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Význam zemědělské činnosti pro síť Natura 2000 

Zemědělská činnost velkou měrou přispívá k biologické rozmanitosti díky staletí trvajícím 
různým zemědělským tradicím, které vedly ke vzniku spletité mozaiky přírodě blízkých 
stanovišť v celé krajině. To naopak přilákalo pestrou paletu živočišných a rostlinných druhů. 

V zájmu ochrany nejcennějších evropských druhů a přírodních stanovišť v celém přírodním 
rozsahu v EU přijaly členské státy EU dva klíčové právní předpisy EU – směrnici o ochraně 
přírodních stanovišť1 a směrnici o ochraně ptáků2. Ústředním prvkem těchto směrnic o 
ochraně přírody je vytvoření celounijní sítě Natura 2000 pokrývající lokality, které musí být 
spravovány a chráněny s cílem zajistit ochranu přírodních stanovišť a biologických druhů v 
zájmu Společenství. Lokality Natura 2000 ale nejsou striktně chráněné oblasti, v nichž jsou 
systematicky vyloučeny všechny činnosti. Byl zde zvolen odlišný přístup: přístup, který plně 
respektuje, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a že ve vzájemném partnerství fungují 
nejlépe.  

Mnohé ze stanovišť a druhů, které jsou chráněny podle směrnic o ochraně přírodních 
stanovišť a o ochraně ptáků, jsou závislé na zemědělských postupech nebo s nimi souvisejí3. 
Aby tato stanoviště a tyto druhy přežívaly, jsou nyní závislé na místně přizpůsobených 
extenzivním zemědělským systémům a postupům. Přesto prodělala biologická rozmanitost 
na zemědělské půdě v posledních padesáti letech v důsledku kombinovaných vlivů 
intenzifikace zemědělství a opouštění půdy dramatický úpadek.  

Důležitost zemědělců pro síť Natura 2000 se odráží ve skutečnosti, že zemědělská půda tvoří 
zhruba 40 % celkové rozlohy začleněné do této sítě. Jelikož se vysoká míra biologické 
rozmanitosti obvykle shoduje s nízkou zemědělskou produktivitou, nachází se většina 
zemědělské půdy v síti Natura 2000 v okrajovějších zemědělských oblastech. K typickým 
příkladům patří alpské louky a pastviny, stepní planiny, vřesoviště ve volné krajině a vlhké 
travní porosty.  

Většina ze systémů hospodaření s nízkým stupněm intenzity, které jsou součástí sítě Natura 
2000, se obvykle vyvinula časem, přičemž struktura zemědělských podniků a zemědělské 
postupy se úzce přizpůsobují místním podmínkám (Oppermann et al, 2012). Obecně 
zahrnují:  

 systémy chovu skotu tam, kde jsou krmné plochy hlavně polopřirozenou vegetací, 
včetně pastvin, vřesovišť a křovin,  

 orné systémy s nízkým stupněm intenzity (např. na chudých půdách, v suchých, salinních 
nebo zamokřených oblastech nebo v odlehlých lokalitách), často v rotaci s 
polopřirozenou vegetací ležící ladem,  

 trvalé kultury s nízkým stupněm intenzity, jako jsou staré tradičně obhospodařované 
sady a olivové háje, a  

                                                      
1  Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Konsolidované znění 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Směrnice Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, kodifikované znění směrnice 79/409/EHS. K dispozici na 
adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:CS:PDF  
3 Se zemědělstvím je úzce spojeno 255 druhů a 57 typů stanovišť v zájmu Společenství. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:CS:PDF
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 smíšené zemědělské systémy s plodinami na orné půdě a/nebo trvalými kulturami s 
hospodářskými zvířaty. Takové zemědělské systémy zahrnují i zemědělskou půdu s 
mozaikou zemědělství s nízkou úrovní intenzity a cenných krajinných prvků, která může 
podpořit vysokou biologickou rozmanitost druhů.  

Několik druhů ze sítě Natura 2000 lze najít i na intenzivně obhospodařované zemědělské 
půdě. Patří mezi ně některé mezinárodně důležité stálé populace hus a labutí, které v zimě 
spásají intenzivní travní porosty a obiloviny. 

Oblasti zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a zemědělskou půdou v síti Natura 
2000 se značně překrývají, jelikož obdělávané oblasti, v nichž se vyskytují stanoviště a druhy 
v zájmu Společenství, jsou označovány jako zemědělská půda s vysokou přírodní hodnotou. 

V některých z těchto oblastí jsou stávající zemědělské systémy a postupy již slučitelné s 
ochranou druhů a stanovišť, pro něž byla daná lokalita určena v síti Natura 2000, a důraz 
bude kladen na nalezení způsobů, jak i nadále podporovat tyto zemědělské postupy a 
náležitě projevit uznání zainteresovaným zemědělcům. V jiných mohlo být od tradičních 
zemědělských postupů upuštěno nebo mohl proběhnout přechod na jinou formu 
zemědělské činnosti, která je méně slučitelná s přírodou. V takovém případě bude nezbytné 
najít způsoby, jak opětovně zavést slučitelné zemědělské systémy nebo upravit stávající 
postupy tak, aby byly schopny znovu přispívat k ochraně stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství, pro něž byla lokalita určena.  

To si žádá silné partnerství mezi dotčenými zemědělci, veřejnými orgány odpovědnými za 
zemědělskou politiku a politiku v oblasti přírody a širokou občanskou společností. Cílem 
tohoto průvodce je ilustrovat, jak toto partnerství může být utvářeno, aby fungovalo účinně 
ve prospěch všech. Poskytuje přehled hlavních otázek, které je třeba zohlednit v souvislosti 
se vztahem mezi zemědělskou činností a sítí Natura 2000, a nabízí řadu praktických nápadů, 
příkladů a doporučení týkajících se hospodaření na zemědělské půdě v lokalitách Natura 
2000 na základě zkušeností s osvědčenými postupy z celé EU. 

Hlavní hnací síly a tlaky na zemědělskou půdu v síti Natura 2000 

Extenzivní chov hospodářských zvířat se v mnoha zemědělských regionech stal neziskovým, 
což způsobilo, že od něj bylo upouštěno nebo že bez finanční podpory docházelo k 
intenzifikaci (Beaufoy and Marsden, 2010). 

Upouštění od extenzivních tradičních zemědělských postupů je nejdůležitějším tlakem na 
klíčová stanoviště a druhy v zájmu Společenství na zemědělské půdě. K upuštění od činnosti 
v zemědělství vybízí složitá řada činitelů, které snižují proveditelnost zemědělské činnosti v 
souladu se současným využitím půdy a socioekonomickým kontextem v každé oblasti 
(Keenleyside and Tucker, 2010). Zemědělskou činnost v těchto oblastech komplikuje 
kombinace sociálních, ekonomických, politických a environmentálních faktorů, např. pokles 
cen masa, pracovní a časové překážky, špatný přístup na trhy, stárnoucí venkovské 
obyvatelstvo, eroze půdy a omezení produktivity a mechanizace způsobené zeměpisnými 
faktory, jako jsou příkré svahy nebo nízká úrodnost půdy (IEEP and Veenecology, 2005; 
Keenleyside & Tucker, 2010). Ukončováním zemědělské činnosti jsou v současnosti nejvíce 
ohroženy hornaté a kopcovité oblasti (Keenleyside & Tucker, 2010). 

Naopak druhým nejdůležitějším tlakem na klíčová stanoviště a druhy na zemědělské půdě je 
intenzifikace hospodaření. V průběhu uplynulých sta let, a zejména od 50. let 20. století, 
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vedly hybné síly zemědělského rozvoje (jako jsou rostoucí komoditní trhy a ceny, 
technologický pokrok a tržní opatření a podpora podle společné zemědělské politiky) k 
dalekosáhlým zemědělským vylepšením a intenzifikaci hospodaření. To mělo za následek 
významné změny zemědělských stanovišť, a to takové, že došlo k ztrátě mnoha z 
přirozených a polopřirozených prvků, které zůstaly, na základě čehož vznikly vysoce 
modifikované a zjednodušené zemědělské systémy. Mnohá ze stanovišť jsou dotčena 
kombinací ukončování zemědělské činnosti v některých oblastech a její intenzifikací v 
oblastech jiných. 

Podpora zemědělského systému 

Mnohé zemědělské systémy v síti Natura 2000 jsou ohroženy. Zemědělci, kteří zajišťují 
základní péči o klíčová stanoviště a druhy, často hospodaří za složitých podmínek pomocí 
systémů náročných na pracovní síly na málo úrodných pozemcích. Jsou mimořádně citliví na 
ekonomické tlaky, aby upustili od svých tradičních zemědělských systémů a v některých 
případech aby zcela ukončili produkci.  

Je tudíž důležité vytvořit integrovaný balíček podpor pro zemědělce v síti Natura 2000, který 
v první řadě zajistí ekonomickou proveditelnost extenzivního zemědělského systému, na 
kterém závisí přínosné hospodaření, a zadruhé se bude zabývat konkrétními postupy 
hospodaření potřebnými pro ochranu klíčových stanovišť a druhů. 

První prioritou je řešení hlavních hrozeb, jakými jsou opouštění a intenzifikace, tím že bude 
zajištěno, aby zemědělec mohl pokračovat v hospodaření na půdě (nebo ho obnovit) a aby 
extenzivní zemědělský systém přežil. Celkovým cílem je zajistit, aby zemědělský systém byl 
ekonomicky realizovatelný a aby se podpora soustředila na budování kapacity infrastruktury 
zemědělského podniku (a zemědělce) a aby dosáhnout tohoto cíle mohly pomoci rostoucí 
tržní příjmy. 

Když bude zavedena základní podpora zemědělského systému, pak balíček doplní podpora 
konkrétních postupů hospodaření pro stanoviště a druhy. Tento integrovaný balíček podpor 
lze vytvořit pomocí široké škály opatření z obou pilířů společné zemědělské politiky, jak je 
vysvětleno níže, a jejich poskytování a provádění lze podpořit informacemi a poradenskými 
službami, které lze poskytovat v rámci obou pilířů společné zemědělské politiky. Lze použít i 
další nástroje EU, např. LIFEA a EFRR a další dostupné soukromé a veřejné finanční 
prostředky. 

Požadavky na hospodaření pro síť Natura 2000 

Členské státy mají podle směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť jasnou 
odpovědnost za zajištění, aby všechna stanoviště a druhy v zájmu Společenství byly 
udržovány v příznivém stavu z hlediska ochrany nebo aby se do tohoto stavu vrátily. Lokality 
Natura 2000 hrají při dosahování tohoto celkového cíle zásadní roli, jelikož pokrývají lokality, 
které jsou pro tyto druhy a stanoviště stěžejní. Každá lokalita musí být tudíž 
obhospodařována způsobem, který zajistí, aby co nejúčinněji přispívala k pomoci druhům a 
stanovištím, pro něž byla určena, při dosahování příznivého stavu z hlediska ochrany v EU.  

Jakmile jsou lokality jednou začleněny do sítě Natura 2000, musí členské státy v souladu se 
směrnicí o ochraně přírodních stanovišť (čl. 6 odst. 1) v každé z nich provést nezbytná 
ochranná opatření, která odpovídají ekologickým požadavkům chráněných typů stanovišť a 
druhů v zájmu Společenství, které se na těchto lokalitách vyskytují. Musí též předcházet 
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veškerým poškozujícím činnostem, které by mohly výrazně vyrušovat tyto druhy a stanoviště 
(čl. 6 odst. 2), a musí lokalitu chránit před novými potenciálně škodlivými plány a projekty, 
které by mohly mít na lokalitu Natura 2000 významný dopad (čl. 6 odst. 3 a čl. 6 odst. 4). 

Členské státy vynakládají značné úsilí na to, aby zajistily vhodnou péči o všechny vyhlášené 
lokality, ačkoli situace je dost proměnlivá v závislosti na zemích, z nichž některé mají 
schválené plány péče nebo zavedená opatření ochrany pro všechny lokality Natura 2000, 
zatímco jiné mají opatření pouze pro část lokalit. 

Aby bylo zajištěno, že každá lokalita Natura 2000 bude plně přispívat k dosažení tohoto 
celkového cíle, jímž je příznivý stav z hlediska ochrany, je důležité vytyčit jasné cíle ochrany 
pro každou jednotlivou lokalitu. Ty by měly definovat žádoucí stav každého druhu a typu 
stanovišť v této konkrétní lokalitě, pro které byla daná lokalita určena.  

Jakmile byly cíle ochrany vytyčeny, měla by být v zájmu jejich účinného provádění 
identifikována a se všemi zainteresovanými subjekty vyjednána nezbytná ochranná 
opatření, která jsou vyžadována ke splnění těchto cílů. Ta musí odpovídat ekologickým 
požadavkům stanovišť a druhů, pro které je lokalita určena. 

S cílem zajistit, aby obhospodařování zemědělské půdy v lokalitách Natura 2000 mohlo 
přispívat k ochraně zemědělských stanovišť a druhů, je nutný dialog se všemi zúčastněnými 
stranami. Zemědělci mohou velmi dobře chápat předchozí obhospodařování půdy, které 
vedlo k úspěchům nebo neúspěchům v oblasti ochrany.  

Mezi ochranná opatření mohou patřit jak opatření specifická pro danou lokalitu (tj. postupy 
hospodaření a/nebo omezení hospodaření), tak i horizontální opatření, která se uplatňují na 
mnoho lokalit sítě Natura 2000 na větší ploše (např. opatření ke snížení znečištění dusičnany 
nebo k regulaci lovu či využívání zdrojů). Vhodnými nástroji k provádění těchto ochranných 
opatření mohou být plány obhospodařování vypracovaných speciálně pro dané lokality nebo 
integrované do jiných plánů rozvoje a/nebo vhodná opatření právního, správního nebo 
smluvního charakteru.  

Jedním z příkladů dobrovolného smluvního opatření usilujícího o zachování příznivého stavu 
některých typů stanovišť (např. luk a pastvin) a druhů z hlediska ochrany jsou zemědělsko-
environmentální dohody se zemědělci v rámci nařízení o rozvoji venkova. Složitost 
nezbytných ochranných opatření může vyžadovat i jiné druhy smluv a dohod a jiné typy 
specifických opatření, včetně dobrovolného ochranného obhospodařování, které 
nezahrnuje žádnou platbu ani pobídku. 

Horizontální opatření mohou být vhodná pro některé typy stanovišť / druhy v rámci celého 
regionu nebo země nebo k řešení rozptýlených tlakům, jako např. eutrofizace v důsledku 
odtoků ze zemědělské půdy. V některých situacích může být užitečných několik 
jednoduchých požadavků, které lze uplatnit v celé obhospodařované krajině. Opatření 
nemusí vyžadovat žádnou činnost (pasivní hospodaření). Kromě toho tato opatření nemusí 
být nová, k dosažení ochranných cílů mohou přispívat i stávající opatření.  

Na druhou stranu může být v některých oblastech vyžadován specifičtější místní přístup, 
včetně speciálně přizpůsobených a cílených opatření, která jsou nevhodnější pro specifické 
potřeby péče o konkrétní druh nebo stanoviště v konkrétní lokalitě. Je obzvláště důležité 
porozumět životnímu cyklu a ekologickým požadavkům druhů při navrhování opatření pro 
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péči o konkrétní druhy. Místní podmínky mohou vyvolat určitou odchylku ve specifických 
potřebách stanovišť a druhů. 
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Zemědělské postupy, které mohou přispívat k zachování nebo zlepšení stavu klíčových 
stanovišť a druhů na zemědělské půdě z hlediska ochrany 

Pro trvalou existenci a ochranu klíčových stanovišť a druhů spojených se zemědělskými 
postupy v lokalitách Natura 2000 je nezbytné zemědělské obhospodařování s nízkou úrovní 
intenzity. Před opětovným zavedením vhodného dlouhodobého obhospodařování mohou 
být nutné i činnosti směrující k obnově. 

Tato opatření v rámci hospodaření budou většinou zavádět zemědělci, kterým by měla být 
poskytnuta náležitá podpora. Někteří zemědělci správná opatření v rámci hospodaření již 
provádějí a je důležité uznat a podpořit jejich úlohu při ochraně těchto stanovišť a péči o ně. 
Jiní budou potřebovat podporu při opětovném zahájení hospodaření na opuštěné půdě 
nebo při ukončení intenzifikace zemědělské půdy. 

Většina zemědělských stanovišť braných v úvahu v těchto pokynech je obhospodařována 
pastvou, která vyžaduje určení vhodné hustoty ustájení, sezónnosti a načasování, používání 
vhodných ustájených druhů nebo případně kombinaci pastevních zvířat a v některých 
případech určitou formu střídavé pastvy. Pro mnoho stanovišť, zejména v hornatých 
regionech, je důležitým opatřením v rámci hospodaření pastevectví, které má dlouhou 
kulturní tradici a které je nutné udržovat a podporovat. 

Důležitou zemědělskou činností pro polopřirozené travní porosty (louky), která vyžaduje 
vhodné načasování a četnost, používání náležitého vybavení a strojů a zohlednění, zda 
posečenou trávu v závislosti na typu stanoviště odstraňovat či nikoli, je sečení trávy. Na řadě 
stanovišť se sečení využívá v kombinaci s pastvou. 

Pokud jde o obhospodařování vhodných oblastí pro klíčové druhy na zemědělské půdě, je 
důležité zajistit, aby ve všech sezónách a v místě výskytu těchto druhů byly splněny všechny 
požadavky týkající se potravy, rozmnožování a přístřeší ve stanovištích, což může vyžadovat 
mozaiku různých částí stanoviště. Části stanoviště musí být dostatečně velké na to, aby 
udržely životaschopné populace, nebo musí být dostatečně propojeny na podporu 
metapopulací. Klíčovými stanovišti druhů spojených s extenzivním zemědělstvím, která by 
měla být zachována nebo obnovena, jsou taková stanoviště na zemědělské půdě, jako jsou 
živé ploty, suché kamenné zídky, rybníky a terasy.  

V oblastech, kde byla stanoviště na zemědělské půdě opuštěna nebo jsou poškozována tlaky 
ze strany intenzivního zemědělství, budou asi nutná obnovující opatření, aby bylo dosaženo 
příznivého stavu z hlediska ochrany pro klíčová stanoviště a druhy sítě Natura 2000. Mezi 
obnovující opatření mohou patřit: obrácení obohacování půdy a opětovné zavádění 
vegetace, opětovné osetí s cílem obnovit rozmanitost rostlinných druhů, regulace křovin, 
regulace invazivního plevele a cizích druhů a obnova hydrologického řízení (např. zrušení 
odvodňování, obnova hladiny a režimů podzemní vody, protipovodňová opatření a regulace 
říčních toků). 

Účinná správa stanovišť na zemědělské půdě musí též zohledňovat určité zásadní aspekty. 
Měřítko, v jakém jsou ochranná opatření prováděna, ovlivní jejich účinnost. Musí být 
zacílena na dostatečně velkou plochu, aby byly zachovány nebo obnoveny ekologicky 
životaschopné oblasti vhodného stanoviště nebo aby byly zachovány minimální 
životaschopné populace druhů. Složitá struktura některých klíčových stanovišť tvoří základy 
bohatství jejich druhů. Pro zachování rozmanitosti a heterogennosti stanovišť se musí lišit 
typ a intenzita obhospodařování a musí být zachovávána okrajová stanoviště.  
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Obhospodařování zemědělské půdy je nutné na místní úrovni přizpůsobit. Aby zemědělská 
opatření byla účinná, musí být upravena na míru a musí být cílená. Optimální režim se může 
značně lišit v jednotlivých lokalitách a mezi podtypy stanovišť podle toho, jaká je kde půda, 
vegetace, nadmořská výška, klima či historie hospodaření. Brát v úvahu historii hospodaření 
v dané lokalitě je důležité proto, že se mu stanoviště určitě přizpůsobila a závisejí na 
pokračování tradičních režimů. Plánování hospodaření by mělo využívat odborné znalosti o 
ochraně a znalosti místního hospodaření.  

Možná budou nutné kompromisy v oblasti ochrany, jelikož různé druhy budou na postupy 
hospodaření reagovat rozdílně. Vhodné strategie hospodaření by měly buď maximalizovat 
přínosy pro všechny druhy nebo upřednostňovat citlivé nebo prioritní druhy tak, jak je 
definují cíle ochrany.  

Financování EU pro obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000  

Příležitosti k financování sítě Natura 2000 byly zahrnuty do každého z příslušných fondů EU 
na finanční období 2014–2020. Zejména byla a i nadále bude důležitým finančním zdrojem 
společná zemědělská politika (SZP).  

Aby bylo zajištěno lepší využívání příležitostí, které jsou k dispozici pro péči o lokality Natura 
2000 v rámci fondů EU, vyzvala Komise členské státy k vytvoření akčních rámců 
stanovujících priority financování sítě Natura 2000, které určí strategické priority a opatření, 
které bude zapotřebí provést, pro období 2014–2020, jakož i finanční nástroje, které lze k 
provádění těchto opatření použít. 

Komise též vyhlásila svůj záměr prosazovat pro účely podpory správy sítě Natura 2000 
využívání inovativních přístupů a tržních nástrojů včetně soukromého financování, ačkoli 
uznává, že tyto zdroje budou pravděpodobně představovat jen malý podíl celkového 
financování sítě Natura 2000 v blízké budoucnosti. Hlavní veřejné financování ze strany EU a 
členských států bude i nadále muset mít přínosy sítě pro ochranu. 

Zreformovaná SZP jako klíčový zdroj financování pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000 
od roku 2014 

SZP představuje jeden z nejdůležitějších potenciálních zdrojů finančních prostředků EU pro 
obhospodařování zemědělské půdy v lokalitách Natura 2000. Oba pilíře SZP se liší z hlediska 
financování, fungování a struktury, ačkoli mají mnoho společných cílů. Pilíř 1 stanovuje 
přímé platby zemědělcům (a financuje i další opatření, jako jsou intervence na trhu a vývozní 
náhrady). Pilíř 2 nabízí širokou škálu opatření na podporu zemědělců a jiných správců půdy a 
venkovských komunit, která jsou prováděna prostřednictvím víceletých programů rozvoje 
venkova, připravených vnitrostátními nebo regionálními správními orgány. 

Nové právní předpisy zavádějí významné změny, které jsou důležité pro podporu 
zemědělské činnosti v síti Natura 2000 ze strany obou pilířů SZP. Čtyři hlavní nařízení EU v 
rámci SZP byla vyhlášena v prosinci 2013, ale prováděcí pravidla, která budou zveřejněna 
během roku 2014, sem zahrnuta nejsou. 

Pilíř 1 se stále zaměřuje na podporu zemědělců prostřednictvím poskytování plateb 
oddělených od produkce, ale struktura a rozpětí plateb se výrazně změnily. Od roku 2015 
bude několik povinných plateb: nový režim základní platby (nebo pokračování režimu 
jednotné platby na plochu), ekologická platba a dodatečná platba mladým zemědělcům. 
Členské státy si mohou zvolit, že budou nabízet dvě dodatečné složky přímých plateb, a to 
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platby zemědělcům v oblastech čelících přírodním omezením a platby spojené s produkcí 
určené na podporu environmentálně, ekonomicky nebo sociálně důležitých typů 
zemědělské činnosti, které čelí potížím. Jako alternativa ke všem těmto platbám může být 
speciálně pro malé zemědělce vytvořen mnohem jednodušší režim přímých plateb.  
 

„Zelená platba“ na zemědělské postupy přínosné pro změnu klimatu a životní prostředí 
zahrnuje tři opatření, která musí dodržovat většina zemědělců, kteří mají nárok na přímé 
platby podle pilíře 1: údržba trvalých travních porostů a (v souvislosti s ornou půdou) 
diverzifikace plodin a plochy využívané v ekologickém zájmu (alespoň 5 procent orné půdy, 
která je způsobilá pro přímé platby a která má být obhospodařována pro ekologické účely, 
např. krajinné prvky, půda ležící ladem, terasy a ochranná pásma). Zemědělci v oblastech 
Natura 2000 budou muset provádět pouze ekologické postupy, které jsou slučitelné s cíli 
Natura 2000. Certifikovaní ekologičtí zemědělci budou dostávat platby automaticky bez 
konkrétní povinnosti dodržovat ekologické postupy a příjemci režimu pro malé zemědělce 
jsou z těchto povinností vyloučeni. 
 

Na ochranu trvalých travních porostů: v rámci oblastí Natura 2000 musí členské státy určit 
environmentálně citlivé travní porosty, které potřebují ochranu (včetně travních porostů na 
rašeliništích a mokřadech). Pro zemědělce v těchto oblastech platí požadavek „ekologizace“, 
tj. neměnit nebo neorat travní porost. Členské státy se mohou rozhodnout, že obdobná 
označení a ochranu budou uplatňovat i na jiné environmentálně významné travní porosty 
mimo oblasti Natura 2000. Na obecnější úrovni je požadováno zachování určitého podílu 
trvalého travního porostu na celkové zemědělské ploše (v porovnání s přesně stanoveným 
dřívějším referenčním rokem), který neklesne o více než 5 procent. Členské státy se mohou 
rozhodnout, zda tento požadavek budou uplatňovat na celostátní nebo regionální úrovni. 
Tuto povinnost mohou stanovit i na úrovni jednotlivých zemědělských podniků. 

V rámci pilíře 2 lze na podporu zemědělské půdy v síti Natura 2000 využít širokou škálu 
opatření, pokud jde o obhospodařování půdy, plánování ochrany a předávání znalostí a 
poradenství. Jednou z nových oblastí, na které se zaměřuje EZFRV, je „obnov[a] a zachování 
biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, zemědělství vysoké přírodní 
hodnoty a stavu evropské krajiny“. Příslušné změny v souvislosti s předchozím EZFRV 
zahrnují: potvrzení rozšířené oblasti působnosti agroenvironmentálního opatření 
přejmenováním na „agroenvironmentálně-klimatické opatření“, uznání přínosů spolupráce 
pro životní prostředí a klima, zejména (nikoli výhradně) na úrovni krajiny, prostřednictvím 
možnosti schválení vyšších transakčních nákladů v případě smluv zahrnujících více než 
jednoho správce půdy, pružná pravidla pro trvání smluv po počátečním období uplatňování 
závazků, a rozšíření oblasti působnosti kompenzačního opatření v síti Natura 2000 tak, aby 
se vztahovalo i na zemědělskou a/nebo lesní půdu v jiných oblastech ochrany přírody s 
environmentálními omezeními, která přispívají k zlepšení propojitelnosti stanovišť (článek 
10 směrnice o ochraně přírodních stanovišť). 

Členské státy mohou v rámci svých programů rozvoje venkova též vytvářet tematické dílčí 
programy, v nichž ukážou, jak budou používat dostupná opatření, která mají přispívat k 
prioritám stanoveným v novém nařízení a řešit specifické potřeby v jejich vnitrostátním a 
regionálním kontextu. Nařízení stanovuje jako předměty tematických dílčích programů 
potřeby mladých zemědělců, malých zemědělských podniků, horských oblastí a krátkých 
dodavatelských řetězců, dále zmírňování důsledků změny klimatu a přizpůsobování se této 
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změně a biologickou rozmanitost a umožňuje členským státům zvýšit maximální míru 
podpory činností v těchto dílčích programech.  

