 
Článek 6 je klíčovým ustanovením směrnice o ochraně přírodních stanovišť, neboť stanoví 
rámec pro zachování a ochranu lokalit a zahrnuje proaktivní, preventivní i procesní 
požadavky.  Ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4 se vztahují na lokality významné pro 
Společenství (podle čl. 4 odst. 5 směrnice o ochraně přírodních stanovišť). Ustanovení čl. 6 
odst. 1 se týká pouze zvláštních oblastí ochrany, na které se rovněž vztahují požadavky čl. 6 
odst. 2, 3 a 4.  
 
Pokud jde o požadavky na ochranu zvláštních oblastí ochrany, při určování režimu právní 
ochrany zvláštních oblastí ochrany by měla být zohledněna příslušná judikatura6: 
 

 Článek 6 směrnice o stanovištích by měl být chápán v tom smyslu, že vyžaduje, aby 
členské státy zajistily pro zvláštní oblasti ochrany režim právní ochrany, který 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 (článek 3).  
 

 Neexistence konkrétního ustanovení (konkrétních ustanovení) spojujícího vyhlášení 
lokality jako zvláštní oblasti ochrany s uplatňováním náležité právní ochrany 
a nezbytných opatření na ochranu druhů nebo stanovišť, které se v této zvláštní oblasti 
ochrany vyskytují, je v rozporu s cílem stanoveným v článku 3, čl. 4 odst. 4 a v článku 6 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 

 

                                                           
6
 Viz rozsudky Soudního dvora: ze dne 2. srpna 1993 ve věci Komise v. Španělsko, C-355/90, Sb. rozh. 1993, 

s. 4221, body 28 až 32; ze dne 18. března 1999 ve věci Komise v. Francie , C-166/97, Sb. rozh. 1999, s. 1719, 
body 21 a 25; ze dne 25. listopadu 1999 ve věci Komise v. Francie, C-96/98, Sb. rozh. 1999, s. 8531, body 22 až 
27; ze dne 27. února 2003 ve věci Komise v. Belgie, C-415/01, Sb. rozh. 2003, s. 2081, body 15 až 17 a 21 až 22; 
ze dne 22. září 2011 ve věci Komise v. Španělsko, C-90/10, Sb. rozh. 2011, s. ---, bod 37. 
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Ze stávající judikatury je tedy zřejmé, že vyhlášení zvláštních oblastí ochrany musí být 
spojeno s režimem náležité právní ochrany a režimem ochrany, které jsou uplatňovány 
v souladu s článkem 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. 
 
Co by měl režim ochrany obsahovat  
 
Režim ochrany by měl zahrnovat všechna ustanovení článku 6. Režim ochrany musí 
zejména:  
 

 obsahovat nezbytná opatření ochrany, která odpovídají ekologickým požadavkům 
typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, které 
se vyskytují v dané zvláštní oblasti ochrany, s výjimkou těch, jejichž přítomnost je 
podle standardního formuláře údajů o síti Natura 2000 považována za nevýznamnou.  
Opatření ochrany by měla být dostatečně podrobná a obsažná, aby zajišťovala, 
že jejich provádění naplní cíle ochrany dané lokality a přispěje k dosažení celkového 
cíle směrnice, jímž je zachovat a obnovit dotyčné druhy a typy stanovišť ve stavu 
z hlediska jejich ochrany příznivém v celém přirozeném areálu jejich rozšíření.   
 
O způsobu stanovení a provádění těchto opatření ochrany rozhoduje každý členský 
stát sám. Členské státy mohou vyžadovat, aby byly vypracovány plány péče, které 
stanoví nezbytná opatření ochrany a mechanismus pro zajištění jejich provádění. 
Mohou přijmout horizontální opatření, která zajistí provádění nezbytných opatření 
ochrany, jež byla určena pro typy stanovišť a druhy, které se ve zvláštní oblasti 
ochrany vyskytují. Těmito opatřeními mohou být vhodná opatření právního, 
správního nebo smluvního charakteru. 
 