Oba pilíře SZP používají různé nástroje, ale je důležité, aby na úrovni zemědělského podniku 
byla na podporu zemědělských systémů v síti Natura 2000 a postupů hospodaření využívána 
jejich potenciální součinnost. Je důležité zohlednit místní podmínky a zanalyzovat, která 
opatření jsou nejlépe přizpůsobena na podporu cílů ochrany v každé oblasti.  

Je též velmi důležité kombinovat různá opatření, aby bylo zajištěno poskytování účinné 
podpory extenzivním zemědělským systémům a systémům zemědělských činností s vysokou 
přírodní hodnotou. Platby v rámci pilíře 1 je často nutné poskytovat společně s platbami pro 
agroenvironmentální hospodaření v pilíři 2, pokud má být v oblastech s extenzivně 
obhospodařovanými přírodě blízkými stanovišti zachována zemědělská činnost (Oñate et al, 
2007; Poláková et al, 2011). 

Veškerá zemědělská půda v síti Natura 2000 by měla být zohledňována pro účely 
způsobilosti k platbám SZP v rámci pilíře 1 a 2. V řadě členských států byly velké plochy 
obhospodařovaných stanovišť sítě Natura 2000 pokládány za nezpůsobilé k přímým platbám 
podle pilíře 1 v období SZP 2007–2013. To spadá do působnosti členských států a otázky 
způsobilosti často souvisejí s charakteristickými znaky zemědělské půdy v síti Natura 2000, 
které jsou základní součástí její hodnoty z hlediska biologické rozmanitosti, ale nezapadají 
do prováděcích rozhodnutí členských států ani do flexibility poskytované pravidly EU 
ohledně způsobilosti. Otázky zahrnují přítomnost stromů, keřů a křovin na pastvině, velikost 
zemědělského podniku nebo pozemku, vlastnické vztahy k půdě, zastaralé záznamy o zápisu 
pozemku a problémy se standardy DZES, které členské státy vytvořily pro intenzivnější 
zemědělské systémy. 

Podpora SZP pro zajištění ekonomické proveditelnosti extenzivních zemědělských systémů 
v síti Natura 2000 

Prvním kritickým krokem při zajišťování toho, aby v oblastech sítě Natura 2000 pokračovala 
zemědělská činnost, je pečlivě zvážit možnosti poskytované v souvislosti s požadavky 
způsobilosti pro platby v rámci pilíře 1 zohledňující zvláštní charakteristiky zemědělských 
systémů v síti Natura 2000. Pokud byla zajištěna způsobilost půdy a zemědělce, lze z obou 
pilířů SZP využít několik plateb, často v kombinaci, a podtrhnout tak ekonomickou 
životaschopnost těchto zemědělských podniků. Jedná se o tyto platby: 

 režim základní platby, režim jednotné platby na plochu (pilíř 1) 

 ekologická platba (pilíř 1) 

 platby na oblasti s přírodními omezeními (pilíř 1 a pilíř 2) 

 dobrovolná podpora vázaná na produkci (pilíř 1). 

 nebo jako alternativa pro všechny přímé platby v rámci pilíře 1, režim pro malé 
zemědělce (pilíř 1) 

Podpora SZP pro budování kapacity zemědělského podniku v síti Natura 2000 

Dlouhodobá ekonomická a environmentální proveditelnost zemědělských systémů v síti 
Natura 2000 závisí na budování administrativní a environmentální kapacity zemědělce a 
ekonomické kapacity hospodářství. Veřejná podpora budování kapacity proudí z obou pilířů 
SZP, ale je zásadní, aby byla přizpůsobena specifickým potřebám zemědělců a zemědělských 
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systémů v síti Natura 2000 při plnění environmentálních cílů. Rozsah podpory budování 
kapacity zahrnuje: 

 poradenské služby pro zemědělské podniky (pilíř 1 a 2) 

 předávání znalostí a informací a environmentální osvěta mezi zemědělci s půdou v 
síti Natura 2000 (pilíř 2) 

 investice do hmotného majetku (pilíř 2) 

 rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (pilíř 2) 

 podpora příjmů a další platby pro mladé zemědělce (pilíř 1 a pilíř 2) 

Poskytování poradenství, podpory a školení zemědělcům je zásadní pro přežití zemědělských 
systémů v síti Natura 2000 a úspěšné obhospodařování klíčových stanovišť a druhů. Mezi 
zemědělci v EU stále panuje značná neuspokojená potřeba poradenství a podpory – v roce 
2008 jen asi 5 procentům zemědělců dostávajících přímé platby bylo poskytnuto 
personalizované poradenství (European Commission, 2010a). Navrhovaný rozsah 
zemědělského poradenského systému z roku 2014 a požadavky na něj nabízejí členským 
státům příležitost poskytovat velmi specifické poradenské služby upravené na míru 
environmentálním a ekonomickým potřebám zemědělců v síti Natura 2000. 

SZP a další podpora přidávání hodnoty k produkci zemědělských podniků v síti Natura 
2000 

Mnoho zemědělců na travních porostech s vysokou přírodní hodnotou a v síti Natura 2000 
čelí problémům při prodeji svých produktů, protože se často jedná o malé producenty v 
odlehlých oblastech, kde je málo zákazníků schopných zaplatit vysoké ceny. Na druhou 
stranu pozemky některých z nich mají dobrou polohu pro to, aby mohli využívat přímý 
prodej ekoturistům a poskytovat turistům služby, jako jsou hotely a restaurace. V některých 
regionech vytvořili zemědělci v síti Natura 2000 úspěšná spojení pro přímý prodej 
supermarketům. Rozsah podpory zemědělcům, kteří se snaží přidat hodnotu své produkci, 
zahrnuje: 

 vytváření seskupení producentů (pilíř 2) 

 režimy jakosti zemědělských produktů (pilíř 2) 

 označování a chráněné označení původu  

Podpora SZP pro péči o stanoviště a druhy na zemědělské půdě v síti Natura 2000 

Obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 zabývající se zvláštními potřebami 
klíčových stanovišť a druhů lze provádět pomocí celé řady možností podpory z pilíře 2, která 
zahrnuje: 

 příprava a aktualizace plánů péčeo lokality v síti Natura 2000  

 agroenvironmentálně-klimatické platby  

 neproduktivní investice spojené s agroenvironmentálními opatřeními a sítí Natura 
2000 

 vyrovnávací platby v rámci sítě Natura 2000  

 platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat  

 prevence poškození lesů lesními požáry a obnova potenciálu zemědělské produkce  

Obzvláště důležitá pro síť Natura 2000 jsou agroenvironmentální opatření. V rámci 
programů rozvoje venkova v letech 2007–2013 již několik států úspěšně vyvinulo 
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agroenvironmentální režimy speciálně přizpůsobené obhospodařování lokalit Natura 2000 
nebo zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou se stanovišti a druhy sítě Natura 2000. 
Nový pilíř 2 by měl členským státům a jejich regionům umožnit rozvíjet další podobné 
agroenvironmentálně-klimatické režimy, které jsou nejvhodnější pro jejich vlastní oblasti 
zemědělské oblasti v rámci sítě Natura 2000.  

Platby SZP na projekty spolupráce a místní partnerství  

Místní partnerství hrají zásadní roli při provádění ochranného obhospodařování v síti Natura 
2000 na místě. EZFRV nabízí různé možnosti financování akčních skupin zemědělců nebo 
partnerství mezi skupinami zemědělců a dalšími místními organizacemi, například místními 
orgány nebo nevládními organizacemi, včetně iniciativy LEADER, skupinami producentů a 
projekty spolupráce. Toto rozpětí podpory z pilíře 2 zahrnuje: 

 Projekty spolupráce na podporu krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a k 
usnadnění kolektivních přístupů k environmentálním projektům a postupům z místní 
na nadnárodní úroveň. 

 Místní partnerství – iniciativa LEADER. 

Další finanční prostředky pro síť Natura 2000 

LIFE je hlavní finanční nástroj EU věnovaný podpoře životního prostředí v EU. Ačkoli jeho 
rozpočet je oproti jiným finančním nástrojům EU malý, má LIFE strategický význam pro síť 
Natura 2000, protože financuje velmi specifická, cílená ochranná opatření, která se z jiných 
zdrojů EU financují obtížněji, např. monitorování a průzkum, vymezení a zavedení technik 
hospodaření a řízení rizik pro lokality Natura 2000(Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 
2011).  

Financování programu LIFE je obzvláště důležité pro lokality, v nichž bylo upuštěno od 
zemědělského obhospodařování a plánování hospodaření v síti Natura 2000 nepostoupilo 
dostatečně daleko na to, aby umožnilo žádosti o financování z jiných zdrojů (Kettunen et al, 
2011). Mnoho projektů obnovy v síti Natura 2000 úspěšně spojilo financování z programu 
LIFE s rozvojem agroenvironmentálního financování, a zajistilo tak dlouhodobou finanční 
podporu (WWF and IEEP, 2009).  

Nové integrované projekty LIFE zahrnuté do nařízení o financování LIFE pro období 2014–

20204 byly schopny prokázat svůj význam pro ochranu stanovišť Natura 2000 tím, že zlepšily 
začleňování environmentálních aspektů do jiných politik EU a že se zaměřily na provádění 
plánů a strategií ve větším územním měřítku (např. regionální, mnohoregionální a 
celostátní). Integrované projekty by měly též přispívat k mobilizaci jiných finančních zdrojů 
za účelem splnění cílů ochrany a k provádění opatření vyžadovaných v oblastech Natura 
2000. 

Evropské strukturální fondy mohou poskytovat významné finanční prostředky na obnovu, 
ochranu, péči a sledování v síti Natura 2000 (European Commission, 2011). Finanční 
prostředky lze používat i na podporu ekoturistiky, osvětovou činnost a komunikaci, školení a 
vzdělávání v oblastech Natura 2000. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) umožňuje 
přidělování finančních prostředků na biologickou rozmanitost, zejména v rámci cíle 

                                                      
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro 
životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007. Úř. věst. L 347, s. 185–208. 
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zachování a ochrany životního prostředí a podpory efektivnosti zdrojů, a to i prostřednictvím 
přírodního dědictví, sítě Natura 2000 a zelené infrastruktury5. Evropský sociální fond (ESF) 
může podporovat budování kapacity zaměřené na tvorbu nových pracovních příležitostí v 
souvislosti se sítí Natura 2000 a malými podniky. 

Fondy umožňují též přidělování finančních prostředků nadnárodní, přeshraniční a 
meziregionální spolupráci, z níž mohou těžit lokality a druhy sítě Natura 2000, např. projekty 
rozvoje ekoturistiky a projekty ochrany a obnovy povodí řek, pobřežních zón, námořních 
zdrojů a mokřadů a projekty péče o ně.  

Tržní nástroje a inovativní nástroje 

Existuje celá řada dalších potenciálních nástrojů, jejichž prostřednictvím mohou veřejné 
finance a/nebo opatření politik stimulovat zvýšené financování biologické rozmanitosti ze 
strany soukromého sektoru, často v kombinaci s veřejným financováním, např. od 
neziskových organizací (např. nevládní organizace, nadace), ze sponzorských darů 
společností nebo od venkovských komunit.  

Existuje klíčový potenciál pro mikrofinancování místních podniků a družstev podporujících 
biologickou rozmanitost, např. iniciativy přímého prodeje. Přidaná hodnota nabízená 
návštěvníky a turisty v oblastech Natura 2000 by mohla být účinněji zachycena 
prostřednictvím integrovaných projektů místního rozvoje a ochrany.  

Pobídky k ochraně a obnově biologické rozmanitosti zemědělské půdy a stanovišť s cílem 
zaručit (nebo potenciálně zvýšit) poskytování ekosystémových služeb, které poskytuje, 
mohou zajistit i režimy plateb za ekosystémové služby. Typickými ekosystémovými 
službami, na jejichž podporu byly programy plateb za ekosystémové služby navrženy, jsou 
kvalita podzemních vod, kvalita vody v řekách (omezení odtoku živin a eroze půdy) a 
ukládání uhlíku. Režimy plateb za ekosystémové služby mohou fungovat mezi správci půdy 
nebo zemědělci a veřejnými organizacemi (např. obecními vodárenskými společnostmi) 
nebo soukromými podniky (např. pivovary) a mohou fungovat na místní, regionální či 
vnitrostátní úrovni nebo na úrovni povodí řek. Například program udržitelné správy povodí 6, 
vyvinutý britskou vodohospodářskou společností ve spojení s RSPB, uplatňuje režim plateb 
za ekosystémové služby na údržbu pastvy na vřesovištích na vysočině. Vodárenské 
společnosti plyne prospěch z kvalitnější vody tím, že dochází ke snížení eroze rašelinných 
půd v důsledku pálení a nadměrné pastvy (viz tuto případovou studii v příloze E, kde je 
uvedeno více podrobností). 

V Evropě nyní fungují dobrovolné a regulované programy obchodování s uhlíkem, které 
znamenají, že uložený uhlík by v případě ověření mohl mít ekonomickou a obchodovatelnou 
hodnotu (Worrall et al, 2009). To znamená, že obhospodařování půdy by mohlo dostat k 
dispozici nové příjmové toky. Členské státy EU musí nyní objasnit emise/jejich snižování v 
souvislosti s využíváním půdy, změnu využívání půdy a lesnictví (LULUCF) ve svých 
vnitrostátních uhlíkových rozpočtech a možnou pobídku k posílení ochrany stanovišť 
bohatých na uhlík. Slatiniště a rašeliniště na nedotčených rašelinných půdách by mohla 
využívat financování z kompenzace emisí CO2. 

                                                      
5 Článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. Úřední věstník Evropské unie L 347, s. 289–302. 
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 
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Návrh a provádění opatření na podporu obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 
2000 

Cílem tohoto dokumentu je provádět procesem plánování, financování a provádění podpory 
pro zemědělské systémy a komunity, na nichž závisí ochrana klíčových druhů a stanovišť 
Natura 2000. Hlavní pozornost se věnuje klíčovému zdroji financování prvního a druhého 
pilíře SZP s doporučeními pro každé stadium procesu. Hlavní kroky a příslušná doporučení 
pro obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 jsou shrnuty níže. 

► Strategické plánování je zásadní pro stanovení priorit v oblasti ochrany a potřeb v oblasti 
financování pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000 před začátkem programového období 
2014–2020. K tomu je nutné vytyčit jasné strategické cíle a priority pro ochranu klíčových 
stanovišť a druhů, které jsou závislé na zemědělské půdě v síti Natura 2000. Preferovaný 
akční rámec by se měl používat jako základ pro začlenění finančních priorit sítě Natura 2000 
do EZFRV a dalších finančních programů. Poté bude nezbytné učinit včasná opatření, která 
zajistí, aby cíle a finanční potřeby sítě Natura 2000 pro období 2014–2020 od EZFRV a 
strukturálních fondů byly zakotveny v právně závazné partnerské dohodě mezi členským 
státem a Evropskou komisí. Při strategickém plánování pro síť Natura 2000 je zásadní zajistit 
spolupráci mezi orgány v oblasti ochrany přírody a zemědělství na straně jedné a příslušnými 
zúčastněnými subjekty na straně druhé. 
 

► Identifikace zemědělské půdy a zemědělských systémů v síti Natura 2000 a součinnost 
se zemědělci jsou důležitými kroky v procesu. To vyžaduje posouzení aktuální situace 
zemědělské půdy v síti Natura 2000, ekonomické životaschopnosti zemědělských systémů v 
síti Natura 2000 a klíčových tlaků a příčin změn při obhospodařování nebo využívání půdy. 
Do tohoto procesu sběru informací je důležité vtáhnout zemědělce a místní komunity a 
rozvíjet partnerský přístup, který je plně zapojuje do procesu návrhu, poskytování a 
monitorování opatření podpory pro jejich zemědělské systémy a venkovské hospodářství. 

► Zajištění způsobilosti pro podporu ze SZP a stanovení referenční úrovně prostřednictvím 
společné práce a úzké spolupráce orgánů v oblasti životního prostředí a zemědělství. 
Zásadní je zajistit, aby identifikovaná zemědělská půda v síti Natura 2000 byla klasifikována 
jako součást zemědělské plochy, a pokud splňuje podmínky způsobilosti, aby byla 
zaevidována v informačním systému o parcelách a integrovaném správním a kontrolním 
systému.  

Za pomoci flexibility, kterou nařízení o SZP dávají zemědělským řídicím orgánům, je 
nezbytné zajišťovat, aby zemědělci v síti Natura 2000 využívající tuto půdu, byli způsobilí pro 
podporu SZP v pilíři 1 a pilíři 2. V rámci hranic stanovených právním rámcem mohou být 
definována pravidla způsobilosti pro zemědělské plochy/činnosti tak, aby vyhovovala 
typickým znakům zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a/nebo sítě Natura 2000. 
Je též důležité zajistit pro zemědělce snadno srozumitelné a jasné odlišení a) právních 
závazků zemědělců daných vnitrostátními nebo regionálními právními předpisy spojenými s 
prováděním sítě Natura 2000, které by měly tvořit povinné požadavky na hospodaření u 
podmíněnosti v souvislosti se směrnicemi o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť, 
a b) jinými vnitrostátními nebo regionálními právními předpisy. 

► Navržení a zacílení ucelených balíčků podpory SZP pro zemědělské podniky v síti Natura 
2000 vyžadují přijetí partnerského přístupu podporujícího začlenění, plně zapojujícího cílové 
zemědělce a využívajícího jejich odborné znalosti v oblasti správy zemědělského podniku a 
péče o přírodní stanoviště. Ucelené, integrované balíčky podpory z obou pilířů SZP lze 
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navrhnout tak, aby řešily specifické potřeby zemědělských systémů v síti Natura 2000 a 
nejdůležitějších stanovišť a druhů, které jsou závislé na zemědělském obhospodařování. Z 
pilíře 1 jsou k dispozici platby podpory příjmů několika typů a díky nové struktuře EZFRV je 
výrazně snazší navrhovat ucelené balíčky podpory programu rozvoje venkova v 
programovém období 2014–2020. 

Extenzivní zemědělské systémy, které obhospodařují stanoviště v síti Natura 2000, musí být 
ekonomicky a sociálně životaschopné a to závisí na zemědělských podnicích, které dostávají 
odpovídající a spolehlivý základ plateb podpory příjmů v rámci SZP a podpory budování 
kapacity, jakož i plateb, které mohou řešit specifické potřeby péče o některá stanoviště a 
druhy.  

Proces navrhování by měl k potřebám těchto zemědělských podniků přistupovat celostně, 
aby tak vytvořil ucelený balíček podpory, jehož cílem je v první řadě zajistit zemědělský 
systém a jeho ekonomickou životaschopnost a poté poskytovat pobídky pro detailní péči o 
stanoviště a druhy. Tabulka níže ilustruje rozsah potenciálních opatření ke splnění těchto 
potřeb a každé z těchto opatření je podrobně popsáno v tomto průvodci, který nabízí i 
příslušné příklady z praxe v různých zemích EU.  

Výběr opatření je dost široký a bude záviset na strategických cílech, charakteristikách 
zemědělských systémů v síti Natura 2000, hrozbách, jimž čelí, a příležitostech v rámci 
venkovského hospodářství. 

Nákladově efektivní využívání dostupných finančních prostředků zajišťuje navrhování a 
zacílení podpory co nejblíže k požadavkům na zemědělský podnik a stanoviště ve vhodném 
prostorovém měřítku. Je zásadní zajistit, aby malí zemědělci měli snadný přístup k vhodné 
podpoře z obou pilířů SZP. Je třeba zvážit příležitosti k využívání skupinových a družstevních 
přístupů, zejména při účasti několika malých zemědělských podniků, a vybízet k organizaci 
zdola nahoru, jakou je iniciativa LEADER.  
 

Je též důležité zajistit, aby výše plateb pro oblasti s přírodními omezeními (ANC), opatření 
Natura 2000 a agroenvironmentálně-klimatická opatření odrážely celé náklady na 
hospodaření, zejména tam, kde jsou malé příjmy nebo nejsou žádné příjmy k odmítnutí, a je 
též důležité využít možnosti přičíst náklady na transakce k těmto výpočtům, jsou-li k 
dispozici. 
 

Možnosti tematického dílčího programu v rámci programu rozvoje venkova pro horské 
zemědělské podniky a malé zemědělské podniky by se mohly využívat k navrhování 
specifických možností pro síť Natura 2000 s vyšším mírou podpory. 

Opatření podpory SZP pro zemědělské systémy a hospodaření v síti Natura 2000 (tučně 
označená opatření jsou pro členské státy povinná) 

Cíl  Pilíř 1 Pillar2 

Zajištění pokračování 
zemědělské činnosti 

- Režim základní platby, režim 
jednotné platby na plochu  

- Ekologická platba  

- Platby na oblasti s přírodními 
omezeními  

- Dobrovolná podpora vázaná na 
produkci  

- Vyrovnávací platba pro oblasti s 
přírodními omezeními 
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- nebo jako alternativa pro 
všechny přímé platby v rámci 
pilíře 1, režim pro malé 
zemědělce  

Podpora extenzivních 
zemědělských systémů  

- Platba pro oblasti s přírodními 
omezeními 

- Platby spojené s produkcí 

- Vyrovnávací platba pro oblasti s 
přírodními omezeními 

- Ekologické zemědělství  

Budování kapacity a přidané 
hodnoty  

- Režim pro mladé zemědělce - Poradenské služby 

- Předávání znalostí a informační akce 

- Investice do hmotného majetku 

- Rozvoj zemědělských podniků a 
podnikatelské činnosti 

- Vytváření seskupení producentů. 

- Režimy jakosti zemědělských 
produktů 

- Základní služby (vypracování plánů 
péče pro síť Natura 2000 / oblasti s 
vysokou přírodní hodnotou) 

Specifická ochranná péče o 
přírodní stanoviště a druhy v 
síti Natura 2000 

 - Agroenvironmentálně-klimatická 
opatření 

- Neproduktivní investice 

- Platby v rámci sítě Natura 2000 

- Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat 

- Předcházení lesním požárům a 
obnova zemědělského potenciálu  

 

► Zajištění finančních, technických, poradenských a správních zdrojů pro realizaci. Pro 
dlouhodobou podporu by měly být k dispozici dostatečné finanční a další zdroje, včetně 
vyškolených pracovníků poradenských a platebních agentur s odbornými znalostmi, které 
jsou vyžadovány pro obhospodařování půdy v síti Natura 2000. 

Financování v rámci programů rozvoje venkova musí být pokud možno dlouhodobé, jelikož 
mezery ve financování narušují důvěru mezi zemědělci a vlastníky půdy a odrazují je od 
dlouhodobých opatření (např. obnova stanovišť). Je zásadní, aby financování bylo zajištěno 
nejen pro platby zemědělcům, ale i k pokrytí všech nákladů na dodávky a podporu, např. na 
poradenské služby, odbornou přípravu a získávání dovedností, přípravu plánů péče o síť 
Natura 2000 a půdu s vysokou přírodní hodnotou a na skupinovou pomoc.  

Rady a informace by měly poskytovat zdroje, jimž zemědělci důvěřují, a jejich součástí by 
vždy mělo být poradenství týkající se ochrany s radami, jak ji skloubit se zemědělským 
systémem. Financování by mělo být k dispozici i na monitorování dopadů činností 
hospodaření na úrovni zemědělského podniku. 

► Monitorování, vyhodnocení a přezkum jsou základem pro posuzování účelnosti a 
efektivnosti opatření při plnění jejich cílů a pro přizpůsobení a vyladění programů a postupů 
hospodaření v průběhu času. Prostřednictvím společného monitorovacího a hodnoticího 
rámce je stanoven soubor ukazatelů specifických pro SZP jako celek a konkrétně pro politiku 
rozvoje venkova. Ty zahrnují společné kontextové ukazatele pro oblasti Natura 2000, stav 
ochrany zemědělských stanovišť a zemědělskou činnost s vysokou přírodní hodnotou, které 
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mají uplatňovat všechny členské státy. Řídicí orgány mohou též zavést další ukazatele, které 
jsou důležité pro jejich vnitrostátní/regionální situaci. 

Monitorování by mělo umožnit i posuzování přijetí a rozsahu opatření, jakýchkoli možných 
problémů a omezení jejich provádění, jakož i jejich vlivu v souvislosti se sledovanými cíli 
ochrany. Je důležité, aby byly navrženy programy monitorování, které lze pomocí vhodných, 
snadno ověřitelných ukazatelů uplatňovat i na úrovni zemědělských podniků. Prokázalo se, 
že zapojení zemědělců do pravidelného monitorování výsledků dosažených tím, jak 
provádějí požadovaná opatření, je velmi účinné a že je to cesta ke zlepšení jejich podílu na 
provádění programů. K vytváření pozitivního obrazu cílových druhů a stanovišť a uznání 
těch, kdo se je snaží chránit, je velmi důležitá komunikace s širší veřejností. 

Pokud jsou programy péče v síti Natura 2000 zaváděny poprvé, může efektivnost, míru 
přijetí a poskytování programů zlepšit pilotní testování v malém měřítku a hodnocení. 

Závěrečné poznámky 

Zemědělci, kteří přispívají k vhodné péči o klíčová stanoviště a druhy závislé na zemědělské 
praxi, často hospodaří za obtížných podmínek a jsou mimořádně zranitelní ekonomickými 
tlaky, které je mohou dovést až k opuštění jejich tradičních zemědělských systémů.  

Na podporu ekonomické životaschopnosti celého zemědělského podniku a na podporu 
provádění opatření potřebných k ochraně zemědělských stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství a k péči o lokality Natura 2000 jsou k dispozici možnosti financování. 

Členské státy mohou nejlépe využít těchto možností při tvorbě integrovaných balíčků 
podpory pro zemědělce v síti Natura 2000, kteří zajišťují ekonomickou životaschopnost 
extenzivního zemědělského systému, na němž závisí přínosné hospodaření, a zabývají se i 
konkrétními postupy hospodaření potřebnými pro ochranu klíčových stanovišť a druhů. 

Upravená SZP na období 2014–2020 dává členským státům novou příležitost k rozvoji 
ucelených balíčků podpory, zejména pro zemědělce v síti Natura 2000. Ty by měly 
kombinovat opatření z obou pilířů SZP s cílem podporovat pokračování extenzivních 
zemědělských systémů, pomáhat zemědělcům přidávat hodnotu k produkci a oceňovat je za 
péči o lokality, stanoviště a druhy v síti Natura 2000. 
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ÚČEL TOHOTO PRŮVODCE 

 
 K čemu tyto pokyny slouží? 

Tyto pokyny byly vypracovány s cílem pomoci správním orgánům členských států a klíčovým 
skupinám zúčastněných subjektů, které odpovídají za zemědělství a ochranu přírody, při 
rozvoji a prosazování zemědělských systémů a postupů v lokalitách sítě Natura 2000, které 
budou pomáhat zachovat a zlepšovat stav vzácných a ohrožených stanovišť a druhů s 
významem pro EU z hlediska ochrany.  

Pokyny byly vypracovány na základě aktivního dialogu s příslušnými zúčastněnými subjekty 
(zemědělské a environmentální orgány, organizace zemědělců, ekologické nevládní 
organizace) s cílem nalézt způsoby, jak podpořit integrovanější přístup k obhospodařování 
zemědělské půdy v lokalitách Natura 2000, a jak posílit zejména partnerský přístup. 

Průvodce poskytuje přehled hlavních otázek, které je třeba zohlednit v souvislosti se 
vztahem mezi zemědělskou činností a sítí Natura 2000, a nabízí řadu praktických nápadů, 
příkladů a doporučení týkajících se hospodaření na zemědělské půdě v lokalitách Natura 
2000 na základě zkušeností s osvědčenými postupy z celé EU.  

Jsou představeny různé přístupy, pokud jde o navrhování, koordinaci a provádění vhodných 
opatření pro zachování stanovišť a druhů v zájmu EU pomocí různých druhů zemědělských 
systémů a zemědělských postupů. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu věnována integraci 
opatření péče o síť Natura 2000 do programů rozvoje venkova. 

Dokument má sloužit jako užitečný zdroj rad a nápadů pro členské státy a zúčastněné 
subjekty. Jako takový odráží pouze názory Evropské komise a není právně závazný. Směrnice 
o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně ptáků jsou zakotveny v zásadě subsidiarity a je 
na členských státech, aby určily opatření, která jsou zapotřebí k péči o lokality Natura 2000 v 
souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  

Tyto pokyny nejsou tudíž z hlediska svého obsahu normativní, ale jejich cílem je nabídnout 
užitečný zdroj informací a rad, které pomohou členským státům plnit jejich závazky dané 
směrnicemi o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně ptáků.  

 

 Pro koho jsou tyto pokyny určeny? 

Tyto pokyny jsou primárně určeny správním orgánům, které se zabývají společnou 
zemědělskou politikou (SZP) (zejména orgánům, které projektují programy rozvoje venkova 
a podporují jejich provádění) a které mají na starosti provádění směrnic o ochraně 
přírodních stanovišť a o ochraně ptáků.  

Orgány v oblasti ochrany a správci sítě Natura 2000 v nich naleznou příslušné informace a 
pokyny k péči o klíčová stanoviště a druhy na zemědělské půdě a k používání hlavních 
nástrojů, které jsou k dispozici na podporu jejich ochrany mimo jiné v rámci programů 
rozvoje venkova. 
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Orgánům v oblasti zemědělství a správcům programů rozvoje venkova poskytnou 
srozumitelný přehled povinností vyplývajících ze směrnic EU o ochraně přírodních stanovišť 
a o ochraně ptáků a posouzení, na kolik jsou příslušné a důležité pro zemědělství. Naleznou 
zde i širokou škálu praktických rad a nápadů o tom, jak rozvíjet a prosazovat vhodná 
zemědělská opatření a programy, které přispívají k ochraně lokalit Natura 2000 za celé řady 
sociálních, ekonomických a fyzických nebo geografických podmínek. 

Pokyny by též měly být přínosné pro zemědělské organizace a správce půdy, kteří se podílejí 
na praktické péči o zemědělskou půdu v oblastech v síti Natura 2000. 

 Co v tomto dokumentu naleznete? 

Kapitola 1 vymezuje obecný politický kontext a stručně seznamuje se sítí Natura 2000 a 
politickými závazky EU, které mají zamezit ztrátě biologické rozmanitosti v Evropě. 

Kapitola 2 vysvětluje význam zemědělské činnosti pro stanoviště a druhy s významem pro 
EU, určuje, která stanoviště a druhy v síti Natura 2000 jsou spojeny se specifickými 
zemědělskými systémy a postupy a jak zemědělské obhospodařování ovlivňuje jejich 
ochranu. Přehledně informuje i o hlavních tlacích a hrozbách pro tato stanoviště a druhy.  

Kapitola 3 poskytuje přehled požadavků na péči o lokality sítě Natura 2000 v kontextu 
zemědělské půdy. Vysvětluje takové klíčové pojmy, jako je vytyčení cílů ochrany, zavedení 
ochranných opatření a dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany. Nastiňuje též různé 
možnosti financování, které jsou dostupné pro lokality Natura 2000 na zemědělské půdě. 
 
Kapitola 4 popisuje hlavní zemědělské systémy a postupy, které jsou nutné k obnově a 
zachování stanovišť a druhů na zemědělské půdě v síti Natura 2000 v příznivém stavu z 
hlediska ochrany. 

Kapitola 5 popisuje řadu politických nástrojů a fondů, které lze využít k zachování a 
opětovnému zavádění zemědělských systémů a postupů v rámci sítě Natura 2000. Tato 
kapitola rovněž přezkoumává potenciál pro tržní přístupy na podporu péče o síť Natura 
2000. 

Kapitola 6 poskytuje průvodce krok za krokem pro tvorbu různých typů balíčků opatření SZP 
na podporu péče o síť Natura 2000 na zemědělské půdě. Pro ilustraci toho, jak lze 
doporučení realizovat v praxi, jsou uvedeny příklady z reálného života v zemích EU. 
 
Přílohy: 

Příloha A popisuje klíčové typy stanovišť v zájmu Společenství, které jsou závislé na 
zemědělství, a míru závislosti každého z nich, jakož i jejich rozložení, celkový rozsah, podíl 
stanovišť v síti Natura 2000 a jejich současný stav z hlediska ochrany. 

V příloze B jsou vyjmenovány klíčové druhy v zájmu Společenství, které jsou spojeny se 
stanovišti na zemědělské půdě. Příloha identifikuje, jak využívají stanoviště v zemědělských 
souvislostech, jaký je jejich prioritní stav a současný stav z hlediska ochrany.  
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Příloha C ukazuje plochu stanovišť v zájmu Společenství na zemědělské půdě v těch 
členských státech, které obsahují nejméně 10 % celkové plochy stanoviště v jakémkoli 
daném biogeografickém regionu. Cílem je upozornit členské státy na ta stanoviště, za která 
nesou zvláštní odpovědnost. 

Příloha D obsahuje příklady doporučení pro péči o každý typ klíčového stanoviště podle 
přílohy I spojený se zemědělstvím. Doporučení nejsou normativní a péče by měla být 
přizpůsobena vnitrostátním a místním podmínkám a cílům pomocí nejlepších dostupných 
místních znalostí.  

Příloha E prezentuje sérii 27 případových studií různých přístupů, které byly využity k 
obhospodařování zemědělské půdy způsobem, který podporuje ochranu stanovišť a druhů v 
zájmu Společenství v různých členských státech. 
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1. ÚVOD 
 
1.1 Zemědělství v průběhu staletí  

Rozmanité zemědělské postupy v Evropě měly zásadní vliv na naši krajinu, jelikož vytvořily 
spletitou mozaiku přírodě blízkých stanovišť, která jsou pro dnešní krajinu tak 
charakteristická. Jsou součástí toho, díky čemu je evropská krajina tak zvláštní, a to jak z 
hlediska kulturního, tak z hlediska biologické rozmanitosti. Dnes tvoří zhruba polovinu území 
EU zemědělská půda a zemědělství zůstává ve většině venkovských oblastí hlavní 
hospodářskou činností. Udržuje krajinu živou a hraje zásadní roli při podpoře místní 
ekonomiky.  
 
Zemědělství samozřejmě prošlo v průběhu dějin velkými změnami. Od 50. let 20. století byli 
zemědělci všude, kde to bylo možné, vybízeni k intenzifikaci a modernizaci svých 
zemědělských postupů, aby zvýšili své výnosy a zlepšili efektivnost. Byly zaváděny 
monokultury, rozšiřovala se pole, zvětšovaly se zemědělské podniky s chovem 
hospodářských zvířat a používaly se pesticidy a umělá hnojiva. V důsledku toho významná 
část extenzivní zemědělské půdy v posledních šedesáti letech zmizela nebo byla přeměněna. 
 
Tímto procesem intenzifikace a mechanizace však nemohla projít veškerá zemědělská půda. 
V mnoha částech EU místní terén takové intenzivní postupy neumožňuje. Svahy jsou buď 
příliš prudké, půda je příliš neúrodná, oblast je příliš odlehlá apod. Zavádění takových 
velkých zemědělských změn ztěžuje i místní struktura zemědělských podniků a vzory 
rozložení půdy.  
 
V důsledku toho jsou v dnešní době významné části EU stále obhospodařovány 
extenzivnějším způsobem, který je dobře přizpůsoben místním podmínkám. Takové 
hospodaření je obvykle spíše v rukou místních drobných zemědělců než velkých 
zemědělských podniků. Ale zdaleka nejsou v menšině. Drobní zemědělci a extenzivní 
zemědělské podniky stále představují významnou část ze 14 milionů zemědělců v EU.  
 
Ačkoli tyto zemědělské systémy nejsou tak produktivní jako moderní velké zemědělské 
podniky, jsou nicméně zásadní součástí socio-ekonomické struktury evropských 
venkovských oblastí a jako takové hrají v EU nepostradatelnou roli ze sociálního, 
ekonomického a environmentálního hlediska. Představují podstatný zdroj místní 
zaměstnanosti a příjmů, předcházejí vylidňování venkova a pomáhají udržet venkovské 
komunity při životě. Pro mnoho odlehlých venkovských oblastí jsou životně důležitým 
zdrojem potravin a produkce. A hrají významnou roli při udržování bohaté a pestré 
biologické rozmanitosti v Evropě. 
 
Avšak navzdory své socio-ekonomické důležitosti se životaschopnost extenzivně 
obhospodařovaných zemědělských podniků stává v průběhu let stále ošidnější. V mnoha 
částech EU byli zemědělci nuceni opustit svou půdu a jít si hledat alternativní zdroje příjmů 
jinam, což mělo devastující sociální a ekonomické důsledky pro dotčené venkovské oblasti. V 
posledních desetiletích postihlo velké oblasti EU zastavování zemědělské činnosti. Logicky se 
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očekává, že opouštění zemědělské půdy v Evropě, zejména extenzivně spásaných ploch, 
bude v příštích desetiletích pokračovat.  
 
Opouštění půdy zmírňuje do určité míry společná zemědělská politika (SZP), která podporuje 
zemědělské postupy přínosné pro životní prostředí a venkovské komunity v okrajových / 
méně produktivních zemědělských oblastech a která též požaduje, aby vlastníci půdy 
zemědělskou půdu udržovali v „dobrém zemědělském a environmentálním stavu“, a mohli 
tak dostávat platby ze SZP. 
 
1.2 Reforma společné zemědělské politiky  

Je zásadní, aby společnost náležitě uznávala zemědělce, kteří obhospodařují svou půdu 
způsobem slučitelným s přirozeným prostředím a podporujícím ho. Jak je ukázáno výše, 
nehrají jen životně důležitou roli při zachovávání socio-ekonomické struktury a 
environmentální kvality evropských venkovských oblastí, ale poskytují i širokou škálu 
environmentálních veřejných statků a služeb společnosti. 
 
Tato důležitá role by se měla náležitě odrážet v patřičných politických závazcích na všech 
správních úrovních a měla by být jimi podporována. I v tomto ohledu hraje společná 
zemědělská politika (SZP) ústřední roli. V průběhu let postupné reformy v rostoucí míře 
uznaly důležitost podpory a pobídek pro toto důležité odvětví zemědělské komunity – 

zejména posílením opatření pro rozvoj venkova v rámci pilíře 2. Cílem toho je mimo jiné 
pomoci zemědělcům, kteří žijí a pracují v obtížných zemědělských podmínkách, aby zůstali 
ekonomicky životaschopnými a aby pokračovali v produkci environmentálně udržitelných 
produktů, které jsou v souladu s přírodním prostředím.  
 
Navíc oddělení dotací zemědělských podniků od produkce a zavedení pravidel podmíněnosti 
v rámci SZP nabídlo zemědělcům příležitost reagovat snadněji na podmínky na trhu a 
současně dodržovat základní environmentální standardy.  
 
To neznamená, že se obecný trend směrem k intenzifikaci a zvýšené specializaci a 
mechanizaci zastaví (zejména v novějších členských státech, kde se zemědělské struktury a 
systémy nadále mění v reakci na tržní síly), ale v dnešní společnosti je i silný politický 
požadavek, zejména při využívání veřejných fondů, klást větší důraz na skutečnost, že 
zemědělci nejsou jen producenty potravin, ale i opatrovníci naší krajiny, kteří zajišťují 
širokou škálu ekosystémových statků a služeb ve prospěch společnosti jako celku a chrání 
naše přírodní prostředí.  
 
V tomto ohledu se ústřední role zemědělců, kteří obhospodařují svou půdu způsobem, který 
je environmentálně šetrný a dobře přizpůsobený místním podmínkám, nesmí přehlížet na 
cestě ke stále větší efektivnosti a produktivitě zemědělských podniků.  
 
1.3 Politické závazky EU a členských států v oblasti biologické rozmanitosti 

Zemědělská činnost velkou měrou přispívá k biologické rozmanitosti díky staletí trvajícím 
různým zemědělským tradicím, které vedly ke vzniku spletité mozaiky přírodě blízkých 
stanovišť v celé krajině. To pak přilákalo pestrou paletu živočišných a rostlinných druhů. 
Někteří z nich jsou známé, např. chřástal polní (Crex crex) nebo čáp bílý (Ciconia ciconia), ale 
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v těchto přírodě blízkých stanovištích našla svůj domov i spousta jiných méně známých 
druhů, jako např. modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a mnoho druhů orchideí. 
 
Aby tyto druhy přežívaly, jsou nyní zcela závislé na místně přizpůsobených extenzivních 
zemědělských systémech a postupech. Přesto prodělala biologická rozmanitost zemědělské 
půdy v posledních padesáti letech v důsledku kombinovaných vlivů intenzifikace zemědělství 
a opouštění půdy dramatický úpadek. Dnes zůstává jen asi 15–25 % kdysi extenzivně 
obhospodařovaných ploch zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou v Evropě. Stav 
populace polního ptactva se od 80. let 20. století rovněž snížil přibližně o 50 %, nicméně se 
od té doby stabilizoval, zatímco stav populace motýlů se snížil od roku 1990 o 70 %, ale 
známky obnovy nevykazuje (Van Swaay a kol., 2010). 
 
Vzhledem k tomuto alarmujícímu úpadku biologické rozmanitosti v Evropě přijaly členské 
státy EU v zájmu ochrany nejcennějších evropských druhů a přírodních stanovišť v rámci 
jejich přirozeného areálu v EU dva klíčové právní předpisy EU – směrnici o ochraně 
přírodních stanovišť7 a směrnici o ochraně ptáků8. Obecným cílem směrnice o ochraně ptáků 
je zachovat a obnovit populace všech v přírodě se vyskytujících ptačích druhů přítomných v 
EU na úrovni, která zajistí jejich dlouhodobé přežití. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť 
má podobné cíle jako směrnice o ochraně ptáků, ale cílí i na řadu jiných druhů, než jsou 
ptáci, jakož i po zásluze na určité typy stanovišť.  
 
Tyto dvě směrnice se nevztahují na všechny druhy rostlin a živočichů v Evropě (tj. ne na 
celou biologickou rozmanitost EU). Místo toho se zaměřují na podsoubor zhruba 2 000 (asi 
ze 100 000 nebo více druhů přítomných v Evropě) druhů, které jsou tak vzácné nebo 
ohrožené, že naléhavě potřebují ochranu, aby se zabránilo jejich vyhynutí. Často jsou 
označovány jako druhy v zájmu Společenství nebo významné pro EU. 
 
Podle obou směrnic musí členské státy dělat více, než jen bránit dalšímu zhoršování těchto 
druhů a typů stanovišť v zájmu Společenství, musí též zavádět opatření zajišťující, že v celém 
svém přirozeném areálu v EU dosáhnou příznivého stavu z hlediska ochrany. Skutečnost, že 
stanoviště nebo druh nejsou ohroženy (tj. nečelí přímé hrozbě vyhynutí), nemusí nutně 
znamenat, že jsou v příznivém stavu z hlediska ochrany.  
 
Tyto dvě směrnice EU o přírodě jsou základními kameny politiky biologické rozmanitosti EU. 
V roce 2012 si EU dala za cíl zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a znehodnocování 
ekosystémových služeb v EU do roku 2012 a co nejvíce je obnovit a současně zvýšit přínos EU 
k odvracení celosvětové ztráty biologické rozmanitosti.  
 
To odráží silný politický závazek, který přijali evropští představitelé států a vlád, a zařazuje 
biologickou rozmanitost na přední místa politické agendy EU. Opětovně posílená strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti9, přijatá v roce 2012, identifikuje šest velkých cílových 
oblastí, kde je nutné přijmout opatření k řešení hlavních tlaků na přírodu a ekosystémové 

                                                      
7  Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
Konsolidované znění 1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Směrnice Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, kodifikované znění směrnice 79/409/EHS. K dispozici na 
adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:CS:PDF  
9  Celé znění strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti je k dispozici na adrese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:CS:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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služby v EU. Jedním z šesti cílů je zvýšení přínosu zemědělství a lesnictví pro biologickou 
rozmanitost. 
 

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 

Cílem strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 je zastavit zhoršování stavu všech 
druhů a stanovišť, na které se vztahují právní předpisy EU upravující ochranu přírody, a dosáhnout 
významného a měřitelného zlepšení jejich stavu. Strategie usiluje o lepší začlenění biologické 
rozmanitosti do klíčových odvětví, konkrétně prostřednictvím cílů a opatření na posílení všeho 
pozitivního, čím zemědělství, lesnictví a rybolov přispívají k ochraně biologické rozmanitosti a 
k jejímu udržitelnému využívání. Pokud jde o zemědělství, budou k tomuto cíli přispívat stávající 
nástroje v rámci SZP. Strategie usiluje i o zlepšení propojitelnosti lokalit v rámci sítě Natura 2000 i v 
širším rámci životního prostředí prostřednictvím rozvoje zelené infrastruktury.  

Cíl 1 
Zastavit zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na které se vztahují právní předpisy EU upravující 
ochranu přírody, a dosáhnout významného a měřitelného zlepšení jejich stavu do roku 2020 tak, aby 
ve srovnání se současným stavem: i) o 100 % více posuzovaných stanovišť a o 50 % více 
posuzovaných druhů podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť vykázalo zlepšený stav z 
hlediska ochrany; a ii) o 50 % více posuzovaných druhů podle směrnice o ochraně ptáků vykázalo 
bezpečný nebo zlepšený stav.  

Cíl 2 
Do roku 2020 se zachovají a posílí ekosystémy a jejich služby zavedením ekologické infrastruktury a 
obnoví se nejméně 15% poškozených ekosystémů. 

Cíl 3 
A) Zemědělství: Do roku 2020 maximalizovat zemědělsky využívané plochy (pastviny, ornou půdu a 
stálé plodiny), na něž se budou vztahovat opatření spojená s biologickou rozmanitostí v rámci SZP, 
aby mohla být zajištěna ochrana biologické rozmanitosti a mohlo být dosaženo měřitelného zlepšení 
stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany u těch, které závisejí na zemědělství nebo jsou jím 
ovlivňovány, a při poskytování ekosystémových služeb ve srovnání se scénářem EU z roku 2010, a 
přispět tak k posílení udržitelného řízení. 

Evropská komise též zdůraznila, že základem pro splnění cíle EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2020 je účinná péče o chráněné oblasti Natura 2000 a jejich obnova. 
 
1.4 Síť Natura 2000  

Ústředním prvkem směrnic o přírodě je vytvoření celounijní sítě Natura 2000. Skládá se z 
lokalit v zájmu Společenství a zvláštních oblastí ochrany určených podle směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť a zvláště chráněných oblastí (ZCHO) určených podle směrnice o ochraně 
ptáků (dále jen společně jako „lokality Natura 2000“). To, jak mají být tyto lokality 
obhospodařovány a chráněny, je vysvětleno níže v kapitole 3.  

Doposud bylo do sítě Natura 2000 zařazeno více než 26 000 lokalit. Společně pokrývají 
přibližně 18 % suchozemského povrchu EU a také významnou plochu mořských oblastí. Síť 
Natura 2000 však není systém přísných přírodních rezervací, volí odlišný přístup, přístup, 
který plně uznává přírodu, a člověk je její nedílnou součástí, přičemž oba fungují nejlépe ve 
vzájemném partnerství.  



 

 8 

 
 
1.5 Partnerství zemědělců a společnosti  

Důležitost zemědělců pro síť Natura 2000 se odráží ve skutečnosti, že zemědělská půda tvoří 
zhruba 40 % celkové rozlohy začleněné do této sítě. Jelikož se vysoká míra biologické 
rozmanitosti obvykle shoduje s nízkou zemědělskou produktivitou, nachází se většina 
zemědělské půdy v síti Natura 2000 v okrajovějších zemědělských oblastech. K typickým 
příkladům patří alpské louky a pastviny, stepní planiny, vřesoviště ve volné krajině a vlhké 
travní porosty.  
 
V některých z těchto oblastí jsou stávající zemědělské systémy a postupy již pravděpodobně 
slučitelné s ochranou druhů a stanovišť, pro něž byla daná lokalita určena v síti Natura 2000, 
a důraz bude kladen na nalezení způsobů, jak i nadále podporovat tyto zemědělské postupy 
a náležitě projevit uznání zainteresovaným zemědělcům. V jiných mohlo být od tradičních 
zemědělských postupů již upuštěno nebo mohl proběhnout přechod na jinou formu 
zemědělské činnosti, která je méně slučitelná s přírodou. V takovém případě bude nezbytné 
najít způsoby, jak opětovně zavést slučitelné zemědělské systémy nebo upravit stávající 
postupy tak, aby byly schopny znovu přispívat k ochraně stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství, pro něž byla lokalita určena.  
 
To si žádá silné partnerství mezi dotčenými zemědělci, veřejnými orgány odpovědnými za 
zemědělskou politiku a politiku v oblasti přírody a širokou občanskou společností. Cílem 
tohoto průvodce je ilustrovat, jak toto partnerství může být utvářeno, aby fungovalo účinně 
ve prospěch všech. Poskytuje přehled hlavních otázek, které je třeba zohlednit v souvislosti 
se vztahem mezi zemědělskou činností a sítí Natura 2000, a nabízí řadu praktických nápadů, 
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příkladů a doporučení týkajících se hospodaření na zemědělské půdě v lokalitách Natura 
2000 na základě zkušeností s osvědčenými postupy z celé EU.  
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2. ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA V SÍTI NATURA 2000 

 

Co v této kapitole naleznete? 
Tato kapitola poskytuje přehled role, kterou různé zemědělské systémy a postupy hrají při 
podpoře ochrany stanovišť a druhů sítě Natura 2000. Nastiňuje druh zemědělské půdy, který 
je začleněn do sítě Natura 2000, a identifikuje ta stanoviště a druhy chráněné v rámci obou 
směrnic EU o přírodě, které jsou specificky spojeny se zemědělskými postupy. Zkoumá hlavní 
tlaky a hrozby, které na ně působí v souvislosti se zemědělstvím, a to, jak různé aspekty 
zemědělského obhospodařování mohou ovlivňovat jejich ochranu. 

 
 
2.1 Jaký druh zemědělské půdy je zahrnut do sítě Natura 2000?  

Zemědělské ekosystémy10 představují v průměru 38 % celkové plochy sítě Natura 2000 v EU 
(EEA, 2010) a lokality Natura 2000 obsahují 10,6 % (nebo 22,2 milionu ha) celkové 
zemědělské půdy EU-27 (viz obr. 2.1). 

Obrázek 2.1: Podíl zemědělské půdy uvnitř sítě Natura 2000 
Pozn.: k odhadům podílů využívané zemědělské půdy v rámci sítě Natura 2000 byly použity třídy 
databáze krajinného pokryvu Corine. Zdroj: European Commission, 2013a.  
 

 
 

                                                      
10  V tomto oddíle zahrnují „zemědělské ekosystémy“ následující třídy databáze krajinného pokryvu Corine (CLC): 

- Orná půda, kam patří orná půda mimo zavlažovaných ploch (třída CLC 211), plochy trvale zavlažované (212), rýžová 
pole (213), vinice (221), ovocné sady a keře (222), olivové porosty (223), louky (231) a roční kultury přidané ke 
stálým kulturám (241). 

- Různorodé zemědělské plochy: komplexní systémy kultur a parcel (242), převážně zemědělská území s příměsí 
přirozené vegetace (243) a území zemědělsko-lesnická (244). 

- Lesy a přírodě blízké oblasti s možnými extenzivními zemědělskými postupy: přírodní pastviny (321), slatiny a 
vřesoviště, křovinaté formace (322), sklerofylní vegetace (323). 
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Je zapotřebí poznamenat, že výraz „zemědělská půda“ v této souvislosti je mnohem širší než 
plocha klasifikovaná jako využívaná zemědělská půda v jiných souvislostech, např. ve 
zjišťování o struktuře zemědělských podniků Společenství a statistice plodin 11. 

Většina zemědělské půdy v síti Natura 2000 byla obhospodařována extenzivními 
zemědělskými systémy, a její pokračující existence tudíž značně závisí na pokračování těchto 
zemědělských systémů (viz rámeček 2.1). Velký důraz je kladen na prosazování pozitivních 
ochranných opatření v zemědělských systémech, které jsou ekologicky i ekonomicky 
udržitelné. Systémy hospodaření s nízkým stupněm intenzity, které jsou součástí sítě Natura 
2000, se obvykle vyvinuly časem, přičemž struktura zemědělských podniků a zemědělské 
postupy se úzce přizpůsobily místním podmínkám. Obecně zahrnují:  

o systémy chovu skotu tam, kde jsou krmné plochy hlavně polopřirozenou vegetací, 
včetně pastvin, vřesovišť a křovin,  

o orné systémy s nízkým stupněm intenzity (např. na chudých půdách, v suchých, salinních 
nebo zamokřených oblastech nebo v odlehlých lokalitách), často v rotaci s 
polopřirozenou vegetací ležící ladem,  

o trvalé kultury s nízkým stupněm intenzity, jako jsou staré tradičně obhospodařované 
sady a olivové háje, a  

o smíšené zemědělské systémy s plodinami na orné půdě a/nebo trvalými kulturami s 
hospodářskými zvířaty. Takové zemědělské systémy zahrnují i zemědělskou půdu s 
mozaikou zemědělství s nízkou úrovní intenzity a cenných krajinných prvků, která může 
podpořit vysokou biologickou rozmanitost druhů.  