Avšak bez ohledu to, jaký mechanismus členské státy použijí, musí zajistit, aby 
nezbytná opatření ochrany byla dostatečně konkrétní, přesná a jasná, aby 
poskytovala právní jistotu všem zúčastněným stranám. Rovněž musí zajistit, aby  
opatření ochrany zavedená podle čl. 6 odst. 1 byla účinně prováděna. 
 

 Musí přijmout vhodná opatření, aby vyloučily poškozování přírodních stanovišť 
a stanovišť druhů, jakož i významné vyrušování druhů, pro něž jsou tato území 
určena. Opět je ponecháno na členských státech, aby rozhodly, jak má být čl. 6 odst. 
2 uplatňován v praxi.  Členské státy mohou například rozhodnout, že zavedou 
seznam potenciálně škodlivých činností, které vyžadují předchozí souhlas pro 
každou lokalitu nebo skupinu lokalit, nebo tyto mohou určit v celostátních/ 
regionálních předpisech; 

 

 Musí zajistit, aby byl zaveden postup právního schválení všech plánů nebo projektů, 
které přímo nesouvisí s péčí o danou lokalitu nebo pro ni nejsou nezbytné, avšak 

mohly by mít na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými 

plány nebo projekty, aby bylo zajištěno, že integrita zvláštní oblasti ochrany nebude 
negativně ovlivněna (nepoužije-li se čl. 6 odst. 4). 

 
 
 
7. Použití pro zvláště chráněné oblasti  
 
V souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť jsou zvláště chráněné 
oblasti vyhlášené podle směrnice o ochraně ptáků součástí sítě Natura 2000. Ustanovení 
čl. 6 odst. 2, 3 a 4 se vztahují na lokality významné pro Společenství (podle čl. 4 odst. 5 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť) i na zvláště chráněné oblasti (podle článku 7 
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směrnice o ochraně přírodních stanovišť7). Ustanovení čl. 6 odst. 1 se nevztahují na zvláště 
chráněné oblasti. Obdobná ustanovení se však vztahují na zvláště chráněné oblasti 
na základě čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice o ochraně ptáků. Členské státy tedy musí zajistit, aby 
na druhy uvedené v příloze I a pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy ptáků byla 
uplatňována zvláštní opatření ochrany jejich stanovišť, aby bylo zajištěno přežití 
a rozmnožování těchto druhů v jejich areálu rozšíření. Judikatura Soudního dvora týkající se 
těchto ustanovení je již poměrně rozsáhlá. Například ve věci C-293/07 Soudní dvůr jasně 
stanovil potřebu koherentního, specifického a úplného právního režimu schopného zajistit 
trvale udržitelnou péči a účinnou ochranu zvláště chráněných oblastí. To znamená, že na 
zvláště chráněné oblasti se musí vztahovat podobný jasný režim ochrany jako na zvláštní 
oblasti ochrany (hranice, důvody vyhlášení, cíle ochrany a opatření ochrany).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
7
 Povinnosti vyplývající z ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4 této směrnice nahrazují povinnosti vyplývající z první věty 

čl. 4 odst. 4 směrnice 2009/147/ES, pokud jde o území určená podle čl. 4 odst. 1 nebo obdobně určená podle čl. 
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to ode dne provádění této směrnice nebo ode dne určení členským státem podle 
směrnice 2009/147/ES, podle toho, které datum je pozdější. 

Oznámení Komise týkající se vyhlášení zvláštních oblastí ochrany ze 14. května 
2012.  
 
Evropská komise, Doc. Hab.12-04/05, 14. května 2012 (Originální znění v angličtině).  
Reprodukce je dovolena pouze s udáním zdroje. 

K dispozici: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_CS.pdf 

 
Kontakt: nature@ec.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_CS.pdf
mailto:nature@ec.europa.eu
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