 
V lokalitách Natura 2000 se často vyskytují systémy chovu skotu s nízkou intenzitou, 
protože zachovávají velké plochy polopřirozených pastvin a luk, vřesovišť a křovin, které jsou 
domovem mnoha rostlinných a živočišných druhů v zájmu Společenství, a utvářejí krajinu 
našich vysočin, hor a dalších oblastí. Na horských pastvinách a loukách, které jsou spásány 
extenzivně, se vyskytují takové druhy, jako je svišť tatranský (Marmota marmot latirostris) a 
vzácné druhy motýlů (např. Colias myrmidone a Erebia calcaria). 

Orné systémy s nízkou intenzitou, jako jsou suché stepní půdy, jsou často označovány jako 
lokality Natura 2000, neboť podporují vzácné a vysoce ohrožené druhy plevele na orné 
půdě, savce, např. křečka rumunského (Mesocricetus newtoni) a sysla obecného 
(Spermophilus citellus), a velké populace některých celosvětově ohrožených ptáků, včetně 
dropa velkého (Otis tarda) a poštolky jižní (Falco naumanni). Ta část těchto orných systémů, 

                                                      
11  Ve zjišťování o struktuře zemědělských podniků Společenství se za využívanou zemědělskou půdu považuje celková 
plocha využívaná jako orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury a zelinářské zahrady využívané zemědělským 
podnikem bez ohledu na druh vlastnických vztahů k půdě nebo na to, zda se využívá jako součást obecní půdy. K využívané 
zemědělské půdě nepatří nepoužívaná zemědělská půda, lesy a půda zastavěná budovami, statky, cestami, rybníky apod. 
Využívaná zemědělská půda je též definována v kontextu statistiky plodin (nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 
1990 a nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993) jako 1) obdělávaná plocha pro každou skupinu obilovin a pro 
každý druh obilovin (uvedenou v přílohách), jejichž produkce činí víc než 50 000 tun ročně, a 2) plochy s ornou půdou, 
trvalé pastviny, trvalé kultury a ostatní plochy využívané zemědělské půdy kromě orné půdy (plochy rostlinných produktů 
jiných než obilovin). Trvalé travní porosty zahrnují i části využívané zemědělské půdy mimo zemědělské podniky. V 
současnosti existují významné rozdíly mezi využívanou zemědělskou půdou na základě zjišťování o struktuře zemědělských 
podniků a na základě statistiky plodin z důvodu rozdílných definic používaných ve zjišťování. 
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která leží ladem nebo byla vyňata z obhospodařování, je zásadní součástí jejich přírodní 
hodnoty, jakož i řídká a heterogenní vegetační struktura plodin a ladem ležící půdy. 

 

Silvo-pastorální systémy s nízkou intenzitou, které kombinují pěstování plodin a pastvu 
hospodářských zvířat se stromy, jakými jsou dehesy a montada, jsou zemědělské systémy s 
jedinečnými charakteristika, které podporují mnoho druhů v zájmu Společenství, např. 
ještěrku Schreiberovu (Lacerta schreiberi) a orla iberského (Aquila adalberti). 

Trvalé kultury nízké intenzity, včetně ovocných a ořechových sadů, olivových porostů a 
vinic, se v oblastech Natura 2000 nacházejí často díky svému strukturálnímu bohatství, 
včetně mozaik teras, živých plotů, travních porostů a jiných polopřirozených vegetačních 
prvků, poskytují vhodné stanoviště pro mnoho druhů, které byly původně spojeny s 
otevřenými lesy a/nebo skalními stanovišti. Tradiční sady jsou vhodné pro druhy žijící na 
velkých plochách, které vyžadují komplex stanovišť, jako je čolek velký (Triturus cristatus), a 
pro saproxylický hmyz závislý na tlejícím dřevu, např. roháč obecný (Lucanus cervus). Na 
trvalých kulturách lze nalézt mnoho ptačích druhů, včetně sedmihláska olivového (Hippolais 
olivetorum). Netopýři, např. vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) hledají potravu nad 
tradičními sady. Trvalé kultury nízké intenzity jsou ceněné i pro své krajinné vlastnosti a 
kulturní a historické asociace. 

Několik druhů ze sítě Natura 2000 lze najít i na intenzivně obhospodařované zemědělské 
půdě. Patří mezi ně i několik mezinárodně důležitých stálých populací hus a labutí, např. 
berneška bělolící (Branta leucopsis) a labuť zpěvná (Cygnus cygnus), které v zimě spásají 
intenzivní travní porosty a obiloviny. Křeček polní (Cricetus cricetus), který je uveden v 
příloze IV směrnice o ochraně přírodních stanovišť, a vyžaduje tudíž přísnou ochranu podle 
článku 12, se vyskytuje na orné půdě, kde je k dispozici dost zdrojů potravy a dostatek 
úkrytů v pícninách a v okrajových pruzích nesklizené vegetace.  
 

Rámeček 2.1 Vztah mezi zemědělskou půdou s vysokou přírodní hodnotou a sítí Natura 
2000 

Pojem zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou je v zemědělské politice napříč Evropou široce 
přijímán. Zemědělská půda s vysokou přírodní hodnotou zahrnuje ty oblasti v Evropě, kde 
zemědělství představuje hlavní (obvykle dominantní) využití půdy a kde zemědělství podporuje 
vysokou rozmanitost druhů a stanovišť, přítomnost druhů evropského a/nebo vnitrostátního a/nebo 
regionálního ochranného významu nebo je s nimi spojeno nebo obě možnosti (Beaufoy & Cooper, 
2008; Cooper a kol., 2007; Oppermann a kol., 2012). V rámci této definice rozlišujeme tři druhy 
zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou: 

 Druh 1: Zemědělská půda s vysokým podílem polopřirozené vegetace 

 Druh 2: Zemědělská půda s mozaikou zemědělství s nízkou intenzitou a přírodních a 
strukturálních prvků, jako jsou okraje polí, živé ploty, kamenné zídky, části lesů nebo křovin, říčky 
apod. 

 Druh 3: Zemědělská půda podporující vzácné druhy nebo vysoký podíl evropských či světových 
populací.  

V praxi se oblasti zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a zemědělská půda v síti Natura 
2000 do značné míry překrývají, jelikož třetí druh vysoké přírodní hodnoty byl určen na základě 
informací ze sítě Natura 2000, jakož i z významných ptačích území (VPÚ), významných motýlích 
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území a dalších vhodných vnitrostátních souborů údajů o biologické rozmanitosti (další podrobnosti 
viz Paracchini a kol. 2008). 

Tyto dva pojmy se však od sebe jasně odlišují. Zemědělská půda s vysokou přírodní hodnotou je 
široký pojem zahrnující veškerou biologickou rozmanitost a nemá žádnou právní sílu. Síť Natura 2000 
je na druhou stranu vázána právními předpisy EU. Oblasti zemědělské půdy jsou do sítě Natura 2000 
zahrnuty pouze za předpokladu, že mají klíčový význam pro jeden nebo více chráněných druhů a 
stanovišť EU podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť nebo o ochraně ptáků (tj. ne všechny 
oblasti, kde se vyskytují druhy a stanoviště, musí být nutně zahrnuty do sítě Natura 2000 – viz 
kapitola 3). V případě zařazení do sítě Natura 2000 mají členské státy zákonnou povinnost o tyto 
lokality pečovat způsobem, který zajišťuje ochranu druhů a typů stanovišť, pro něž byla určena. 

 
Viz kapitola 4, která obsahuje více podrobností o zemědělských systémech a péči o 
stanoviště a druhy. 
 
2.2 Kterých stanovišť a druhů v zájmu Společenství se to týká?  

Mnohé ze stanovišť a druhů Natura 2000 v zájmu Společenství, které jsou chráněny podle 
směrnic o ochraně přírodních stanovišť a o ochraně ptáků, jsou závislé na zemědělských 
postupech nebo jsou s nimi spojené (viz tabulka 2.1). Je jim proto v tomto průvodci 
věnována zvláštní pozornost a pro usnadnění jsou jednoduše označovány jako „klíčová 
stanoviště na zemědělské půdě“ a „klíčové druhy na zemědělské půdě“.  
 
Je zapotřebí poznamenat, že podle podmínek směrnice o ochraně přírodních stanovišť jsou 
do sítě Natura 2000 zařazeny jen ty nejdůležitější základní lokality pro tyto typy stanovišť a 
druhy, a nikoli všechny oblasti, v nichž se vyskytují. Jak ukazuje tabulka 2.1, u některých typů 
stanovišť je sítí Natura 2000 chráněno pouze 20–30 % jejich celkové rozlohy. 
 

2.2.1 Klíčová stanoviště na zemědělské půdě v zájmu Společenství 

V příloze I směrnice o ochraně přírodních stanovišť se uvádí 58 typů stanovišť (z nichž 23 
patří k prioritním typům12), která jsou pokládána za klíčová stanoviště na zemědělské půdě, 
jelikož jsou závislá na extenzivních zemědělských postupech nebo jsou s nimi spojena. 
Spadají do osmi širokých skupin stanovišť (Evropská komise, 2013b). Ty jsou stručně 
popsány níže. Podrobnější informace o každém typu stanoviště obsahuje příloha A. 
 
Více než třetina těchto stanovišť (24) je pokládána za plně závislou na vhodných 
zemědělských postupech (Halada a kol., 2011). To jsou stanoviště, u nichž bylo složení druhů 
předmětem výběru po mnoho desetiletí či století a odpovídá podmínkám v lokalitě i typu a 
intenzitě lidského hospodaření. Výsledkem ukončení tohoto hospodaření a významných 
změn intenzity hospodaření jsou (obvykle nezvratné) změny ve struktuře stanoviště a 
složení druhů.  
 

                                                      
12 Směrnice o ochraně přírodních stanovišť označuje podsoubor 72 stanovišť z přílohy I jako prioritní typy přírodních 
stanovišť, protože jim hrozí zánik a protože Společenství má za ně zvláštní odpovědnost s ohledem na podíl jejich 
přírodního rozsahu, který spadá do EU. Podobně je za prioritní druhy označen i podsoubor druhů z přílohy II, protože 
Společenství má za ně zvláštní odpovědnost. 
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Má se za to, že ostatních 34 stanovišť je částečně závislých, protože hospodaření buď 
prodlužuje existenci stanoviště tím, že blokuje sukcesi, nebo zvětšuje/zachovává zvětšenou 
plochu rozložení stanovišť. Některá stanoviště jsou zčásti závislá, tzn. pouze některé podtypy 
nebo část jejich rozložení. Několik vzácných primárních typů stanovišť v extrémnějších 
klimatických podmínkách by mělo být chráněno před jakýmkoli zemědělským využitím.  
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Atlantská slaná louka se staticí  
(Fotografie: Dr. J.P. Doody) 

 
Vápencové zpevněné duny na seftonském 

pobřeží 
(Fotografie: John Houston) 
 

 
Severoatlantská vlhká vřesoviště v oblasti 
New Forest, Anglie (fotografie: Steve 
Humble) 

 
Jalovcový matorral ve střední Itálii.  
(Fotografie: Národní park Foreste Casentinesi) 

 

o Pobřežní a halofytní stanoviště 

Pobřežní slané louky a slaniska podél Atlantiku, 
Severního moře a boreálního pobřeží byly často 
tradičně spásány a byly by narušeny bujnou vegetací, 
pokud by se od pastvy upustilo. Sezónně jsou 
spásány i vnitrozemské slané louky a slaniska.  
 
o Pobřežní písečné duny a vnitrozemské duny 
 

Zpevněné duny s travními porosty a křovinami jsou 
často závislé na extenzivní pastvě pro zastavení 
sukcese a zachování otevřeného stanoviště. Machair je 
zvláštní pobřežní písčitá krajina vznikající po staletí při 
pastvě s nízkou intenzitou a střídavým pěstováním 
plodin. Vnitrozemské duny a písčitá vřesoviště s trávou 
a křovinami potřebují rozsáhlou extenzivní pastvu nebo 
sečení trávy a malá narušení pro zachování pouze 
určité úrovně narušení a omezení křovin. 
 
o Vřesoviště a křoviny mírného pásu a boreální 

vřesoviště a křoviny 
 

Suchá vřesoviště jsou přírodě blízká stanoviště vzniklá z 
lesů díky dlouhé historii pastvy a vypalování. V dávných 
dobách byla využívána jako stálé pastviny v rámci 
smíšených zemědělských systémů. Poskytovala též 
palivo, podestýlku pro hospodářská zvířata, krmivo na 
zimu, došky na střechu, a dokonce i stavební materiál 
na cesty. Vlhká vřesoviště jsou někdy také extenzivně 
spásána, ale jsou velmi citlivá na poškození nadměrnou 
pastvou. Alpínská vřesoviště byla tradičně sezónně 
spásána v režimu sezónních přesunů, jakož i volně 
žijícími druhy živícími se pastvou. Boreální vřesoviště 
jsou spásána soby. 
 
o Tvrdolisté křoviny (matorraly) 
 

Stanoviště v tvrdolistých křovinách se nacházejí kolem 
Středozemního moře. Několik míst přírodní vegetace 
se vyskytuje v lokalitách s extrémními podmínkami a ta 
by pak měla být ponechány v klidu. Ale většinou se 
jedná o sekundární stanoviště tvořená destrukcí 
dubových lesů a staletími otevřené pastvy s ovcemi a 
kozami a pravidelným vypalováním. Například 
jalovcové křovinné útvary na vřesovištních nebo 
vápencových travních porostech jsou velmi rozšířené v 
téměř všech regionech Evropy, a pokud jde o 
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Travní porosty bohaté na druhy v České republice  
(Fotografie: Správa Krkonošského národního 
parku) 

 
Bazická slatiniště se suchopýrem 
(Fotografie: Viera Šefferová Stanová) 

 
Vápencový chodník v Burrenu (Irsko) 
(Fotografie: Sharon L. Parr) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water

 
Pastvina porostlá dřevinami ve Švédsku  
(Fotografie: Jens Johannesson) 

zachování jejich charakteristické mozaiky křovin a travních porostů, spoléhá se na extenzivní 
pastvu. 
 
o Přirozené a polopřirozené travní porosty 
 

Evropská travinná společenstva tvoří širokou škálu 
typů a podtypů, od velmi suchých, řídce porostlých 
přirozených travních porostů až po nivní louky a 
mokré bezkolencové louky a od alpínských travních 
porostů přes dehesy se vždyzelenými druhy dubů 

(Quercus) až po stepní travní porosty. Systémy 
hospodaření a tradice se náležitě různí. 
Nejrozšířenější jsou sečené louky. 
 
o Rašeliniště a slatiniště 
 

Většina rašelinišť poskytuje velmi chudou a řídkou 
píci a je citlivá na pastvu. Mnohá proto nejsou 
spásána, a pokud jsou, je nutné pastvu velmi 
pečlivě regulovat. Slatiniště nejsou obvykle 
zemědělsky využívána, ale některé typy slatinních 
stanovišť, která nejsou příliš vlhká, se využívají pro 
lehkou pastvu nebo pro sklizeň materiálu na 
podestýlku pro hospodářská zvířata. 
 

o Skalní stanoviště 
 

Vápencové „chodníky“ potřebují pastvu a/nebo 
prořezávání, aby zůstaly otevřené, a slouží jako 
pastva v rámci mozaiky stanovišť s polopřirozeným 
travním porostem a křovinami. Skalní stanoviště 
mohou tvořit i součást větších mozaik spásaných 
přírodě blízkých stanovišť, například na alpínských 
pastvinách nebo travních porostech severských 
alvarů. 
 

o Pastviny a louky porostlé dřevinami 
 

Fennoskandinávské pastviny a louky porostlé 
dřevinami jsou zbývajícími fragmenty původně 
rozšířených zemědělských systémů pastvy smíšené 
s rozptýlenými stromy a křovinami, které byly 
tradičně sklízeny jako píce pro hospodářská zvířata. 



 

 17 

Tabulka 2.1 Klíčová stanoviště na zemědělské půdě v zájmu Společenství 

Klíč/zdroj: Agri dep = závislost na zemědělství (Halada a kol. (2011): 3 = plná závislost na zemědělském 
obhospodařování, 2 = částečná závislost, 1 = částečná závislost, ale pouze u některých podtypů nebo na části 
rozložení. Priorita = prioritní stav podle přílohy I směrnice o ochraně přírodních stanovišť. % N2K = podíl 
stanoviště, který je chráněn lokalitami sítě Natura 2000 tak, jak jsou uvedeny v dodatku k pokrytí stanovišť a 
druhů sítí Natura 2000 ve zprávě podle článku 17 (ETC/BD, 2008). % UFC: podíl plochy stanoviště* s 
nepříznivým stavem z hlediska ochrany byl vypočítán sečtením hodnocení každého stanoviště podle členských 
států a biogeografického regionu, který byl klasifikován jako region s nepříznivým stavem z hlediska ochrany, a 
jeho následným vydělením uváděnou celkovou plochou stanoviště (ETC/BD 2008, databáze podle článku 17). % 
XX: podíl plochy stanoviště* s neznámým stavem z hlediska ochrany byl vypočítán stejným způsobem. (Pozn.: 
zde se předpokládá, že veškerá plocha v nepříznivě posouzeném stanovišti je v nepříznivém stavu, zatímco v 
pokynech k vykazování podle článku 17 může být určitý podíl i přesto v příznivém stavu, pokud je celkový stav 
posouzen jako nepříznivý). * Vylučuje Rumunsko (RO) a Bulharsko (BG). Výskyt stanoviště v Rumunsku a 
Bulharsku se řídí konkrétním seznamem pro stanoviště ETC/BD13.  

POZNÁMKA: Z důvodu přistoupení Chorvatska bylo přidáno další stanoviště s travním porostem závislé na 
sečení trávy: 6540 Substředomořské travní porosty Molinio-Hordeion secalini 

Zdroj: Směrnice Rady 2013/17/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské 
republiky upravují některé směrnice v oblasti životního prostředí. 

Kód Typ stanoviště Agri 
dep 

Prioritní 
stanovišt

ě 

% N2K % UFC % XX 

1330 Atlantské slané louky 1  65% 100% 0% 

1340 Vnitrozemské slané louky 2 * 51% 100% 0% 

1530 Panonské slané stepi a slaniska 1 * 55% 100% 0% 

1630 Boreální baltské pobřežní louky 2 * 71 % 100% 0% 

2130 Zpevněné pobřežní duny s bylinnou vegetací („šedé 

duny“) 

1 * 57% 95% 1% 

2140 Odvápněné zpevněné duny s Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 

2150 Atlantské odvápněné zpevněné duny (Calluno-

Ulicetea) 

1 * 41% 28% 72% 

2190 Vlhké prolákliny v dunách 2  51% 93% 6% 

21A0 Machairy 3 * 27% 100% 0% 

2250 Pobřežní duny s jalovci Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 

2310 Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodů Calluna a Genista 1   68% 100% 0% 

2320 Suchá písčitá vřesoviště s druhy rodu Calluna a se 
šichou černou (Empetrum nigrum) 

1   43% 99% 1% 

2330 Vnitrozemské duny s otevřenými travními porosty s 
druhy rodů Corynephorus a Agrostis 

1   43% 98% 2% 

2340 Panonské vnitrozemské duny 3 * 29% 100% 0% 

4010 Severoatlantská vlhká vřesoviště s Erica tetralix 3  36% 100% 0% 

4020 Atlantská vlhká vřesoviště mírného pásu s druhy Erica 
ciliaris a Erica tetralix 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Evropská suchá vřesoviště 3  37% 52% 47% 

4040 Suchá atlantská pobřežní vřesoviště s Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 

4060 Alpínská a boreální vřesoviště 1   73% 22% 4% 

4090 Endemické porosty nízkých keříků v horách Středomoří 
s druhy rodu Genista 

2   62% 2% 91% 

5120 Horská společenstva s Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 

                                                      
13  Kontrolní seznamem pro stanoviště ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5130 Porosty Juniperus communis na vřesovištích nebo 

travních porostech na vápencích 

2   30% 47% 7% 

5210 Stromovité matorraly s jalovci Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 

5330 Termostředomořské houštiny a houštiny na suchých 
(«předpouštních») stanovištích 

1   69% 15% 77% 

5420 Frigany se Sarcopoterium spinosum 2   85% 0% 6% 

5430 Endemické frigany svazu Euphorbio-Verbascion 2   79% 0% 7% 

6110 Skalní vápnomilné nebo basofilní travní porosty Alysso-
Sedion albi 

1 * 57% 12% 78% 

6120 Vápnomilné travní porosty na suchých píscích 2 * 18% 99% 1% 

6140 Pyrenejské travní porosty s Festuca eskia na 
křemičitém podloží 

2   90% 64% 11 

6150 Alpínské a boreální travní porosty na křemičitém 
podloží 

2   58% 10% 0% 

6160 Travní porosty s Festuca indigesta v iberských horách 2   68% 0% 100% 

6170 Alpínské a subalpínské vápnomilné travní porosty 2   64% 26% 31% 

6180 Makaronéské mezofilní travní porosty 2   86% 100% 0% 

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47% 63% 0% 

6210 Facie polopřirozených suchých travních porostů a 
křovin na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia) 

3   49% 49% 23% 

6220 Pseudostepi s travinami a jednoletou vegetací Thero-
Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Druhově bohaté smilkové (rod Nardus) travní porosty 
na křemičitých podložích v horských oblastech (a v 
podhorských oblastech kontinentální Evropy) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Subpanonské stepní travní porosty 2 * 67% 100% 0% 

6250 Panonské sprašové stepní travní porosty 3 * 39% 99% 1% 

6260 Panonské písčité stepi 3 * 33% 100% 0% 

6270 Fennoskandinávské nížinné druhově bohaté suché až 
středně vlhké travní porosty 

3 * 22% 100% 0% 

6280 Severské alvary a ploché skály z prekambrického 
vápence 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Suché trávníky východní substředomořské oblasti 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Dehesy se stálezelenými druhy dubů Quercus spp. 3   65% 0% 98% 

6410 Bezkolencové louky (Molinia spp.) na vápenitých, 
rašelinných nebo hlinitosiltových těžkých půdách 

(Molinion caeruleae) 

3   35% 94% 4% 

6420 Středomořské vlhké vysokostébelnaté travní porosty 

(Molinio-Holoschoenion) 

2   65% 3% 95% 

6430 Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva nížin 
a horského až alpínského výškového stupně 

1  44% 77% 23% 

6440 Nivní louky říčních údolí s vegetací typu Cnidion dubii 3   52% 100% 0% 

6450 Severní boreální nivní louky 3   18% 100% 0% 

6510 Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis 

3   46% 89% 6% 

6520 Horské sečené louky 3   51% 99% 1% 

6530 Fennoskandinávské louky s dřevinami 3 * 54% 100% 0% 

6540 Substředomořské travní porosty Molinio-Hordeion 
secalini 

3  neuve
deno 

neuved
eno 

neuv
eden

o 

7210 Vápenité slatiny s Cladium mariscus a společenstvem 
Caricion davallianae 

1 * 26% 71 % 2% 

7230 Bazická slatiniště 2   43% 97% 0% 
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8230 Křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-

Scleranthion nebo Sedo albi-Veronicion dillenii) 

1  34% 9% 82% 

8240 Vápencové «chodníky» 2 * 47% 27% 37% 

9070 Fennoskandinávské pastviny porostlé dřevinami 3   19% 100% 0% 
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Ohniváček černočárný (fotografie: P. 
Dzierza) 

 
Kosatec písečný v písčitých travních 
porostech v Maďarsku (fotografie: 
Wikimedia Commons) 

2.2.2 Klíčové druhy na zemědělské půdě v zájmu Společenství 

V příloze II směrnice o ochraně přírodních stanovišť je uvedeno 197 druhů nebo poddruhů, 
které jsou spojeny se zemědělskými ekosystémy nebo travinnými ekosystémy. Mezi tyto 
klíčové druhy na zemědělské půdě14 patří 115 rostlin, 48 bezobratlých, 4 obojživelníci, 89 
plazů a 21 savců. Z přílohy I směrnice o ochraně ptáků je za klíčové druhy na zemědělské 
půdě pokládáno 62 ptáků ze 195 uvedených15. Všech 259 druhů je uvedeno v příloze B 
těchto pokynů s jejich preferovanými stanovišti. 

Velká část těchto klíčových druhů na zemědělské půdě je s ohledem na své přežití závislá na 
pokračování extenzivních tradičních zemědělských postupů v EU. Většina druhů (215 druhů) 
je v zásadě spojena s travními porosty, 11 druhů s extenzivní zemědělskou půdou a 30 druhů 
vyžaduje oba typy zemědělského systému. 

o Rostliny  

Některé z vyjmenovaných rostlinných druhů jsou 
endemické pro malé oblasti, kde jsou nejlépe 
chráněny přírodními rezervacemi, ale jiné druhy byly 
až donedávna rozšířenější a jejich počet klesl z 
důvodu ztráty jejich stanovišť a tradičních 
extenzivních zemědělských postupů, které je 
udržovaly. Seznam obsahuje plevel na orné půdě, 
který býval vcelku hojně se vyskytující a rozšířený v 
celé Evropě, ale nyní zůstává již jen v malých 
roztříštěných populacích v oblastech, kde se 
obiloviny stále pěstují extenzivně. 

o Bezobratlí 

Seznam bezobratlých druhů spojených s travními 
porosty zahrnuje 17 motýlů a 8 druhů můr. Patří 
mezi ně motýli, kteří byli až do nedávné doby 
rozšířeni na sečených loukách, mokrých loukách 
(bezkolencové a slatinné louky) nebo vápenitých 
pastvinách, ale z důvodu ztráty těchto extenzivně 
obhospodařovaných travních porostů došlo u nich k 
drastickému poklesu populací. Jsou sem zahrnuty i 

                                                      
14 Zpráva se scénářem o biologické rozmanitosti v EU (EEA. 2010) určila jako klíčové zemědělské druhy ty, které jako své 
preferované stanoviště používají zemědělské ekosystémy a/nebo travní porosty. Vysvětlivky agentury EEA uvádějí, že 
povaha vazby mezi druhy a jejich stanovišti je vyjádřena ve třech kategoriích: 

 upřednostňované stanoviště hlavní stanoviště druhu, druh toto stanoviště používá obvykle k životu nebo s tímto 
typem stanoviště je spojena hlavní část populace,  

 vhodné stanoviště: stanoviště, v němž se druh pravidelně vyskytuje, ale není to jeho upřednostňované stanoviště 
nebo upřednostňované stanoviště nelze určit (u druhů žijících pravidelně v několika typech stanovišť), 

 příležitostné stanoviště: druh někdy žije v tomto typu stanoviště, ale pouze okrajově nebo toto stanoviště využívá 
malá část populace tohoto druhu. 

15 Klíčové druhy polního ptactva jsou definovány jako druhy, které jsou vyjmenovány v příloze I směrnice o ochraně ptáků a 
které mají více než 10 % své evropské populace v jednom nebo více typech zemědělských stanovišť v alespoň jedné ze 
svých sezón (Tucker a Evans, 1997). Počty druhů využívajících každé stanoviště, prioritní druhy, rozptýlené druhy a druhy s 
nepříznivým stavem jsou uvedeny v příloze B. 
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kobylky a cvrčci, brouci a hlemýždi, kteří žijí v polopřirozených travních porostech. 
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Zmije menší (Vipera urisinii) je primárně 
spojována s otevřenými loukami 

 
Sysel obecný (Spermophilus citellus) 
(fotografie: archiv MME) 

  

 

Stepokur krásný (Pterocles alchata) 
(fotografie: J.M. Cereza) 

o Obojživelníci a plazi 
Klíčové druhy obojživelníků a plazů na zemědělské 
půdě jsou často úzce spojeny se smíšenými 
mozaikovými zemědělskými oblastmi, které jsou 
bohaté na strukturální prvky a zemědělské znaky, 
jako jsou rybníky, suché kamenné zídky a terasy a 
sady, vinice nebo zahrady. Jiné druhy obojživelníků 
mohou žít dokonce v upravených stanovištích, jako 
například Pelobates fuscus insubricus, poddruh 
blatnice skvrnité, který se vyskytuje v některých 
rýžových polích v oblasti podél řeky Pád v severní 
Itálii.  

o Savci 
Mezi klíčové druhy savců na zemědělské půdě 
patří některé velké pasoucí se druhy, které 
využívají extenzivní pastviny vytvořené sezónními 
nebo velkými extenzivními systémy pro pastvu 
hospodářských zvířat, např. dva druhy kamzíků 
(Rupicapra spp) na alpínských pastvinách nebo 
zubr evropský (Bison bonasus) na mozaice travních 
porostů s lesy. Jsou sem zahrnuti i savci, kteří žijí v 
různých smíšených mozaikových zemědělských 
krajinách bohatých na strukturální prvky, včetně 
tchoře tmavého (Mustela putorius), hraboše 
Cabrerova (Microtus cabrerae), vrápence velkého 
(Rhinolophus ferrumequinum), myšivky stepní 
(Sicista subtilis) a dvou druhů sysla (Spermophilus 
citellus a Spermophilus suslicus). 

o Ptáci  
Klíčovými druhy polního ptactva jsou ptáci, kteří 
mají alespoň po část roku více než 10 % své 
evropské populace v jednom nebo více typech 
zemědělských stanovišť. Stepní travní porosty 
jsou obzvláště důležité, jelikož jsou v EU poměrně 
vzácné, ale i přesto se v nich vyskytují významné 
populace 32 klíčových druhů polního ptactva. Pro 
ptáky jsou důležité i polopřirozené středomořské 
křoviny a mokré travní porosty.  

Pro řadu ptačích druhů z přílohy I mají velký 
význam obilné systémy s nízkou intenzitou (tj. 
pseudostepi). Typická stanoviště na zemědělské 
půdě jsou důležitá i pro celou řadu obecně 
rozšířených ptačích druhů vyjmenovaných v 
příloze I, z nichž mnohé jsou poměrně rozptýlené. 
Ty požadují ochranná opatření v širším 
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obhospodařovaném prostředí. 

2.3 Jaký je současný stav z hlediska ochrany u stanovišť a druhů závislých na zemědělství? 

Členské státy musí jednou za šest let podat zprávu o stavu stanovišť a druhů v zájmu 
Společenství z hlediska ochrany na jejich území (viz rámeček 2.2). Zpráva za období 2001 až 
2006 došla k závěru, že většina z klíčových stanovišť a druhů sítě Natura 2000 závislých na 
zemědělství zůstává ohrožena – členské státy vyhodnotily 76 % stanovišť na zemědělské 
půdě jako stanoviště s nepříznivým stavem z hlediska ochrany (ETC/BD, 2008; Evropská 
komise, 2009). 

Srovnání hodnocení typů stanovišť spojených se zemědělstvím s typy stanovišť s jiným 
využitím půdy ukazuje, že typy stanovišť spojené se zemědělstvím mají obecně horší stav z 
hlediska ochrany, přičemž pouze 7 % hodnocení je příznivých, v porovnání s 21 % pro 
„nezemědělská“ stanoviště (viz obr. 2.2). Zprávy předložené členskými státy ukazují, že 
travní porosty jsou pod největším tlakem.  

Situace je zejména vážná v atlantickém regionu, kde nebylo jako příznivé vyhodnoceno 
žádné ze stanovišť spojených se zemědělstvím. V Atlantickém regionu je nejvyšší tlak na 
zemědělskou půdu a nacházejí se v něm některé z nejintenzivněji obhospodařovaných 
oblastí v EU. V panonských a středomořských regionech činil procentní podíl příznivých 
hodnocení těchto typů stanovišť 5 %, resp. 3 %. Avšak situace ve středomořském regionu je 
komplikována velmi vysokým procentem hodnocení uváděných v roce 2006 jako „neznámá“. 

Obrázek 2.2 Stav typů stanovišť z hlediska ochrany považovaných za spojené se 
zemědělstvím v porovnání s typy stanovišť, které se zemědělstvím spojeny nejsou  
(2001–2006) 

Typy stanovišť spojené se zemědělstvím  
(204 hodnocení) 

Typy stanovišť nespojené se zemědělstvím  
(497 hodnocení) 

  

Zdroj: Evropská komise, 2009. 

 

Stav 70 % druhů evropského zájmu z hlediska ochrany v zemědělských ekosystémech je 
nepříznivý, zatímco pouze 3 % jsou v příznivém stavu a u 27 % je stav z hlediska ochrany 
neznámý; pokud jde o druhy evropského zájmu z hlediska ochrany v travinných 
ekosystémech, 56 % má nepříznivý stav z hlediska ochrany, zatímco 15 % jich je v příznivém 
stavu a u 29 % je stav z hlediska ochrany neznámý. 

 

52%

24%

17%

7%  

30%

30%

19%

21%
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Rámeček 2.2. Hodnocení stavu stanovišť a druhů v zájmu Společenství z hlediska ochrany 

Členské státy musí sledovat stav přírodních stanovišť a druhů volně žijící fauny a flóry v zájmu 
Společenství vyskytujících se na jejich území z hlediska ochrany, tj. stav všech stanovišť a druhů 
vyjmenovaných v přílohách směrnic o síti Natura. Toto ustanovení není omezeno na lokality Natura 
2000 a je nutné shromažďovat údaje v této síti i mimo ni, aby bylo dosaženo plného pochopení stavu 
z hlediska ochrany. Hlavní výsledky tohoto sledování musí být jednou za šest let hlášeny podle článku 
17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť Komisi.  

První systematické hodnocení stavu typů stanovišť a druhů z hlediska ochrany chráněných podle 

směrnice o ochraně přírodních stanovišť bylo provedeno v roce 2007 (za období 2001–2006) napříč 
25 členskými státy a 11 biogeografickými regiony (sedm suchozemských a čtyři mořské). Členské 
státy podaly zprávu o rozsahu a stavu každého typu stanoviště a druhu patřícího do sítě Natura 2000 
na svém území v roce 2007 a určily též možné příčiny nepříznivého stavu z hlediska ochrany u 
každého stanoviště a druhu. Použily k tomu standardní seznam kódů ohrožení, díky němuž mohou 
poměrně komplexně zhodnotit význam hrozeb souvisejících se zemědělstvím pro zemědělská 
stanoviště a druhy v zájmu Společenství. Tyto zprávy poskytly první přehled a referenční bod pro 

hodnocení budoucích trendů. Příští zprávy za období 2007–2012 budou zveřejněny v roce 2014. 

Zdroj: Technická zpráva podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť ETC/BD (2008), 

(2001–2006). Evropské tematické středisko pro biologickou rozmanitost. 
(http://bd.eionet.europa.eu/article17) 

 

Podle směrnice o ochraně ptáků podávají členské státy zprávy o stavu ptačích druhů z 
hlediska ochrany poprvé v roce 2014.  

V celé EU je velmi rozšířené sledování ptáků a je jasné, že většina polního ptactva mizí a 
mnozí jsou ohroženi. Podle organizace BirdLife International bylo 55 z 62 druhů na 
zemědělské půdě v EU v roce 2004 posouzeno jako druhy s nepříznivým stavem z hlediska 
ochrany (Birdlife International, 2004). Tento velmi vysoký podíl druhů s nepříznivým stavem 
zřetelně ukazuje, že je důležité provádět ochranná opatření pro druhy polního ptactva. Dále 
bylo 20 z 62 klíčových ptačích druhů označeno za prioritní druhy, a tudíž druhy, které 
potřebují další zvláštní ochranná opatření, jako jsou akční plány pro jednotlivé druhy16.  

Tato zjištění posilují závěr, že pro zemědělskou půdu jsou nutná ochranná opatření, aby bylo 
zajištěno plnění cílů směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Taková opatření jsou 
obzvláště důležitá na travinných stanovištích, s nimiž je spojena většina klíčových druhů 
zemědělské půdy. To zřetelně ukazuje význam těchto stanovišť a nutnost vytvořit a zavést 
opatření na podporu zemědělců a specifických zemědělských systémů a postupů, které jsou 
zásadní pro dlouhodobou ochranu těchto stanovišť.  

 

                                                      
16 Ačkoli směrnice o ochraně ptáků neurčuje prioritní ptačí druhy, ornitologický výbor (který radí Komisi při provádění 
směrnice) schválil seznam 51 druhů a poddruhů, které jsou pro účely financování LIFE Nature a rozvoj akčních plánů 
pokládány za prioritní. Tyto prioritní druhy zahrnují všechny celosvětově ohrožené druhy, které se pravidelně vyskytují v 
EU. Stejně jako některé další druhy, které jsou obzvláště ohroženy, jsou výsledkem své vzácnosti a/nebo rychle řídnoucích 
populací. 
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2.4 Jaké jsou hlavní hnací síly změny zemědělství, které je nutné řešit? 

Extenzivní zemědělské systémy v lokalitách sítě Natura 2000 a další oblasti zemědělské půdy 
s vysokou přírodní hodnotou jsou vysoce citlivé na upouštění od zemědělské činnosti (IEEP 
& Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 
2010).  

K upuštění od činnosti v zemědělství vybízí složitá řada činitelů, které snižují životaschopnost 
zemědělské činnosti při současném využití půdy a v aktuálním socioekonomickém kontextu 
v každé oblasti (Keenleyside & Tucker, 2010). Zemědělskou činnost v těchto oblastech 
komplikuje kombinace sociálních, ekonomických, politických a environmentálních faktorů, 
např. pokles cen masa, pracovní a časové překážky, špatný přístup na trhy, stárnoucí 
venkovské obyvatelstvo, eroze půdy a omezení produktivity a mechanizace způsobené 
zeměpisnými faktory, jako jsou příkré svahy nebo nízká úrodnost půdy (IEEP & Veenecology, 
2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Extenzivní chov hospodářských zvířat se v mnoha zemědělských regionech stal neziskovým, 
což způsobilo, že od něj bylo upouštěno nebo že bez finanční podpory docházelo k 
intenzifikaci (Beaufoy & Marsden, 2010). Ve východní Evropě mělo uzavření mnoha státních 
statků za následek pokles počtu hospodářských zvířat a opuštění velkých ploch pastvin.  

Ukončováním zemědělské činnosti jsou v současnosti nejvíce ohroženy hornaté a kopcovité 
oblasti (Keenleyside & Tucker, 2010). Většina stanovišť v těchto oblastech má nízkou 
krmnou hodnotu a nízké míry produktivity, což znamená, že takové systémy jsou na 
dnešním trhu z hlediska svých zemědělských produktů často ziskové jen okrajově (Ecologic, 
2006b). Například průzkum ve Spojeném království zjistil, že třetina zemědělců na vysočině 
omezila nebo ukončila v posledních čtyřech letech pastvu na vřesovištích (Clothier and 
Finch, 2012).  

Naopak druhým nejdůležitějším tlakem na klíčová stanoviště a druhy na zemědělské půdě je 
intenzifikace hospodaření. Za poslední století, a zejména od 50. let 20. století, vedly hybné 
síly zemědělského rozvoje (jako jsou rostoucí ceny a komoditní trhy, technologický pokrok a 
tržní opatření a podpora podle společné zemědělské politiky) k dalekosáhlým zemědělským 
vylepšením a intenzifikaci hospodaření.  
 
To mělo za následek významné změny zemědělských stanovišť, a to takové, že došlo k ztrátě 
mnoha z přirozených a polopřirozených prvků, které zůstaly, na základě čehož vznikly vysoce 
modifikované a zjednodušené zemědělské systémy. Mnohá ze stanovišť jsou dotčena 
kombinací ukončování zemědělské činnosti v některých oblastech a její intenzifikací v 
oblastech jiných. 
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2.5 Jaké jsou hlavní tlaky a hrozby pro stanoviště a druhy závislé na zemědělství? 

Tento oddíl shrnuje hlavní tlaky na klíčová stanoviště a druhy zemědělské půdy v souvislosti 
se změnami v zemědělských postupech17. Výsledky jsou ukázány na obrázcích 2.3 a 2.4. 

Posouzení ukazuje, že nejdůležitějším tlakem na klíčová stanoviště na zemědělské půdě, jak 
je popsáno výše, je upouštění od extenzivních tradičních zemědělských postupů chovu 
hospodářských zvířat. Současně negativně ovlivňují klíčová stanoviště na zemědělské půdě a 
klíčové druhy na zemědělské půdě v zájmu Společenství i další tlaky spojené s intenzifikací 
zemědělských postupů.  

Jak by se očekávalo, větší tlaky na klíčové druhy na zemědělské půdě odrážejí z velké části i 
tlaky na stanoviště, v nichž se nalézají. Tlaky související s řízením pastvy nebo sečení trávy 
zahrnují nejvýznamnější třídu tlaků následovanou hnojením, kultivací, zalesňováním a 
hydrologickými změnami. Více než polovina druhů je dotčena nedostatečnou a/nebo 
nadměrnou pastvou, zatímco jiné změny postupů pastvy, jako jsou změny typu 
hospodářských zvířat nebo chybějící pastevectví, ovlivňují nejméně 32 % analyzovaných 
druhů.  

o Nedostatečná pastva a/nebo sečení trávy 

Bylo zjištěno, že nedostatečná pastva má dopad na dvě třetiny analyzovaných stanovišť, 
přičemž devět z nich je z důvodu úplného ukončení tohoto obhospodařování kriticky 
ohroženo. Nedostatečná pastva, včetně upouštění od ní, je též významným faktorem 
ovlivňujícím většinu druhů ve všech taxonomických kategoriích. Pokles postupů sečení trávy 
nebo upouštění od nich ovlivňuje všechna luční stanoviště v příloze I, přičemž je doloženo, 
že to představuje kritickou hrozbu pro téměř polovinu typů lučních stanovišť. 

Přerušení sečení na pouhých několik let snižuje bohatství druhů lučních rostlin (Baur et al, 
2006; Dover et al, 2011). Opuštěné pastviny mohou zpočátku vykazovat nárůst hojnosti 
rostlinných druhů významných pro ochranu, ale ztrácejí celkové bohatství druhů, zejména 
druhy tvořící růžice a druhy kvetoucí na jaře (Vassilev et al, 2011). Pokud jsou stanoviště 
opuštěna delší dobu, často ustupují komunitám dřevnatých křovin a lesu. Křovinná a 
vřesovištní stanoviště jsou závislá i na pastvě s nízkou intenzitou, a předcházejí tak sukcesi 
(Calaciura and Spinelli, 2008) a zachovávají rozmanitost druhů (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Chybějící pastevectví 

Pokles míry pastvy pod dohledem pastevce v posledních desetiletích měl negativní důsledky 
pro velké oblasti přírodě blízkých spásaných stanovišť, což vede k rozrůstání křovin, ale v 
některých oblastech i k nadměrnému spásání (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). V 
důsledku toho je nejrozšířenějším tlakem pro klíčové druhy na zemědělské půdě opouštění 
extenzivních pastevních systémů a rozrůstání křovin na travních porostech. Omezená 
dostupnost zkušených pastevců a vysoké náklady na ně představují dalekosáhlý problém v 

                                                      
17 Podrobné posouzení zemědělských postupů, které ovlivňují klíčová stanoviště na zemědělské půdě, bylo provedeno na 
základě vydané literatury a znaleckého posudku. Podrobné posouzení tlaků bylo provedeno i pro klíčové druhy na 
zemědělské půdě. Posouzení vycházelo ze zpráv členských států o stavu stanovišť a druhů z hlediska ochrany zahrnutých do 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť v roce 2007, jakož i z vědecké literatury a znaleckého posudku (odkazy jsou 
uvedeny v přílohách B a D). 
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obvyklých oblastech pastvin v mnoha regionech jižní a východní Evropy (García-González, 
2008; Pardini and Nori, 2011).  
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Obrázek 2.3 Podíl klíčových stanovišť na zemědělské půdě dotčených jednotlivými tlaky a 
podíl kritických hrozeb 

Vysvětlivky: nedostatečná pastva = příliš malý tlak ze strany pastvy pro zachování stavu stanoviště, včetně 
opouštění činnosti; změna postupu pastvy = změny v harmonogramu a typu stáda, používání doplňkových 
krmiv a chybějící pastevectví; nadměrná pastva = vysoká hustota ustájení nebo dlouhá období pastvy, která 
poškozují stanoviště (včetně změny vegetace, zhutňování a eroze půdy, eutrofizace, pošlapávání hnízd); umělá 
nebo statková hnojiva = používání statkových hnojiv a/nebo umělých hnojiv; zalesňování = záměrné 
vysazování lesních druhů, nikoli přirozená regenerace; obdělávání = přechod na intenzivní travní porosty 
orbou, hnojením a opětovnou setbou nebo přechod na plodiny na orné půdě; hydrologické změny = včetně 
odvodňování mokřin, prevence přirozeného zaplavování úpravou přirozené říční nebo pobřežní dynamičnosti, 
změny v dynamičnosti podzemních vod z důvodu odběru vodu pro účely zavlažování; nedostatečné řízení 
vypalování = omezení nebo ukončení vypalování, které snižuje stav ochrany prostřednictvím nedostatečně 
kontrolovaného řízení vypalování nebo prevencí přírodních požárů; snížení sečení trávy = omezení nebo 
ukončení sečení trávy z důvodu ukončení činnosti; změna sečení trávy / změna siláže = změny v 
harmonogramu sečení, mechanizace a další nespecifikované změny praxe včetně přechodu ze sečení nebo 
pastvy k sečení pro siláž; poškození vypalováním = vypalování (pro zemědělské nebo jiné účely), které 
poškozuje stav stanoviště; herbicidy = používání herbicidů, které poškozují stav ochrany stanoviště nebo 
druhů, nebo používání pesticidů, které poškozují druhy. 
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Obrázek 2.4 Podíl klíčových druhů na zemědělské půdě dotčených jednotlivými tlaky a 
podíl kritických hrozeb 

Vysvětlivky: viz výše; ztráta zemědělských stanovišť = ztráta typických znaků stanoviště na zemědělské půdě 
(např. živé ploty, kamenné zídky, terasy, neupravované travnaté okraje, lesíky, stromy, rybníky, staré budovy); 
ztráta rozmanitosti stanoviště = specializace na plodiny / snížené rotace / ztráta mozaiky stanovišť v důsledku 
zemědělské intenzifikace; zemědělské činnosti = smrt zvířat, která nejsou schopna utéci před stroji; 
konkurence s hospodářskými zvířaty = konkurence pro stanoviště nebo potraviny s druhy lesní zvěře nebo 
hospodářských zvířat nebo nemoci přenášené těmito druhy. 
 

 
 

o Intenzifikace zemědělských postupů, nadměrná pastva a vysoká hustota ustájení, 
doplňkové krmení 

V oblastech sítě Natura 2000, kde je potenciál pro zvýšení zemědělské produktivity nebo 
změnu chovu hospodářských zvířat, jsou stanoviště často dotčena intenzifikací 
zemědělských postupů. Více než polovina analyzovaných stanovišť a druhů je v některých 
částech svého rozložení dotčena příliš intenzivní pastvou. Od té doby, co přímé platby ze SZP 
byly odděleny od počtu hospodářských zvířat, vliv nadměrné pastvy na okrajových travních 
porostech klesl (Van der Wal et al, 2011). V některých oblastech se však z důvodu 
chybějícího pastevectví, změn v druzích hospodářských zvířat a nedostatečných systémů 
řízení hospodářských zvířat, jako je střídavá pastva, nadměrná pastva stále objevuje.  
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Zvýšení hustoty hospodářských zvířat umožňuje též doplňkové krmení zvířat, které mění i 
sezónnost pastvy, což zvyšuje tlaky na pastvu. Pokud se krmicí zařízení nepohybují 
pravidelně, může koncentrace hospodářských zvířat kolem nich způsobit vysoké úrovně 
lokální eroze půdy a eutrofizace a nedostatečné spásání vegetace, která je daleko od nich. 

o Změny v postupech sečení a mechanizace 

Mechanizace a intenzifikace sečení trávy má dalekosáhlé negativní dopady na rostliny na 
travních porostech, zvířata a komunity. Tradiční senoseč kdysi vytvářela mozaiku různě 
sečených částí luk z důvodu malých velikostí parcel, ručního sečení a místní poptávky a 
nabídky. Moderní mechanizované sečení trávy (např. pro produkci siláže nebo jako krmivo 
pro ustájená hospodářská zvířata) obecně odstraňuje trávu z velkých ploch současně, což má 
za následek okamžité a úplné zničení stanovišť bezobratlých a ptáků a též synchronizuje růst 
trávy po celé ploše, snižuje různorodost stanoviště a ovlivňuje ty druhy, které vyžadují 
kousky holé země nebo nízký travní porost (Cizek et al, 2012). Moderní zemědělské stroje 
také přímo zabíjejí většinu malých živočichů, kteří nemohou včas utéci, jako jsou kobylky, 
včely, obojživelníci a někteří pozdě hnízdící ptáci (Humbert et al, 2009).  

o Hnojiva a vápenec 

Většina polopřirozených travních porostů nemá dostatek živin a je extrémně citlivých na 
hnojení. Používání hnojiv má zásadní vliv na společenstva rostlin, protože obvykle snižují 
rozmanitost druhů a zvyšují výšku a hustotu vegetace (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). 
Většina typů stanovišť sítě Natura 2000 je rovněž extrémně citlivá na vápnění, které mění 
pH půdy, a tudíž mění rovnováhu živin v půdě. Většina typů stanovišť suchých trávníků 
uvedených v příloze I nesnese žádné hnojení a dusík i fosfor mají značné dopady (Ceulemans 
et al, 2013).  

Některé klíčové rostliny závislé na spásaných stanovištích při zvýšeném hnojení hynou z 
důvodu expanze dominantnějších druhů, které jsou lépe schopny využívat zvýšenou 
schopnost živin (Firbank et al, 2008). Na mnoho druhů bezobratlých spojených se stanovišti 
s nízkým obsahem živin má tato změna v rostlinných společenstvech nežádoucí vliv, jehož 
důsledkem je ztráta jejich specifických rostlin, které slouží jako potrava pro dospělé jedince 
a larvy (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Některé sečené louky dostávají malé množství statkových hnojiv k vyrovnání ztrát živin v 
důsledku sečení trávy, a zachovávají si tak produktivitu. To je někdy nutné k zachování 
rostlinných společenství na sečených loukách. Avšak používání tekutého hnoje nebo 
umělých hnojiv v kombinaci s častým sečením pro účely produkce siláže vede k dominanci 
trav a způsobuje významné změny ve složení druhů, čímž se ničí hodnota stanovišť (Stoate 
et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Sečené louky pod vlivem eutrofizace vzduchem nejsou 
schopny snášet jakékoli hnojení bez ztráty rozmanitosti druhů. 

o Herbicidy a pesticidy 

Používání herbicidů a/nebo pesticidů ovlivňuje určitým způsobem mnoho druhů, ačkoli 
obvykle nejde o dalekosáhlý problém na travních porostech. U rostlin je to přímým vlivem 
agrochemikálií, ale i v důsledku ztráty druhů opylovačů a/nebo druhů regulujících škůdce 
(Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). V případě mnoha druhů plazů, obojživelníků, 
ptáků a savců je vliv zpravidla nepřímý a v důsledku úhynu rostlinných nebo bezobratlých 
druhů využívaných jako zdroj potravy (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  
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Agrochemické látky však mohou mít i přímý vliv na zdraví plazů a obojživelníků v důsledku 
znečištění vodních toků a snižováním jejich odolnosti vůči parazitům a chorobám (e.g. 
Christin et al, 2009). Zvýšené užívání avermektinů nebo jiných antihelmintik proti parazitům 
hospodářských zvířat negativně ovlivňuje bezobratlé v trusu a ptáky a netopýry, kteří se jimi 
živí (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Antikoagulační rodenticidy, které se používají k 
regulaci populací hrabošů, jsou jedovaté jak pro živočichy živící se zrním, tak pro dravce, 
kteří se živí hraboši, a jsou odpovědny za významný počet úmrtí živočichů v síti Natura 2000 
(Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intenzifikace využití travních porostů nebo kultivace a přechod na ornou půdu 

Intenzifikace využití travních porostů hnojením, opětovnou setbou a odvodňováním, které 
umožňují produkci siláže, má velmi negativní vliv na stanoviště Natura 2000 (Buckingham et 
al, 2010). Postiženy jsou především rostliny a druhy bezobratlých spojené s přirozenými 
nebo extenzivně obhospodařovanými travními porosty, jako je modrásek černoskvrnný 
(Maculinea arion) (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Změny extenzivních postupů na orné půdě 

Druhy, které jsou zásadně spojeny s extenzivními obilnými systémy, jsou zvláště postiženy 
buď upuštěním od činnosti, nebo intenzifikací hospodaření. Například poštolka jižní (Falco 
naumanni), drop velký (Otis tarda) a drop malý (Tetrax tetrax) jsou závislé na pěstování 
obilovin s nízkou intenzitou, které se ve Španělsku střídají a mísí s půdou ležící ladem a 
pastvinami pro ovce (Catry et al, 2012; SEO & Birdlife International, 2011). Dalšími druhy, 
jichž se dotýká intenzifikace v obilnářských stepních oblastech na Pyrenejském poloostrově, 
jsou linduška úhorní (Anthus campestris), kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra), kulík 
zlatý (Pluvialis apricaria) a čáp bílý (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 2000). Rostliny 
byly ovlivněny především změnami tradičních zemědělských postupů na orné půdě. 
Například v tradičních obilninách se jako plevel vyskytují Bromus grossus, Centaurea 
lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata a Notothylas orbicularis, 
ale vylepšená regulace semen a změna zemědělských postupů (intenzivnější obdělávání 
půdy, chybějící období strniště na orné půdě, herbicidy a hnojení) vedly k drastickému 
poklesu těchto populací (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Chybějící řízení regulovaného vypalování – nedostatečné vypalování, nadměrné 
vypalování a škody v důsledku přírodních požárů 

Některé typy travních a mnoho křovinných a vřesovištních stanovišť bylo tradičně 
obhospodařováno regulovaným vypalováním, které mělo podpořit růst nové výživné 
vegetace pro hospodářská zvířata a pro zastavení sukcese lesu. Pokud se přestane s 
používáním aktivního vypalování a současně dojde i k ukončení pastvy, může vřesovištním 
stanovištím začít dominovat několik druhů, a mohou tak přijít o biologickou rozmanitost. 
Rostoucí dominance křovinných druhů a kumulace odpadků mohou vést k nekontrolovaným 
a intenzivním přírodním požárům z důvodu dostupnosti hořlavé dřevní biomasy. Toto 
intenzivní vypalování se může rozšířit po velmi rozlehlých oblastech, což může mít za 
následek výrazné poškození půdy (zejména na rašeliništích), zvýšený odtok a erozi a může to 
mít dlouhodobý dopad na ekosystém. 

o Ztráta typických znaků stanovišť v zemědělských krajinách 
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Mnoho druhů je obzvláště závislých na stanovištích na hranicích zemědělského podniku 
(živé ploty, kamenné zídky, příkopy atd.) nebo na jiných znacích stanovišť spojených se 
zemědělskou půdou (rybníky, budovy atd.). Ohrožení plazi, např. užovka levhartí (Elaphe 
situla), žijí na tradičně obdělávané půdě, v suchých kamenných zídkách a terasách a živých 
plotech a jsou postiženi ztrátou stanoviště z důvodu intenzifikace zemědělských postupů a 
ztráty tradiční zemědělské půdy (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Ztráta rozmanitosti stanovišť 

Některé druhy jsou obzvláště závislé na pestré škále různých stanovišť podle rozšíření svých 
populací (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Například všechny známé populace 
žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone) obývají, nebo obývaly, velmi rozmanité krajiny, 
které zahrnují pastviny, sečené louky, ornou půdu, půdu ležící ladem, křoviny, otevřenou 
lesnatou krajinu a lesy (Marhoul and Olek, 2010). Tento druh má dvě generace za rok, které 
mají zčásti odlišné potřeby, a ty nelze zajistit v rámci pouhého jednoho způsobu využití půdy 
nebo na jednom pozemku. Rozmanité a dynamické využití půdy v širší krajině je zásadní pro 
poskytování všech nezbytných zdrojů pro každou generaci v po sobě jdoucích letech. Tyto 
strukturované krajiny vznikly v průběhu uplynulých století tradičním využíváním půdy v 
důsledku interakcí mezi jejich fyzickou rozmanitostí z hlediska topografie, půd a klimatu a 
historickými kulturními faktory, jako jsou vlastnické vzorce a metody hospodaření. 

o Jiné zemědělské činnosti nebo infrastruktura 

Vybudování plotu na otevřených stanovištích může představovat významnou hrozbu pro 
některé velké ptáky, kteří nejsou schopni při letu příliš manévrovat. Takové druhy vyžadují 
velká otevřená stanoviště, a tudíž používání plotů na takových stanovištích, jako jsou stepi, 
může mít významný dopad na druhy, jako je drop velký (Otis tarda) (Bota et al, 2005), 
zatímco tetřívek obecný (Tetrao tetrix) často bojuje s oplocením proti vysoké zvěři na 
vřesovištích ve Spojeném království (Baines and Andrew, 2003). 

o Změny hydrologie 

Čtvrtina druhů a jedna třetina stanovišť je dotčena změnami ve své hydrologii a osm 
stanovišť je takovými změnami kriticky ohroženo. V mnoha případech způsobuje škody 
odvodňování pozemků, jehož cílem je umožnit zemědělskou činnost, komerční lesnictví 
nebo rozvoj infrastruktury (Middleton et al, 2006). Umělé odvodňování se provádí kanály 
nebo příkopy a používáním hrází a zdymadel pro přesměrování vodního toku (Holden et al, 
2004). To vede k nižší hladině podzemní vody a vysušování stanovišť s výslednými změnami 
fyzikálních a chemických vlastností a následnou ztrátou charakteristických ekologických 
komunit (Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Mokré travní porosty a louky jsou velmi citlivé na změny hladiny podzemních vod 
způsobované nadměrným odběrem, prohlubováním odvodňovacích kanálů nebo 
přehrazováním řek (Houston, 2008). Důležitými, ale stále vzácnějšími stanovišti pro rostliny 
a zvířata jsou staré vodní systémy vybudované pro přívod vody na záplavové louky a 
pastviny na vysočině (Küster and Keenleyside, 2009).  

o Zalesňování 
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Zalesňování je uváděno jako hlavní tlak na opuštěné pastviny a louky, včetně zpevněných 
dun, vnitrozemských dun a vápnomilných travních porostů na suchých píscích zalesněných 
jehličnany. 

Závěrem lze říci, že zachování zemědělských postupů, zejména některých tradičních 
extenzivních zemědělských systémů, je klíčem k ochraně přírody a k lokalitám Natura 2000. 
Takové tradiční zemědělské systémy jsou ohroženy opouštěním zemědělských postupů v 
mnoha evropských oblastech a je zapotřebí jednat, aby se udržely na území; to vyžaduje 
poskytnutí dostatečné a přiměřené podpory zemědělcům, kteří čelí výše uvedeným 
socioekonomickým problémům, s přihlédnutím k environmentálním službám, které 
poskytují. 

Další informace 

 Přílohy A, B a C poskytují další informace o typech stanovišť a druzích, které jsou závislé 
na zemědělském hospodaření nebo jsou s ním spojeny, o jejich distribuci a současném 
stavu ochrany. 

 Biogeografické semináře Natura 2000 shromažďují podrobné informace o stavu 
stanovišť, tlacích a hrozbách.  
Viz: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Posouzení stavu ochrany všech přírodních stanovišť a druhů v zájmu Společenství v 
souladu s vykazováním podle článku 17 je k dispozici na adrese: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Evropská komise (2011) Rural Development in the EU - Statistical and Economic 
Information. Report 2011. (Rozvoj venkova v EU – statistické a ekonomické údaje. Zpráva 
z roku 2011. Kontextový ukazatel 10: Oblast sítě Natura 2000. : 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 EU Biodiversity Baseline Report (2010) (Zpráva o evropském scénáři pro biologickou 
rozmanitost): http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Zemědělské systémy s vysokou přírodní hodnotou napříč Evropou jsou popsány ve studii 
Oppermanna a kol. (2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries 
- experiences and perspectives. (Zemědělské činnosti s vysokou přírodní hodnotou v 
Evropě. 35 evropských zemí – zkušenosti a perspektivy) Ubstadt-Weiher, verlag 
regionalkultur. Viz: http://efncp.org/publications/books/ 

 Evropská komise vydala pokyny k opatřením pro snížení roztříštění (Kettunen et al, 2007). 
Viz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Evropská komise vypracovala sérii studií o provádění opatření v oblasti zelené 
infrastruktury. Viz: http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. PŘEHLED POŽADAVKŮ NA HOSPODAŘENÍ PRO 
SÍŤ NATURA 2000  

Co naleznete v této kapitole?  

Tato kapitola vysvětluje právní ustanovení, která musí být provedena ve všech lokalitách sítě 
Natura 2000, aby bylo zajištěno jejich zachování v souladu s článkem 6 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť. Jsou zde vysvětleny a ilustrovány klíčové pojmy, jakými jsou dosažení 
příznivého stavu ochrany, stanovení cílů zachování úrovně lokality a provádění nezbytných 
ochranných opatření.  
 
Tato kapitola také popisuje, jak může být čl. 6 odst. 1 prováděn v lokalitách Natura 2000, 
které zahrnují podstatné plochy zemědělské půdy, s ohledem na skutečnost, že proces 
plánování se bude muset v jednotlivých lokalitách lišit v závislosti na ekologických 
požadavcích druhů a stanovišť významných pro EU, které se v těchto lokalitách vyskytují, a 
na sociálně-ekonomických podmínkách a fyzických vlastnostech každé lokality.  

 

3.1 Jak mají být lokality Natura 2000 obhospodařovány a chráněny?  

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, směrnice o ochraně přírodních stanovišť a 
směrnice o ochraně ptáků vyžadují, aby členské státy mimo jiné vymezily lokality v rámci sítě 
Natura 2000, aby zajistily zachování řady vzácných a ohrožených druhů a typů stanovišť s 
významem pro EU, na které se obě směrnice vztahují.  
 
Je důležité připomenout, že do sítě Natura 2000 musí být zahrnuty pouze oblasti klíčové pro 
tyto druhy a stanoviště, není vyžadováno, aby byly vymezeny všechny oblasti, v nichž se 
vyskytují. V rámci dvou směrnic o přírodě se předpokládají další opatření na ochranu a 
zachování druhů a stanovišť významných pro EU mimo síť Natura 2000, ale vzhledem k 
tomu, že tyto hlavní směry jsou zaměřeny především na správu lokalit sítě Natura 2000, tato 
ustanovení zde nejsou více rozpracovávána18.  
 
Jakmile je lokalita zařazena do sítě Natura 2000, členské státy jsou povinny ji spravovat a 
chránit v souladu s ustanoveními článku 6 směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Článek 6 
obsahuje tři klíčová ustanovení; požaduje, aby členské státy:  

 zavedly v každé lokalitě nezbytná ochranná opatření, která odpovídají ekologickým 
požadavkům chráněných typů stanovišť a druhů v zájmu Společenství, jež se v těchto 
lokalitách vyskytují (čl. 6 odst. 1),  

 předcházely veškerým poškozujícím činnostem, které by mohly výrazně vyrušovat 
tyto druhy nebo poškozovat jejich stanoviště či chráněné typy stanovišť, které se zde 
vyskytují (čl. 6 odst. 2), 

                                                      
18 Další informace na toto téma naleznete zde: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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 chránily lokalitu před novými potenciálně škodlivými plány a projekty vytvořením 
série procesních a hmotněprávních záruk upravujících plány a projekty, které 
pravděpodobně budou mít na lokalitu sítě Natura 2000 významný dopad (čl. 6 
odst. 3 a 4).  

 
V rámci této struktury lze pozorovat, že lokality sítě Natura 2000 nejsou striktně chráněné 
oblasti, v nichž jsou systematicky vyloučeny všechny činnosti. Volí odlišný přístup: přístup, 
který plně respektuje, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a že ve vzájemném partnerství 
fungují nejlépe. Síť Natura 2000 tak podporuje zásadu udržitelného rozvoje a používání. 
Jejím cílem není vyloučit hospodářské činnosti, nýbrž stanovit parametry, na jejichž základě 
se tyto činnosti mohou uskutečňovat, a zároveň chránit nejohroženější a nejcennější druhy a 
stanoviště v Evropě.  
 

 Dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany 
 
Celkovým cílem obou směrnic EU o přírodě je zajistit, aby se druhy a stanoviště, jež jsou 
předmětem ochrany podle těchto směrnic, dostaly do příznivého stavu z hlediska ochrany v 
celém jejich přirozeném areálu rozšíření v EU. Tento cíl je definován pozitivně. Nestačí proto 
jednoduše zabránit dalšímu znehodnocování nebo vymizení druhů a stanovišť uvedených ve 
směrnicích EU o přírodě. Členské státy musí také přijmout pozitivní opatření k zachování a 
vrácení těchto druhů a stanovišť do příznivého stavu z hlediska ochrany.  
 
Lokality Natura 2000 hrají při dosahování tohoto celkového cíle zásadní roli, jelikož pokrývají 
lokality, které jsou pro tyto druhy a stanoviště stěžejní. Každá lokalita musí být tudíž 
obhospodařována způsobem, který zajistí, aby co nejúčinněji přispívala k pomoci druhům a 
stanovištím, pro něž byla určena, při dosahování příznivého stavu z hlediska ochrany v EU.  
 
Skutečnost, že mnohé druhy a stanoviště významné pro EU mají v současné době nepříznivý 
stav ochrany (viz kapitola 2), zdůrazňuje význam provádění ustanovení čl. 6 odst. 1, jelikož je 
zřejmé, že mnohé druhy a stanoviště budou vyžadovat aktivní opatření na obnovu ochrany v 
rámci programu Natura 2000, mají mít nějakou naději na dosažení příznivého stavu z 
hlediska ochrany.  
 

 Stanovení cílů ochrany  
 
Aby bylo zajištěno, že každá lokalita sítě Natura 2000 bude plně přispívat k dosažení tohoto 
celkového cíle příznivého stavu z hlediska ochrany, je důležité vytyčit jasné cíle ochrany pro 
každý typ stanoviště a druh. To vyžaduje regionální přístup pro všechny, kromě 
nejvzácnějších stanovišť a druhů, které pak mohou být převedeny na úroveň lokalit v 
každém regionu (Louette et al, 2011). Na úrovni stanovišť by měly cíle definovat v této 
konkrétní lokalitě žádoucí stav každého druhu a typu stanoviště, pro které byla daná lokalita 
určena.  
 
To se nejlépe provádí kvantitativně tam, kde je to možné nebo vhodné, např. stanovením 
konkrétních časových cílů pro každý typ stanoviště a druh významný pro EU, které se v dané 
lokalitě vyskytují (např. zvýšení populace chřástala polního na dvacet párů během osmi let, 
zvýšení plochy mokré louky v dobrém stavu ochrany o 100 ha). Další informace viz oddíl 3.2. 
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Rámeček 3.1. Co je to příznivý stav z hlediska ochrany? 
 
Výraz stav z hlediska ochrany je definován ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť 
(článek 1).  

– U přírodních stanovišť se stavem z hlediska ochrany rozumí „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 na území 
uvedeném v článku 2“ (čl. 1 písm. e)).  

– U druhů se stavem z hlediska ochrany rozumí „souhrn vlivů působících na příslušný druh, 
které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé rozšíření a početnost jeho populací na území 
uvedeném v článku 2“ (čl. 1 písm. i)).  

 
Stav přírodního stanoviště 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 podle níže uvedené definice příznivý. 
 
Stav druhu z hlediska ochrany bude 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. 

 

 Identifikace nezbytných ochranných opatření  
 
Jakmile byly cíle ochrany vytyčeny, měla by být v zájmu jejich účinného provádění 
identifikována a se všemi zainteresovanými subjekty vyjednána nezbytná ochranná 
opatření, která jsou vyžadována ke splnění těchto cílů. Ta musí odpovídat ekologickým 
požadavkům stanovišť a druhů, pro které je lokalita určena.  
 

Čl. 6 odst. 1 uvádí: „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 tomto ohledu je důležité připomenout, že povinnosti vyplývající z čl. 6 odst. 1 jsou 
povinné, a nikoli dobrovolné (viz rámeček 3.2). Jinými slovy, členské státy musí zavést 
nezbytná ochranná opatření ve všech případech, a nikoli jen „v případě potřeby“. Samotná 
opatření mohou zahrnovat jak aktivní hospodaření, tak i práce obnovy, jako je pravidelné 
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sečení nebo odstraňování invazivních křovin, jakož i pasivní „neintervenční“ kroky, jako je 
opuštění neobdělávaných nebo ladem ležících ploch. 

 

Rámeček 3.2. Právní výklad čl. 6 odst. 1 
 
Soudní dvůr (věc C-508/04) uvedl, že členský stát se nemůže vyhnout povinnosti přijmout 
všechna nezbytná ochranná opatření v síti Natura 2000. „Z čl. 6 odst. 1 směrnice [přitom] 
vyplývá, že je nutné přijmout „nezbytná ochranná opatření“ ve všech případech, a nikoli „v 
případě potřeby“19. V posledně uvedeném ustanovení se totiž výraz „v případě potřeby“ 

vztahuje pouze na plány péče a nemůže být chápán jako obecné omezení povinnosti přijmout 
nezbytná opatření právního, správního nebo smluvního charakteru.…  
 
Směrnice ukládá přijetí nezbytných ochranných opatření, což vylučuje jakýkoli prostor pro 
uvážení členských států…. Krom toho pouhá správní praxe, která může být měněna podle 
libovůle správních orgánů a není odpovídajícím způsobem zveřejňována, nemůže být 
považována za splnění povinností, které členským státům příslušejí v rámci provádění 
směrnice“. 
 

 
Jak se tato ochranná opatření mají provádět, se bude lišit podle dané lokality v závislosti na 
jednotlivých podmínkách v každé z nich (např. je-li to soukromá nebo veřejná půda). Čl. 6 
odst. 1 umožňuje v tomto ohledu značnou míru flexibility a ponechává na každém členském 
státě, aby rozhodl, jaké jsou nejlepší prostředky pro provádění nezbytných ochranných 
opatření. Může zahrnovat použití odpovídajících plánů péče vypracovaných speciálně pro 
dané lokality nebo integrovaných do jiných plánů rozvoje a vhodná opatření právního, 
správního nebo smluvního charakteru.  
 
Mnohé členské státy používají plány péče jako nástroj pro vedení správců a dalších 
zainteresovaných stran při řešení ochrany lokalit sítě Natura 2000. Obecně se plány péče 
na úrovni lokality používají pro stanovení cílů její ochrany spolu s opatřeními nezbytnými pro 
dosažení těchto cílů (ačkoli mohou být použity i jiné nástroje za předpokladu, že cílem je 
také realizace cílů ochrany).  
 
Plány péče mohou také fungovat jako nástroj pro stanovení příslušných povinností různých 
sociálně-ekonomických zúčastněných subjektů, orgánů a nevládních organizací při provádění 
nezbytných ochranných opatření, která byla stanovena. 
 
Plány péče mohou být samostatné dokumenty nebo mohou být v souladu se zásadou 
integrace problematiky životního prostředí do ostatních politik Společenství rovněž 
„integrované do jiných plánů rozvoje“. V případě integrovaného plánu je důležité zajistit, aby 

                                                      
19 Rakouská vláda tvrdila, že povinnost stanovená v čl. 6 odst. 1 nespočívá v přijímání ochranných opatření v každém 

případě, ale pouze v přijetí „nezbytných“ ochranných opatření. Pokud jsou tato opatření nutná nad rámec povinností a 

zákazů, jež mají být stanoveny na základě rakouského zákona, budou příslušnými zemskými orgány skutečně přijata za 
účelem dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany. 
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byly stanoveny jasné cíle a ochranná opatření pro dotčená stanoviště a druhy, které jsou 
předmětem péče v dané lokalitě. 
Další výhodou plánu péče je to, že poskytuje užitečný nástroj, který umožňuje zajistit 
provádění ustanovení čl. 6 odst. 1 jasným a transparentním způsobem tak, aby všechny 
zúčastněné subjekty mohly být informovány o cílech, jichž má být v rámci sítě Natura 2000 
dosaženo, a aby se do této diskuse aktivně zapojily. Plány péče mohou rovněž pomoci získat 
finanční prostředky na opatření a dosáhnout lepšího začlenění do jiných plánů.  
 
Je však třeba uvést, že stávající plány péče pro ostatní kategorie chráněných oblastí 
(např. národní nebo přírodní parky atd.) nejsou vždy pro zajištění péče o lokality Natura 
2000 dostačující, a měly by tedy být přizpůsobeny konkrétním cílům ochrany, jež jsou 
v těchto lokalitách plněny podle druhů a typů stanovišť významných pro Evropu, které se v 
lokalitě vyskytují.  
 
Ačkoli plány péče pro lokality sítě Natura 2000 jsou ve směrnici o ochraně přírodních 
stanovišť pouze navrhovány, zdá se, že jim většina členských států dává přednost, a 
v mnohých jsou dokonce považovány za povinné. 
 

3.2 Provádění čl. 6 odst. 1 v lokalitách sítě Natura 2000 na zemědělské půdě 

Tento další oddíl nastiňuje kroky, které jsou nutné k provádění čl. 6 odst. 1 v lokalitách sítě 
Natura 2000, jejichž součástí jsou podstatné plochy zemědělské půdy. Míra, do jaké má být 
každý z těchto kroků uskutečněn, se bude samozřejmě v jednotlivých lokalitách lišit v 
závislosti na ekologických požadavcích druhů a stanovišť významných pro EU, které se v 
těchto lokalitách vyskytují, stejně jako na sociálně-ekonomických podmínkách a fyzických 
vlastnostech každé lokality. Níže uvedené kroky jsou proto jen orientační a mají sloužit k 
ilustraci toho, jak mohou členské státy provést čl. 6 odst. 1. 
 

 Identifikace zemědělské půdy a zemědělských systémů v síti Natura 2000 
 
Určení zemědělské půdy sítě Natura 2000 vyžaduje nejprve mapování nebo jinou lokalizaci 
klíčových stanovišť na zemědělské půdě a obhospodařovaných ploch využívaných klíčovými 
druhy. V tomto ohledu je důležité zahrnout částečně nebo nedávno opuštěná klíčová 
stanoviště na zemědělské půdě, která by bylo možné obnovit, a to i v případě, že existují jen 
malé nebo žádné důkazy o současné zemědělské činnosti. Je třeba poznamenat, že záznamy 
o využívané zemědělské ploše členských států nemusí zahrnovat veškerou zemědělskou 
půdu sítě Natura 2000 (nebo v lokalitách s vysokou přírodní hodnotou) a v některých 
případech nejsou značné plochy klíčových stanovišť obhospodařované zemědělci evidovány 
jako využívaná zemědělská plocha. 

Druhou etapou je identifikovat zemědělské systémy, které se nacházejí na této zemědělské 
půdě (nebo se nacházely až do nedávné doby v případě opuštění půdy). Mnohé zemědělské 
systémy jsou složité a používají různé pozemky, někdy velmi oddělené, pro různé účely, 
které všechny přispívají k fungování zemědělského podniku. Opatření k péči o konkrétní 
přírodní stanoviště v rámci tohoto systému (např. sezónně spásaná přírodě blízká stanoviště, 
sečené louky nebo půda ležící ladem) pravděpodobně selžou, pokud se vztahy se zbytkem 
hospodářství nezohledňují při stanovování cílů a plánovacích opatření pro péči.  
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To je zvláště nebezpečné, pokud je zemědělský systém jako celek neekonomický, přičemž 
podpora obhospodařování pouze jedné části nesmí zabránit opuštění nebo intenzifikaci 
systému jako celku. Některé systémy chovu hospodářských zvířat jsou vysoce přizpůsobeny 
specifickým stanovištím, například pastevní systémy se sezónním přesunem, společná půda 
nebo krátkodobá pastva stád chovatelů bez pozemků.  

Po dokončení obou etap bude možné určit plný rozsah zemědělské půdy, zemědělských 
podniků a zemědělců, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování o tom, jaká ochranná 
opatření jsou nezbytná k dosažení cílů ochrany lokality. Proto je v této fázi důležité 
shromáždit co nejvíce informací o všech příslušných zúčastněných stranách, které by měly 
být zapojeny nebo konzultovány v procesu plánování péče. 

 Identifikace cílů pro klíčová stanoviště a druhy na zemědělské půdě 
 
Členské státy mají podle směrnic o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť jasnou 
odpovědnost za zajištění, aby všechna stanoviště a druhy v zájmu Společenství byly 
udržovány v příznivém stavu z hlediska ochrany nebo aby se do tohoto stavu vrátily (viz 
oddíl 3.1 výše). V praxi je ovšem nutné zvážit, která stanoviště a druhy mohou pro dosažení 
tohoto cíle vyžadovat nejnaléhavější a rozsáhlejší ochranná opatření.  
 
V souvislosti s těmito obecnými zásadami týkajícími se stanovišť a druhů na zemědělské 
půdě je proto důležité, aby členské státy případně přezkoumaly stav svých klíčových 
stanovišť a druhů na zemědělské půdě na vnitrostátní, regionální a biogeografické úrovni. 
Klíčová stanoviště a druhy na zemědělské půdě (definovány v kapitole 2) by měly být 
výchozím bodem tohoto posouzení, i když v některých zemích mohou mít jiná stanoviště a 
druhy v zájmu Společenství také důležité vztahy se zemědělstvím, a proto by možná také 
stály za zvážení. 
 
Navrhuje se, aby stanovení priorit a cílů pro každé klíčové stanoviště a druh na zemědělské 
půdě zohlednily následující atributy zvláštního významu pro ochranu:  

 podíl plochy stanoviště / nebo populace druhu, který je v nepříznivém stavu z 
hlediska ochrany na unijní, biogeografické a vnitrostátní úrovni,20 

 podíl celkové plochy stanovišť nebo populace druhů v EU a/nebo na biogeografické 
úrovni, vyskytující se v daném členském státě (viz příloha C pro orientační současné 
odhady klíčových zemědělských stanovišť v každém členském státě),  

 podíl plochy stanovišť nebo populace druhů, který se vyskytuje v rámci lokalit sítě 
Natura 2000 v daném členském státě. 

 
Po vyhodnocení stavu klíčových stanovišť a druhů je vhodné zvážit stanovení cílů pro jejich 
ochranu v rámci každé lokality sítě Natura 2000. Například by bylo možné stanovit cíle, které 
by vedly ke zvýšení (tj. obnovení nebo znovuvytvoření) četnosti stanovišť nebo populací 
druhů, které jsou příliš malé (a/nebo fragmentované), aby byly dlouhodobě životaschopné 
(Kettunen a kol. 2007). U jiných méně ohrožených stanovišť by mohlo být vhodné mít cíl, 
který usiluje o udržení určitého procentního podílu (např. udržet 95 % v příznivém stavu 
ochrany).  

                                                      
20  Mělo by vycházet z nejaktuálnějších hodnocení podle článku 17 a věnovat zvláštní pozornost podílu, který je posuzován 

jako „nepříznivý - špatný stav“. 
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Je důležité poznamenat, že stanovení cílů by mělo rovněž zohlednit praktická hlediska, jako 
je ekologická proveditelnost obnovy stanovišť a další přínosy z ekosystémových služeb, které 
lze získat (např. zvyšování ukládání uhlíku, hospodaření s vodními zdroji, řízení povodní a 
rekreace a přínosy ochrany krajiny). Takové další přínosy by mohly zvýšit podporu místních 
komunit pro akce ochrany a vytvářet příležitosti pro alternativní zdroje financování. 

 Posuzování tlaků a možného dopadu na stav z hlediska ochrany 
 

Poté, co byly určeny oblasti zemědělské půdy a vytyčeny cíle pro klíčová stanoviště a druhy 
na zemědělské půdě v rámci sítě Natura 2000, je dalším krokem identifikace hnacích sil a 
tlaků, jimž čelí různé zemědělské systémy, na nichž závisí obhospodařování zemědělské 
půdy v síti Natura 2000. Tato analýza pomůže identifikovat jak zemědělské systémy, tak 
pozemky ohrožené budoucím opuštěním nebo intenzifikací, což umožňuje zásah dříve, než 
bude příliš pozdě.  
 
V kombinaci s informacemi o cílech a prioritách klíčových stanovišť a druhů na zemědělské 
půdě to umožní řídicím orgánům stanovit strategické priority pro praktická opatření k řešení 
tlaků a dosažení cílů ochrany, např. vypracováním kombinovaných balíčků opatření, která se 
týkají řady cílů pro stanoviště a druhy.  
 
Důležité je také shromáždit nejlepší dostupné informace o stavu stanovišť a druhů na 
zemědělské půdě. To vyžaduje přístup ke spolehlivým, aktuálním a rozsáhlým ekologickým 
údajům (např. soupisům, mapám stanovišť a atlasům druhů), a proto může být zapotřebí 
provádět šetření a zpracovávat a mapovat záznamy. Takové akce mohou být nákladné, 
nicméně zkušenosti a důkazy ukazují, že dobře prozkoumaná, navržená a cílená opatření 
jsou celkově nákladově efektivnější. Využívání místních, vnitrostátních a mezinárodních 
odborných znalostí a využívání dostupných služeb21 je v tomto ohledu užitečné.  

 Zavádění cílů ochrany lokalit sítě Natura 2000 na úrovni lokalit 
 
Jak bylo vysvětleno výše, členské státy musí stanovit cíle ochrany pro každou lokalitu sítě 
Natura 2000. Cíle ochrany na úrovni lokality by měly definovat podmínku, které má být 
dosaženo pro každý druh a typy stanovišť významných pro EU, které se v této lokalitě 
vyskytují, aby se maximalizoval přínos místa k dosažení celkového příznivého stavu z 
hlediska ochrany.  

To bude vyžadovat, aby bylo na úrovni lokality posouzeno, do jaké míry musí být přírodní 
stanoviště nebo příslušný druh sítě Natura 2000 udržovány v určitém stavu z hlediska 
ochrany nebo častěji obnoveny ke zlepšení stavu z hlediska ochrany (rámečky 3.3 a 3.4). Je 
důležité navrhnout jasné a akceptované cíle ochrany, jelikož jsou základem, na jehož základě 
by měla být definována ochranná opatření. Cíle ochrany mohou být upřesněny v 
rozhodnutích o vyhlášení lokality nebo mohou být dále rozpracovány v rámci plánů péče o 
lokalitu nebo jiných nástrojů.  

Cíle ochrany na úrovni lokality by měly být založeny na ekologických požadavcích typů 
stanovišť a druhů sítě Natura 2000. Ekologické požadavky zahrnují všechny ekologické 

                                                      
21  Např. www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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potřeby abiotických i biotických faktorů, které jsou nezbytné k zajištění příznivého stavu 
typů stanovišť a druhů z hlediska ochrany, včetně jejich vztahů s životním prostředím 
(ovzduším, vodou, půdou, vegetací apod.).  

Tyto požadavky se opírají o vědecké poznatky a mohou být vymezeny pouze případ od 
případu, jelikož se budou lišit jednak podle druhu, ale také u stejného druhu v závislosti na 
lokalitě. Měly by odrážet význam lokality pro zachování nebo obnovu příznivého stavu z 
hlediska ochrany jednotlivých typů stanovišť a druhů vyskytujících se v dané lokalitě a pro 
soudržnost sítě Natura 2000.  

Cíle ochrany by se měly rovněž zabývat hrozbami znehodnocování nebo zničení, jimž jsou 
stanoviště a druhy v lokalitě vystaveny. Pro stanovení cílů ochrany specifických pro danou 
lokalitu jsou potřebné vhodné základní informace.  

Rámeček 3.3 Jak lze cíle ochrany stanovit pro plochy zemědělské půdy v síti Natura 2000? 

Při stanovování cílů ochrany specifických pro danou lokalitu může být užitečné zvážit parametry, 
které se používají k posouzení stavu u stanovišť a druhů v zájmu EU z hlediska ochrany (jako součást 
procesu hlášení podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť). Pokud jde o stanoviště, 
tyto parametry zahrnují rozsah, oblast, na kterou se vztahuje typ stanoviště v rámci jeho rozsahu, 
jakož i specifickou strukturu a funkce (včetně typických druhů) na stanovišti. U druhů se zvažuje 
rozsah, populace a plocha stanoviště. Některé příklady atributů, které mohou být zohledněny při 
definování cílů ochrany, jsou uvedeny níže: 

 Plocha stanoviště: Plocha, kterou zaujímají cílová stanoviště, by měla být stabilní nebo rostoucí 
(lze stanovit celkové cílové plochy).  

 Struktura a funkce stanoviště: Společenstva cílových stanovišť by měla být stabilně rozmístěná a 
měla by mít stabilní skladbu. Funkce stanoviště a ekologické parametry, na nichž závisí vytrvalost 
stanoviště, jsou zachovány. 

 Početnost a rozmístění druhů, struktura populace atd.: Populace druhů jsou stabilní nebo se 
zvyšují (lze nastavit cílová čísla). Populační trendy se zlepšují. Rozmístění druhů, včetně životně 
důležitých oblastí a propojitelnosti, je zachováno nebo zlepšeno (např. zlepšením stanovišť a 
opětovnou kolonizací zlepšených oblastí). Struktura populace je zachována. 

 

 Sdělování cílů sítě Natura 2000 

Zemědělci a širší veřejnost nebudou přesvědčeni o potřebě obhospodařování půdy pro síť 
Natura 2000, pokud nebudou schopni pochopit potřebu ochranných opatření a to, jak 
stanovení cílů ochrany pro jejich zemědělskou půdu v rámci jejich území Natura může hrát 
důležitou úlohu při dosahování vnitrostátních a regionálních cílů.  

Členské státy se proto musí zapojit do dialogu se zúčastněnými stranami, zejména s místními 
správci půdy, a poskytovat snadno přístupné informace o strategických cílech a cílech 
ochrany v souvislosti se zemědělskými stanovišti a druhy. Musí rovněž zajistit, aby cíle 
ochrany byly prezentovány způsobem, který je relevantní a snadno srozumitelný pro 
zemědělce a správce pozemků. To je důležité pro umožnění dvoustranné diskuse s úřady o 
tom, jak může jejich obhospodařování zemědělské půdy přispět k ochraně lokality sítě 
Natura 2000. Zemědělci mohou velmi dobře rozumět předchozímu obhospodařování půdy, 
které vedlo k úspěchům nebo neúspěchům v oblasti ochrany. 
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Rámeček 3.4 Několik příkladů cílů ochrany specifických pro danou lokalitu 

Mezi specifické cíle ochrany v lokalitách sítě Natura 2000, v nichž je suchá zemědělská půda a v nichž 
sídlí společenstva stepních ptáků, ve Španělsku patří: 

- zachování a obnova vhodných stanovišť v kvalitě a rozsahu pro různé druhy stepních ptáků v 
zájmu Společenství s ohledem na jejich zvláštní ekologické požadavky,  

- omezení ohrožujících faktorů a tlaků na ptačí druhy v zájmu Společenství spojené se 
zemědělskými a jinými lidskými činnostmi v lokalitě, 

- minimalizace vlivu některých mechanických prací na ptáky, zejména těch, které se týkají 
obilovin, 

- zvýšení množství a kvality půdy ležící ladem a zajištění jejího řádného obhospodařování, 

- zachování a obnova množství a kvality živých plotů a ploch přírodní vegetace spojených se 
zemědělskými pozemky, 

- ochrana vegetace spojené s malými sezónními toky, 

- podpora zachování mozaiky zemědělské krajiny, což usnadňují plodiny, které jsou součástí 
osevního postupu, používané v tradičním extenzivním zemědělství, 

- vyvinutí efektivnějšího systému integrované produkce se stabilnějšími výnosy a nižšími náklady, 

- propagace rozsáhlého chovu dobytka k udržení přirozených travních porostů v určitých 
oblastech nebo 

- podpora zlepšování pastvin tím, že k setí bude používána odpovídající směs různých místních 
odrůd vhodných druhů. 

Jedná se o nevyčerpávající seznam typů cílů, které lze vytyčit ve stepních oblastech a oblastech se 
suchou zemědělskou půdou v síti Natura 2000. Zde představená formulace je spíše obecná, avšak v 
cílech ochrany specifických pro danou lokalitu jsou specifikovány podrobněji stanoviště, druhy, 
plochy, počty populací a další příslušné parametry. 

Zdroj: Některé plány péče pro lokality sítě Natura 2000, v nichž je ve Španělsku suchá zemědělská 
půda a v nichž sídlí stepní ptáci. 

 Zavedení nezbytných ochranných opatření  
 
Ochranná opatření jsou praktická opatření, která je třeba zavést za účelem dosažení cílů 
ochrany dané lokality. Musí odpovídat ekologickým požadavkům stanovišť a druhů, pro 
které je lokalita určena, a musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky, 
jakož i typické regionální a místní znaky (čl. 2 odst. 3).  
 
Mezi ochranná opatření mohou patřit jak opatření specifická pro danou lokalitu (tj. postupy 
hospodaření a/nebo omezení hospodaření), tak i horizontální opatření, která se uplatňují na 
mnoho lokalit sítě Natura 2000 na větší ploše (např. opatření ke snížení znečištění dusičnany 
nebo k regulaci lovu či využívání zdrojů). Vhodnými nástroji k provádění těchto ochranných 
opatření mohou být plány obhospodařování vypracovaných speciálně pro dané lokality nebo 
integrované do jiných plánů rozvoje a/nebo vhodná opatření právního, správního nebo 
smluvního charakteru.  
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Plány péče pro lokality sítě Natura 2000 jsou v zemích EU široce využívány, ale úspěšně jsou 
uplatňována i jiná opatření a v mnoha zemích jsou v kombinaci využívána různá řešení pro 
péči o lokality sítě Natura 2000. Mnohé členské státy používají plány péče specifické pro 
danou lokalitu jako nástroj pro vedení správců a dalších zainteresovaných stran při řešení 
ochrany lokalit sítě Natura 2000 pomocí různých opatření.  

Obecně se plány péče na úrovni lokality používají pro stanovení cílů spolu s opatřeními 
nezbytnými pro dosažení těchto cílů. Plány péče mohou také fungovat jako nástroj pro 
stanovení odpovědnosti sociálně-ekonomických zúčastněných subjektů, orgánů a nevládních 
organizací za provádění péče, stanovení povolených činností a určení možných hrozeb 
určitých činností týkajících se kvalifikovaných zájmů lokalit.  

Navíc vnitrostátní, regionální nebo evropské akční plány ochrany pro určité druhy nebo 
stanoviště (které se někdy označují i jako akční plány pro druhy) mohou být rovněž použity k 
vedení potřebných ochranných opatření, která mají být provedena v každé lokalitě. Mohou 
navrhnout a definovat ochranná opatření v různých lokalitách a místech a posloužit jako 
nástroj k provádění těchto opatření, zejména v lokalitách sítě Natura 2000. Odvětvové plány 
péče (např. týkající se lesnictví, zemědělství či vody) mohou také stanovit cíle ochrany a 
zvláštní opatření pro lokality sítě Natura 2000. 

Opatření právního charakteru obvykle vycházejí z procesního práva a mohou stanovit 
zvláštní požadavky ve vztahu k činnostem, které mohou být v lokalitách Natura 2000 
povoleny, omezeny nebo zakázány. Opatření správního charakteru mohou stanovit 
příslušná ustanovení týkající se provádění ochranných opatření nebo povolení jiných 
činností v lokalitách sítě Natura 2000. 

Opatření smluvního charakteru spočívají v podepisování smluv nebo dohod obvykle mezi 
orgány péče a vlastníky nebo uživateli půdy v dané lokalitě. Jedním z příkladů dobrovolného 
smluvního opatření usilujícího o zachování příznivého stavu některých typů stanovišť (např. 
luk a pastvin) a druhů z hlediska ochrany jsou zemědělsko-environmentální dohody se 
zemědělci v rámci nařízení o rozvoji venkova. Složitost nezbytných ochranných opatření 
může vyžadovat i jiné druhy smluv a dohod a jiné typy specifických opatření, včetně 
dobrovolného ochranného obhospodařování, které nezahrnuje žádnou platbu ani pobídku. 

V každém případě by měla být nezbytná ochranná opatření navržena s dostatečnými 
podrobnostmi, aby bylo zajištěno účinné provádění. Mělo by být stanoveno přesné umístění 
a popis prostředků a nástrojů potřebných k jejich provádění. Měl by být rovněž poskytnut 
přiměřený pracovní plán uvádějící dobu provádění a přidělování rolí a odpovědnosti osobám 
zapojeným do provádění opatření. Tento pracovní plán by měl být dostatečně flexibilní, aby 
byl v případě potřeby možný jeho přezkum a přizpůsobení, například na základě skutečných 
výsledků již provedených opatření. 

Je důležité rovněž stanovit harmonogram pro přezkum přijatých ochranných opatření, 
pokud jde o jejich vhodnost ke splnění cílů ochrany a pokrok, jehož bylo v tomto směru 
dosaženo, aby bylo možné ověřit jejich přiměřenost, měřitelnost a provádění. 
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Dodržování plánů péče nebo zavedených ochranných opatření v lokalitách sítě Natura 2000 
by mělo být zajištěno při plánování pro obhospodařování zemědělské půdy v těchto 
oblastech. 

V různých zemědělských podmínkách jsou nutné různé přístupy k hospodaření, např. 
zachování stávajících zemědělských postupů může stačit v extenzivních systémech, zatímco 
v intenzivnějších zemědělských systémech mohou být zapotřebí hluboké změny.  

Horizontální opatření mohou být vhodná pro některé typy stanovišť / druhy v rámci celého 
regionu nebo země nebo k řešení rozptýlených tlakům, jako např. eutrofizace v důsledku 
odtoků ze zemědělské půdy. V některých situacích může být užitečných několik 
jednoduchých požadavků, které lze uplatnit v celé obhospodařované krajině. Kromě toho 
tato opatření nemusí být nová, k dosažení ochranných cílů mohou přispívat i stávající 
opatření.  

Na druhou stranu může být v některých oblastech vyžadován specifičtější místní přístup, 
včetně speciálně přizpůsobených a cílených opatření, která jsou nevhodnější pro specifické 
potřeby péče o konkrétní druh nebo stanoviště v konkrétní lokalitě. Je obzvláště důležité 
porozumět životnímu cyklu a ekologickým požadavkům druhů při navrhování opatření pro 
péči o konkrétní druhy. Místní podmínky mohou vyvolat určitou odchylku ve specifických 
potřebách stanovišť a druhů. 

Je důležité jasně definovat, jaká jsou případná nezbytná ochranná opatření podle zákona, a 
specifikovat, na koho a na jakou půdu se tyto povinnosti vztahují. Povinné požadavky na 
obhospodařování půdy pro zemědělce budou mít pravděpodobně dopad na rozsah nabízení 
pobídkových plateb, neboť závazky budou pro některé platby součástí referenční úrovně22 
(podrobnosti viz oddíl 5.3). 
 

3.3 Identifikace zdrojů potřebných k péči o lokality sítě Natura 2000  

Je důležité určit finanční potřeby pro vhodnou péči o lokality sítě Natura 2000, aby se 
optimalizoval jejich přínos k ochraně stanovišť a druhů v zájmu Společenství. Identifikace 
nezbytných ochranných opatření (např. v plánech péče a dalších nástrojích) je prvním 
krokem.  
 
Aby se zajistilo lepší využívání příležitostí, které jsou k dispozici pro péči o lokality sítě Natura 
2000 z fondů EU, bude třeba věnovat zvláštní pozornost strategičtějšímu víceletému 
plánování financování sítě Natura 2000. Komise vyzvala členské státy k vytvoření akčních 
rámců stanovujících priority financování sítě Natura 2000, které určí strategické priority a 
opatření, která bude zapotřebí provést, pro období 2014–2020, jakož i finanční nástroje, 
které lze k provádění těchto opatření23 (rámeček 3.5) použít. 
 

                                                      
22 Referenční úroveň definuje dělicí čáru mezi úrovní environmentální dodávky, která se očekává od zemědělců 
na jejich vlastní náklady, a zvýšenou úrovní environmentálního řízení, za jehož dodávání mohou být zemědělci 
placeni, například prostřednictvím agroenvironmentálních režimů. (Kristensen and Primdahl, 2006) 
23  SEK(2011) 1573 v konečném znění.  
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Evropské spolufinancování 

Příležitosti k financování sítě Natura 2000 byly zahrnuty do každého z příslušných fondů EU 
na finanční období 2014–202024. Zejména byla a i nadále bude důležitým finančním zdrojem 
společná zemědělská politika (SZP) (viz kapitola 5). Zatímco hlavní odpovědnost za 
financování sítě Natura 2000 spočívá na členských státech, článek 8 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť výslovně spojuje zavedení nezbytných ochranných opatření pro síť 
Natura 2000 se spolufinancováním ze strany EU.  

Komise vyjádřila své názory na význam financování Unie v oblasti biologické rozmanitosti a 
ochrany přírody v novém víceletém finančním rámci a uvedla, že je zapotřebí posílit 
integrovaný přístup, který zajistí začlenění priorit akčních rámců sítě Natura 2000 do 
vnitrostátních a regionálních programů odvětvových fondů EU (European Commission, 
2011)25. 

Integrovaný přístup byl zvolen tak, aby bylo zajištěno, že péče o lokality je součástí širších 
politik v oblasti půdy a vodního hospodářství, aby členské státy mohly stanovit priority a 
rozvíjet politiky a opatření, které odrážejí jejich vnitrostátní a regionální specifika, a zabránit 
duplicitě a překrývání různých nástrojů financování EU a administrativním komplikacím a 
transakčním nákladům, které by byly spojeny s takovou duplicitou.  

Komise též vyhlásila svůj záměr prosazovat pro účely podpory správy sítě Natura 2000 
využívání inovativních přístupů a tržních nástrojů včetně soukromého financování, ačkoli 
uznává, že tyto zdroje budou pravděpodobně představovat jen malý podíl celkového 
financování sítě Natura 2000 v blízké budoucnosti a základní veřejné financování ze strany 
EU a členských států bude i nadále muset mít přínosy sítě pro ochranu. 

Akční rámce stanovující priority slouží jako nástroje strategického plánování k posílení 
integrace financování sítě Natura 2000 do příslušných finančních nástrojů EU pro nové 
programové období, zejména do příslušných operačních programů různých nástrojů 
financování. 

Zajištění dostatečného financování pro provádění 

Ačkoli řada nástrojů politiky EU potenciálně poskytuje finanční prostředky na řízení sítě 
Natura 2000, v praxi členské státy nepřidělují dostatečné finanční prostředky nebo k nim 
nemají přístup: odhaduje se, že v současnosti je k dispozici pouze pětina nebo méně 
prostředků financování, které by byly skutečně nezbytné (European Commission, 2011; 
Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Řada omezení, jako je omezená integrace sítě 
Natura 2000 do vnitrostátních priorit financování a nedostatečné uznání odvětví nebo 
kapacity zúčastněných stran, brání využití příležitostí poskytovaných rámcem EU pro 
spolufinancování (Kettunen et al, 2011). 

                                                      
24 Financování z fondu soudržnosti v KOM (2011) 612 v konečném znění, KOM (2011) 614 v konečném znění; 

Společná zemědělská politika v KOM (2011) 625 v konečném znění, KOM (2011) 627 v konečném znění; 
Evropská námořní a politika rybolovu v KOM (2011 804 v konečném znění. Finanční nástroj LIFE pro životní 
prostředí a oblast klimatu v KOM (2011) 874 v konečném znění. 
25 Sdělení Evropské komise Rozpočet – Evropa 2020 (KOM(2011) 500 v konečném znění, části I (a soubory 
politiky životního prostředí a klimatu COM(2011) 500 v konečném znění, část II). 
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Rámeček 3.5 Akční rámec stanovující priority – nástroj strategického plánování pro 
financování sítě Natura 2000  

Podle článku 8 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí Komise s ohledem na dostupné 
finanční zdroje v rámci příslušných nástrojů Společenství pro financování a na základě určení 
příslušných opatření, jejich nákladů a financování, včetně spolufinancování, potřebných pro jejich 
provádění přijmout akční rámec opatření stanovující priority, který zahrnuje spolufinancování, která 
je nutno přijmout v lokalitách sítě Natura 2000. To bude možné pouze na základě toho, že členské 
státy zřídí vnitrostátní a/nebo regionální akční rámce stanovující priority pro příští finanční období 
(2014–2020). Tento přístup poskytne jasnější rámec pro stanovení cílů a priorit, popíše opatření pro 
síť Natura 2000, která mají být financována, určí potenciální příspěvek každého fondu EU do 
vnitrostátní/regionální sítě Natura 2000 pro příští finanční výhled a stanoví upřednostňovaná 
opatření, která mají být přijata, jakož i sledování a hodnocení podporovaných opatření. Výbor pro 
stanoviště vytvořil spolu s členskými státy jednotný formát akčních rámců stanovujících priority. 

Akční rámce stanovující priority jsou určeny jako plánovací nástroje zaměřené na určení klíčových 
priorit a poskytnutí integrovaného přehledu o tom, jak jich dosáhnout, s přihlédnutím k různým 
finančním nástrojům. Akční rámce členských států stanovující priority určují jejich strategické cíle 
ochrany pro síť Natura 2000 na období 2014–2020. Členské státy rovněž musí v rámci příslušných 
plánů nebo programů specifikovat své potřeby financování sítě Natura 2000. Aby se maximalizoval 
jejich vliv a vyhlídka na jejich přijetí v rámci integračního přístupu, musí být tyto akční rámce 
stanoveny před dokončením dohody o klíčových programech pro zemědělství, rybolov a regionální 
rozvoj na období financování 2014–2020. Cílem je zajistit strategické zaměření na nejdůležitější 
priority, jakož i doplňkovost a soudržnost mezi informacemi obsaženými v akčních rámcích 
stanovujících priority a příslušnými programy. 

Další informace: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Členské státy by měly stanovit priority a rozvíjet politiky a opatření, která odrážejí jejich 
vnitrostátní a regionální specifika. Efektivní péče o chráněná území sítě Natura 2000 a jejich 
obnova vyžadují strategické plánování, které využívá příležitosti nabízené odvětvovými 
politikami EU a příslušnými fondy k financování. 

Kapitola 5 popisuje příležitosti k evropskému spolufinancování. Doporučení k plánování v 
oblasti financování obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 obsahuje kapitola 
6. 

Další informace 

 Pokyny Evropské komise k péči o lokality sítě Natura 2000: ustanovení článku 6 
směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. Evropská komise, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

 Interpretační poznámka Evropské komise k definici cílů ochrany pro lokality sítě Natura 
2000 a nové pokyny k definici ochranných opatření v souladu s čl. 6 odst. 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

 Pokyny Evropské komise k financování sítě Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. DOPORUČENÍ PRO ZEMĚDĚLSKOU PÉČI O 
STANOVIŠTĚ A DRUHY V SÍTI NATURA 2000 

 
Co naleznete v této kapitole? 
 
Tato kapitola shrnuje hlavní opatření týkající se péče potřebné k udržení klíčových 
zemědělských stanovišť a druhů v lokalitách sítě Natura 2000 v příznivém stavu z hlediska 
ochrany. 

Poskytuje doporučení ohledně klíčových aspektů, které je třeba zvážit při zavádění vhodných 
zemědělských postupů, které mohou přispět k ochraně stanovišť a druhů sítě Natura 2000. 
 

4.1 Péče o stanoviště 

Zemědělské obhospodařování nízké intenzity je nezbytné pro zachování přírodě blízkých 
typů stanovišť a druhů uvedených v těchto pokynech a pro dosažení příznivého stavu 
klíčových stanovišť a druhů z hlediska ochrany spojených se zemědělskými postupy v 
lokalitách sítě Natura 2000. Před opětovným zavedením vhodného dlouhodobého 
obhospodařování mohou být nutné i činnosti směrující k obnově. 

Tato opatření v rámci hospodaření budou většinou zavádět zemědělci, kterým by měla být 
poskytnuta náležitá podpora. Někteří zemědělci správná opatření v rámci hospodaření již 
provádějí a je důležité uznat a podpořit jejich úlohu při ochraně těchto stanovišť a péči o ně. 
Jiní budou potřebovat podporu při opětovném zahájení hospodaření na opuštěné půdě 
nebo při ukončení intenzifikace zemědělské půdy. 

Tento oddíl popisuje hlavní zemědělské postupy, které mohou přispívat k vhodné péči o 
stanoviště a druhy sítě Natura 2000. 

Pastviny 

Většina stanovišť, která jsou v těchto pokynech zohledněna, je obhospodařovávána pastvou, 
která zabraňuje sukcesi dřevinových keřů a stromů a brání rozrůstání invazivních cizích 
druhů. Nicméně stanoviště mohou být poškozována nadměrnou nebo nedostatečnou 
pastvou nebo nevhodnými typy hospodářských zvířat a pastevními režimy. Hlavní úvahy o 
obhospodařování pastvin jsou následující: 

 Hustota/intenzita ustájení. U téměř všech klíčových přírodě blízkých stanovišť 
vyžadují doporučení pro obhospodařování, aby pastevní režimy byly extenzivní, s 
nízkou až střední úrovní ustájení. Malý počet však vyžaduje vyšší míru pastvy, aby se 
zachovala jejich ochranná hodnota. Určení specifických hustot ustájení pro daný typ 
stanoviště musí zohledňovat specifické místní podmínky, včetně: typu a stáří 
vegetace, produktivity stanoviště, půdního typu, hydrologických podmínek, míry 
spásání volně žijícími býložravci, historie hospodaření v lokalitě a cílů ochrany. Měla 
by být stanovena pečlivá rovnováha mezi hustotou ustájení a délkou doby pastvy, 
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aby byl zajištěn vhodný pastevní tlak. Je také důležité zvážit míru využití 
hospodářských zvířat. 

 Druhy hospodářských zvířat, plemena a kombinace pastevních zvířat. Různé druhy 
hospodářských zvířat spásají trávu různými způsoby, což má vliv na jejich vhodnost 
pro jednotlivá stanoviště. Dobytek patří mezi neselektivní pastevní zvířata, a může 
tak potlačit hojně se vyskytující travní druhy. Ovce jsou vhodnější pro stanoviště 
citlivá na živiny, oblasti citlivé na erozi, kde jsou podmínky sušší a produktivita 
travních porostů je nižší. Koně a poníci se používají méně často a obvykle v 
kombinaci s ovcemi nebo dobytkem. Smíšené stáda koz a ovcí jsou přínosná pro 
některé typy stanovišť, zejména tam, kde došlo k rozrůstání křovin. Kozy by však 
neměly být používány bez pastevce tam, kde existují úseky citlivých stanovišť. Použití 
kombinace pastevních zvířat může vytvořit pestrou strukturu trávy, kterou 
upřednostňuje široká škála druhů. 

 Sezónnost a harmonogram, střídavá pastva. V některých alpínských a subalpínských 
travních porostech se sezónnost opírá o tradiční pastevní režimy s přesunem, v nichž 
se v létě pasou zvířata na kopcích a v zimě jsou převedena na údolní pastviny. 
Sezónnost pastviny se mění regionálně a produktivita a půdní podmínky mohou 
podporovat celoroční pastvu tam, kde se v některých nadmořských výškách a šířkách 
vyskytují přírodní stanoviště. Přestože zavedené sezónní modely pastvy jsou 
určovány dlouhodobými klimatickými podmínkami, je nutné přizpůsobit úroveň 
hospodaření meziročně, neboť mnoho přírodě blízkých stanovišť vykazuje značné 
meziroční výkyvy produktivity v důsledku proměnlivosti klimatu. Nejvíce se preferuje 
střídavá, nikoliv kontinuální pastva, neboť nabízí nejlepší způsob, jak vytvořit 
heterogenní stanoviště, aniž by došlo k nadměrnému poškození pošlapáním a 
hnojením trusem na jednotlivých úsecích. Je však nákladná a náročná na práci 
(vyžaduje dohled pastevce nebo oplocení), což potenciálně omezuje její praktičnost. 
Jak již bylo zmíněno dříve, musí se nalézt rovnováha mezi dlouhým obdobím pastvy 
relativně nízké intenzity nebo kratším režimem vyšší intenzity. 

Pastevectví 

Pro mnoho stanovišť, zejména v hornatých regionech, je kulturní tradicí pastevectví. 
Kvalifikovaný pastevec udržuje extenzivní spásání otevřených stanovišť, různorodé v 
prostoru a čase a jeho optimální intenzitu pro zachování rozmanitosti vegetace, vhodné jak 
pro hospodářská zvířata, tak i pro biologickou rozmanitost. Pastevci rozdělují rozsáhlé 
oblasti pastvin na sektory, v nichž povzbuzují hospodářská zvířata k pastvě při optimální 
rovnováze více nebo méně chutných druhů, aby zajistili správnou stravu s minimálním 
využitím energie a současně udržovali pastviny a regulovali křoviny. Biologická rozmanitost 
má prospěch z pastevectví konkrétně kvůli: 

 regulaci křovin a vřesů, 

 udržování mozaiky stanovišť a okrajů stanovišť, 

 kontrole přírodních požárů, 

 snižování rizika eroze a desertifikace, 

 přítomnosti zdechlin hospodářských zvířat, 
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 rozptýlení semen, 

 redistribuci a koncentraci živin. 

Od pastevních systémů a systémů se sezónním přesunem, které udržují sezónní pastvu na 
otevřených pastvinách, se obecně upouští. K současným iniciativám na podporu těchto 
systémů patří pastevecké školy ve Francii a Španělsku. 

Zahánění ovcí a skotu do ohrady, umístění vody a přístřeší 

Kvůli ochraně před dravci se v některých částech Evropy, kde se využívají pastevci, ovce a 
dobytek zahání na noc do oploceného prostoru. Tato praxe, známá jako zahánění do ohrady, 
může na malém území vytvářet velmi vysoký pastevní tlak a vede k intenzivnímu okusování 
a pošlapání, eutrofizaci a změnám vlastností půdy, což může způsobit pokles typických 
druhů a často i invazi cizích druhů. Podobně umístění přívodu vody a přístřeší budou mít vliv 
na chování zvířat a mohou působit podobné problémy. Zahánění do ohrady se nedoporučuje 
na přirozených travních porostech nebo polopřirozených suchých travních porostech. Může 
být však povoleno v některých místech, pokud jsou každý den odstraňovány ohrady nebo 
intenzita chovu a doba pastvy jsou omezené. 

Regulované vypalování 

Některé spásané přirozené a polopřirozené travní porosty, křoviny a vřesoviště mohou 
potřebovat pečlivou regulaci vypalování, aby se zabránilo zanesení dřevinných druhů 
(zejména v případě, že nedochází k dostatečné pastvě), snížení množství odpadu a 
uvolňování živin. Vypalování může přispět k zachování podmínek s nízkou výživou, zejména 
tam, kde znečištění atmosféry vede k vyšším než přirozeným hodnotám živin, které vznikají 
při srážkách. Na horských vřesovištích, jako jsou vřesoviště ve Velké Británii, je regulované 
vypalování malých úseků prováděno s cílem zvýšit strukturální rozmanitost vegetace tím, že 
se udrží přítomnost všech fází růstu dominantních druhů vřesu, které podporují bohatství 
druhů bezobratlých a ptáků. Nevhodná regulace vypalování (např. vypalování velkých ploch, 
příliš často, špatný typ nebo stáří vegetace nebo na rašeliništích) vede k významným 
negativním dopadům. 

Pokud je to nutné, musí být řízení vypalování velmi pečlivě naplánováno a regulováno 
(zejména pokud existuje nebezpečí, že se požáry dostanou mimo kontrolu) a musí se 
provádět striktně podle vnitrostátních předpisů a směrnic, jaké jsou například uvedeny na 
konci této kapitoly.  

Sečení trávy 

Mnoho polopřirozených travních porostů (luk) je sečeno k produkci krmiv, která lze 
uskladnit pro zimní krmení skotu. Některé typy travních porostů s nízkou produktivitou, jako 
jsou louky Molina, jsou tradičně sečeny pro podestýlku zvířat. Sečení je neselektivní, a proto 
podporuje růst trav a nízko rostoucích bylin, zatímco redukuje vysoké byliny a odstraňuje 
dřeviny. Odstranění posečené trávy z terénu vede k dlouhodobému udržování nízkých 
výživových hodnot, což má za následek polopřirozené louky s velmi vysokou rozmanitostí 
rostlin a značnou hodnotou z hlediska ochrany, a to jak pro jejich rostlinná společenstva, tak 
pro související společenstva bezobratlých. 
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 Harmonogram a četnost Obecně platí, že stanoviště sečených luk by měla být sečena 
po vylíhnutí chovných ptáků a vysemenění rostlin, když tráva dosáhne výšky asi 50–

120 cm. Postupy sečení by se měly měnit v čase a prostoru, aby se vytvořila 
mozaiková lokalita, a to buď tím, že se oblasti (10–20 % stanoviště) nechávají rok bez 
sečení a každoročně se střídají nesečené plochy nebo že se sečou všechny pozemky v 
daném roce, avšak sečou se jiné plochy v jiných časech. Program střídavého 
obhospodařování pastvin udržuje řadu různých postupných etap, čímž se zvyšuje 
rozmanitost druhů. Optimální četnost sečení se liší v závislosti na typech a podtypech 
stanovišť a podle jednotlivých lokalit např. na základě cílů ochrany. 

 Sušení na poli a odstranění nasečené biomasy. Na sečených loukách je třeba, aby se 
posečená tráva nechala uschnout na poli před sběrem a stohováním, aby mohla 
vypadnout semena a zajistit reprodukci kvetoucích rostlin. U většiny ostatních 
sečených stanovišť by měla být posečená tráva odstraněna co nejdříve, aby se 
zabránilo obohacení živinami a „udušení“ základní vegetace. 

 Žací zařízení / stroje Tradiční nízkointenzivní metody sečení trávy, např. kosení 
kosou, se staly neekonomickými, ale těžké stroje mohou poškozovat stanoviště, 
zejména na podmáčených nebo volných půdách, které jsou náchylné k erozi a 
zhutnění. Na mokrých půdách by se tráva měla sekat ručně nebo pomocí speciálně 
konstruovaných strojů. Pro zmírnění přímé úmrtnosti živočišných druhů způsobené 
stroji by mělo být sečení louky prováděno ze středu pole směrem ven; tráva by se 
měla sekat na výšku nejméně 10 cm; sečení by se mělo provádět po 10. hodině 
dopoledne; a měl by se používat lištový žací stroj s nižším dopadem. V některých 
oblastech však tradiční postupy sečení trávy vyžadují, aby tráva byla sečena těsně 
nad vrstvou mechu, a také harmonogram sečení se zde může různit. 

 Kombinace sečení a pastvy Na řadě stanovišť se pastva využívá v kombinaci se 
sečením zpravidla po posečení a obvykle na podzim, nebo v suchých a mírných 
oblastech přes zimu. Pastva může přinést větší různorodost stanovišť a rozmanitější 
porost než samotné sečení, protože zvířata se přednostně pasou na nejvýživnějších 
travách a při dusání vznikají místa holé půdy. V některých případech může být sečení 
použito k překonání problémů z nedostatečné pastvy, zejména pro počáteční 
vyčištění stanovišť, která hustě porostla křovinami. 

 Nahrazení pastvy sečením To se nedoporučuje, protože pravděpodobně bude mít za 
následek změny ve skladbě ekologického společenství (Dover et al, 2011). Nicméně 
na některých stanovištích a u mnoha druhů motýlů travních porostů může být např. 
pastva velmi nízké intenzity vhodnou náhražkou sečení.  

Omezené používání hnojiv nebo nepoužívání hnojiv – statková a minerální hnojiva 

Téměř žádný z typů suchých travních porostů nesnáší hnojení, ani na místě, ani na přilehlých 
plochách, a mnoho z nich je již negativně ovlivněno eutrofizací. Obhospodařování těchto 
stanovišť by mělo upřednostňovat prevenci vstupu živin z hnojení, zemědělského odtoku 
nebo zaplavení povrchovými vodami bohatými na živiny a z doplňkového krmení pasoucích 
se hospodářských zvířat. 
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Obecně se nedoporučuje ani hnojení luk, zejména v oblastech, které dříve nebyly hnojeny. 
Některé louky jsou tradičně obhospodařovány s nízkými vstupy statkových hnojiv, které 
kompenzují ztrátu živin v důsledku odstraňování sena nebo se hnojí pravidelným 
zaplavováním, které přináší sediment bohatý na živiny. V současné době je mnoho luk 
postiženo eutrofizací a hnojení musí být přísně regulováno nebo zakázáno, a to jak na 
stanovišti, tak v okolí. Některé typy horských a nížinných sečených luk však mohou za 
určitých okolností těžit z malé míry hnojení pro zachování produktivity a rozmanitosti druhů. 
Vliv na rozmanitost druhů je třeba zvážit dříve, než se uplatní jakákoli úroveň hnojení, s 
přihlédnutím k účinkům eutrofizace. Pro stanovení minimálního nepříznivého dopadu na 
bohatství druhů a rozmanitost na těchto loukách se doporučuje integrovaný přístup 
založený na více taxonomických kategoriích. 

Intenzivní opatření obnovy včetně znovytvoření stanoviště 

V oblastech, kde jsou stanoviště na zemědělské půdě poškozována tlaky ze strany 
intenzivního zemědělství, budou asi nutná zásadní obnovující opatření, aby bylo dosaženo 
příznivého stavu z hlediska ochrany pro klíčová stanoviště a druhy Natura 2000. Mezi 
obnovující opatření mohou patřit: 

 Obrácení obohacování půdy a opětovné zavádění vegetace. Tam, kde stanoviště byla 
poškozena intenzifikací zemědělství, včetně odvodnění a hnojení, je třeba je obnovit 
snížením úrodnosti půdy, zastavením hnojení a v některých případech odstraněním 
živin. To může zahrnovat odstranění vrcholové půdy obohacené živinami nebo 
několik let kultivace a odstraňování plodin náročných na živiny. 

 Opětovné osetí s cílem obnovit rozmanitost rostlinných druhů Toho lze dosáhnout 
rozmetáním posečené trávy z vhodných travních porostů (zelené trávy nebo sena) 
nebo získáním osiva specifikovaných odrůd rostlin a jejich přesetím na holé půdě v 
létě, jeho zaválcováním nebo zasetím do porostu pomocí štěrbinového secího stroje. 
Někdy může být nutné připravit půdu pro výsev pomocí orby a zkypřením části 
travního porostu. 

 Regulace křovin Opuštěná nebo nedostatečně spásaná přírodě blízká stanoviště 
mohou být před opětovným zahájením sečení a/nebo řízení pastvy obnovena 
odstraněním křovin. 

 Regulace invazivního plevele a cizích druhů. Invazivní cizí křoviny a stromové druhy 
musí být řezány a pařezy odstraněny nebo zpracovány, aby se zabránilo regeneraci. 
Plevel může být před kvetením odstraněn řetězovými bránami, posečen nebo zbaven 
nati, nikoli však během období hnízdění ptáků. Pastva od konce zimy do časného jara 
může pomoci při regulaci některého trvalého plevele, zatímco intenzivní dupání 
hospodářských zvířat může pomoci kontrolovat hasivku orličí (Pteridium aquilinum). 

 Udržování stromů na lesních pastvinách: přistřihování koruny, prořezávání a 
omlazování. U nedostatečně spásaných a přerostlých lesních pastvin může mít 
prorůstání nepříznivé účinky na staré stromy (tj. velké, staré a duté stromy) a porost 
kolem nich by měl být prořezán. Některé stromy mohou být zralé a rozštěpené, čímž 
se zvyšuje rozmanitost strukturálních stanovišť. V dehesách a montadech Španělska a 
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Portugalska je nutné chránit a povzbuzovat opětovný růst dubů vysazováním nových 
stromů, ochranou mladých stromů před pasením a střídáním pastvy. 

Obnova hydrologického řízení 

Některá klíčová přírodě blízká stanoviště se vyskytují v mokřadních regionech s vysokou 
hladinou podzemní vody nebo pravidelnými záplavami a závisejí na pokračování historických 
hydrologických režimů. Ty byly často měněny kvůli protipovodňové regulaci nebo s cílem 
povolit alternativní využívání nebo rozvoj půdy. Pokud je to možné, hospodaření by mělo 
zahrnovat zrušení těchto úprav. Strategie obnovy hydrologických režimů by měly být 
navrženy tak, aby napodobovaly přírodní hydrologické funkce včetně použití stejného zdroje 
vody. 

 Hospodaření s hydrologickými jednotkami. Hospodaření by mělo probíhat na úrovni 
jednotlivých hydrologických jednotek, pokud mohou být izolovány jako takové, jakož 
i na úrovni celého hydrologického systému. Hydrologické hospodaření proto 
vyžaduje dobré znalosti systému a provádí se pouze v případě, že lze zabránit 
nepříznivým účinkům na sousední stanoviště nebo blízkou infrastrukturu. 

 Zvrácení odvodňování. Stávající odvodňovací kanály mohou být přehrazeny 
dřevěnými, kovovými nebo plastovými pláty nebo vložením „zátky“ z půdy a 
vegetace pro účely zadržení vody. Další odvodňování by nemělo být povoleno.  

 Obnova hladiny a režimů podzemní vody. Některá přírodě blízká stanoviště (zejména 
vlhké travní porosty) jsou velmi citlivá na změny hladiny podzemních vod. Hladina 
podzemní vody by měla být zvýšena zastavením odběru podzemní vody, nebo pokud 
to není realizovatelná možnost, omezením objemu vody, kterou lze odstranit, a 
doby, ve kterou se to může stát. V některých oblastech mohou být podzemní vody 
doplňovány výstavbou přehrad po toku řeky nebo jezů za účelem zadržení vody, 
ačkoli existuje určité nebezpečí nežádoucí stagnace vody nebo přeplnění kanálů s 
omezeným provzdušněním v typech biotopů s méně propustnými půdami. 

 Protipovodňová opatření a regulace říčních toků. Některá důležitá stanoviště (např. 
nivní louky) závisejí na pravidelných záplavách, které přinášejí živiny a živnou půdu. 
Zimní záplavy mnoha travních porostů podél řek jsou také velmi důležité pro 
zimování vodních ptáků (např. kachny, husy a labutě) a pro vytváření vhodných 
stanovišť pro hnízdící brodivé ptáky. V oblastech, kde je tvorba hrází možná, lze jezy 
v zimě využívat k udržování lokalit zaplavených. Tam, kde to není možné, by měl být 
přirozenější říční režim obnoven jinými způsoby (Eriksson, 2008). 

 Pobřežní hydrologie Pobřežní stanoviště, včetně luk a dunových systémů, závisejí na 
pravidelném rušení působením přílivů, vln a větru. Řízené přeuspořádání, tj. 
odstranění pobřežní obrany za účelem obnovení přirozené pobřežní dynamiky, může 
znovu vytvořit otevřené stanoviště a obnovit dynamiku stanovišť, přičemž byly plně 
zohledněny všechny možné důsledky (např. režimy sedimentů, míra eroze podél 
pobřeží). V mnoha případech nebude možné úplné odstranění obrany, avšak obrana 
může být upravena tak, aby obnovila přirozenější povodňový režim. Například kanály 
regulující průtok a uzavírací brány mohou být přidány k mořským stěnám, aby byla 
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umožněna regulovaná přílivová výměna, což je důležité pro pobřežní louky a 
pastviny.  

4.2 Péče o druhy 

Opatření nezbytná k zachování a obnovení příznivého stavu z hlediska ochrany u většiny 
klíčových druhů na zemědělské půdě budou stejná nebo podobná opatřením, která byla 
popsána v předcházejícím oddíle věnovaném klíčovým stanovištím na zemědělské půdě. 
Mezi klíčové prvky patří zajištění odpovídající míry pastvy a sezóny, správné načasování 
sečení trávy, udržování vodní hladiny a povodňových režimů na mokrých travních porostech 
a vyhýbání se používání hnojiv a pesticidů nebo přísná kontrola používání hnojiv a pesticidů. 
Pokud by pro péči o stanoviště bylo zapotřebí vypalování, je nezbytné pečlivé plánování a 
kontrola, aby se nevypalovalo v období hnízdění ptáků, kteří mají hnízda na zemi, nebo v 
obdobích, kdy jsou rostliny zvláště citlivé na oheň. 

Nad rámec těchto pokynů je určen celý rozsah dalších opatření, která mohou být nezbytná 
pro všechny klíčové druhy na zemědělské půdě. Některá obzvláště běžná nebo důležitá 
druhová opatření pro ochranu druhů však zahrnují: 

 Zajištění, aby ve všech sezónách a v místě výskytu těchto druhů byly splněny všechny 
požadavky týkající se potravy, rozmnožování a přístřeší ve stanovištích, což může 
vyžadovat mozaiku různých částí stanoviště. 

 Údržba určitých prvků stanovišť, jako jsou živé ploty, stromy, příkopy atd., je popsána 
níže. 

 Doplňkové krmení pro některé druhy se zvláštními požadavky, které nelze snadno 
nahradit (např. zdechliny zvířat pro supy). 

 Změna zemědělských postupů, jakými jsou intenzita a časování sečení a pastvy, aby 
se zabránilo úmrtnosti a narušení zranitelných druhů (např. ptáci sídlící na zemi) 
nebo aby došlo k jejich snížení. 

 Kontrola nebo eradikace cizích druhů, které konkurují nebo předcházejí přírodním 
druhům majícím význam pro ochranu.  

Ochranná opatření vyžadují dobrou znalost druhové ekologie, životního cyklu a podmínek a 
požadavků specifických pro danou lokalitu. Agroenvironmentální opatření by měla 
zahrnovat opatření na míru, která musí být prostorově zaměřena na účelnost a účinnost (viz 
kapitola 6). Je důležité poznamenat, že mnoho druhů v zájmu Společenství závisí také na 
stanovištích, která leží mimo vyhlášené lokality sítě Natura 2000. 
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Klíčová opatření pro ochranu druhů na orné půdě 

Některé z nejohroženějších druhů uvedených v směrnicích o ochraně přírodních stanovišť a 
o ochraně ptáků jsou závislé na extenzivním obhospodařování orné půdy. Mezi klíčová 
opatření hospodaření patří: 

 obdělávání s nízkými vstupy: nízká míra používání hnojiv, žádné zavlažování nebo v 
malé míře a používání odrůd plodin vhodných pro prostředí s nízkou produktivitou, 

 žádná aplikace pesticidů, 

 žádná hluboká orba na orné půdě na písčitých půdách, kde se vyskytuje blatnice 
skvrnitá (Pelobates fuscus), nebo na půdách hlinitých, kde se vyskytují druhy křečka 
(Cricetus cricetus nebo Mesocricetus newtoni), 

 letní pěstování obilovin s dlouhým obdobím strniště a udržování ploch ležících 
ladem, 

 míchání a střídání ploch orné půdy a travních porostů, 

 úseky nebo pásy plodin pro spásání a/nebo přístřeší, např. zelené krmivo, osivo 
ptáků, 

 přizpůsobení způsobů sklizně plodin druhovým potřebám, např. ponechání 
neposečených pásů či úseků jako úkrytů, použití lištového žacího stroje, používání 
řetězové tyče před žacím strojem k varování zvířat, nepoužívání úprav sečené trávy 
(drcení čerstvě posečené trávy, aby rychleji uschla), 

 značení plotů (např. s reflexními tvary), aby se zabránilo srážkám s velkými ptáky, 
např. s dropem velkým (Otis tarda), 

 vytvoření hnízdních parků nebo úkrytových pásů. 

Klíčová opatření pro ochranu druhů na intenzivně obhospodařované zemědělské půdě 

Některé klíčové druhy, zejména husy a jiní vodní ptáci, a křeček polní se vyskytují na 
intenzivně obhospodařované zemědělské půdě. Opatření pro tyto druhy mají tendenci být 
variabilní a druhově specifické, ale příklady zahrnují: 

 řízení poškození pastvin husami a jinými vodními ptáky (zejména v zimě) tím, že v 
nenarušených oblastech jsou poskytovány obětní plodiny nebo zbytky plodin (s 
náhradou zemědělcům),  

 ochrana hnízdících ptáků před provozem zemědělského podniku označením hnízd, 

 omezení používání pesticidů k udržení bezobratlých populací, zejména na okrajích 
polí, 

 udržování úrovně podzemních vod, zimních záplav a/nebo struktury půdy, aby byla 
zajištěna dobrá prostupnost půdy pro pasoucí se ptáky, 
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 opatření pro křečka polního (Cricetus cricetus) – udržování oblastí zelených krmiv, 
obětních obilných pásů, bez hluboké orby, aby se zabránilo poškození nor (viz 
případová studie Nizozemska v příloze E). 

Ochrana, udržování a obnova stanovišť na zemědělské půdě pro druhy 

Klíčovými stanovišti druhů, která by měla být zachována nebo obnovena, jsou taková 
stanoviště na zemědělské půdě, jako jsou živé ploty, suché kamenné zídky, rybníky a terasy. 
Tradičně obhospodařování trvalé plodiny, včetně vinné révy, sady, olivové porosty a 
ořechové háje jsou důležitými stanovišti pro celou řadu ptáků, savců, plazů, obojživelníků a 
bezobratlých v zájmu Společenství. Samotné plodiny (zejména staré stromy), jakož i 
extenzivně obhospodařované travní porosty a další související stanoviště poskytují místa pro 
hnízdění a pastvu (viz případová studie Itálie v příloze E). 

Mezi klíčová stanoviště a prvky na zemědělské půdě, které vyžadují zachování a údržbu, 
patří: 

 živé ploty, mlází nebo malé lesní porosty, jednotlivé stromy a keře na polích – možná 
potřebují ochranu před pasením a okusováním, ořezávání a prořezávání a nahrazení 
výsadby za účelem zachování kontinuity, 

 stromy a keře, které se tradičně používají k řezu koruny a výmladkování, by měly být 
udržovány tradičními způsoby, a pokud je to nutné, měly by být opětovně vysazeny 
tak, aby zajistily kontinuitu stanoviště, velké staré stromy v zemědělských oblastech – 

je třeba je zachovat pečlivým obhospodařováním a odstraňováním konkurenční 
vegetace, v případě potřeby opětovnou výsadbou pro zachování kontinuity, 

 rybníky a příkopy na zemědělské půdě – měly by být pravidelně vytěžovány, vegetace 
by měla být kontrolována, měly by být chráněny před znečištěním a mělo by se 
bránit vysychání a často by měly být zakládány nové rybníky, 

 suché kamenné zdi a kamenné terasy – musí být zachovány a udržovány, 

 okraje polí a nárazníkové pásy – musí být udržovány sečením a musí být drženy bez 
pesticidů a herbicidů, 

 ovocné sady, olivové porosty, ořechové háje se starými zralými stromy – měly by být 
podporovány, pravidelně prořezávány, opětovně vysazovány a udržovány bez 
pesticidů. 

 hospodářské budovy, sklepy a jeskyně – používají se jako místa k přezimování, 
hnízdiště a chovná místa pro netopýry, ptáky, plazy atd. a měly by být chráněny před 
rušením. 

Udržování životaschopných vegetací a metapopulací 

Části stanoviště musí být dostatečně velké na to, aby udržely životaschopné populace, nebo 
musí být dostatečně propojeny na podporu metapopulací26. To je důležité pro velké druhy, 

                                                      
26 Metapopulace je soubor populací jednoho druhu, který existuje v roztříštěné krajině a je rozdělen na řadu 

malých stanovišť propojených rozptýlením jedinců. Rozptýlení závisí na vzdálenosti mezi úseky a na kvalitě 
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které vyžadují rozlehlá stanoviště (například mnoho dravců a velkých masožravců), zejména 
v roztříštěné krajině. Druhy, které jsou vzácné kvůli neexistenci vhodného prostředí, budou 
nejvíce těžit z obnovy vhodných stanovišť a vhodné správy a mohou být opětovně zavedeny 
tam, kde zmizely. Na druhou stranu, druhy, které jsou vzácné především z přirozených 
důvodů, by měly být chráněny tím, že se chrání místa, kde se již vyskytují, například v 
botanických „mikrorezervacích“. 

Tam, kde populace nejsou z dlouhodobého hlediska životaschopné, měla by se ochranná 
opatření zaměřit na cílená místa. Plocha a/nebo kvalita vhodného stanoviště by měla být 
zvýšena před zvýšením propojitelnosti. Pro dlouhodobé zachování stávajících populací 
mohou být zapotřebí opatření obnovy stanovišť. Tam, kde je zapotřebí propojitelnosti, by 
měly být vytvořeny „nášlapné kameny“ a měly by být překlenuty hlavní překážky, jako jsou 
silnice a železnice. Účinnými překážkami pro travní druhy mohou být také lesy a orná pole a 
otevřené travnaté okraje živých plotů, silniční a železniční kraje mohou za předpokladu, že 
jsou řádně obhospodařovány, působit jako základní koridory propojující metapopulace. 

4.3 Klíčové úvahy pro plánování obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 

Účinné řízení stanovišť na zemědělské půdě musí zohledňovat následující klíčové faktory:  

 Jasné místně přizpůsobené cíle ochrany – aby opatření byla účinná, musí být cíle 
ochrany pro každé místo jasné a srozumitelné, aby opatření pro hospodaření mohla 
jasně souviset s cíli. Tam, kde jsou cíle jasně formulovány, lze obecně stanovit 
vhodná opatření hospodaření k řešení těchto cílů, což usnadňuje jejich převedení na 
účinné provádění na místě (Poláková a kol., 2011). 

 Místně přizpůsobené hospodaření – aby zemědělská opatření byla účinná, musí být 
upravena na míru a musí být cílená. Optimální režim se může značně lišit v 
jednotlivých lokalitách a mezi podtypy stanovišť podle toho, jaká je kde půda, 
vegetace, nadmořská výška, klima či historie hospodaření. Brát v úvahu historii 
hospodaření v dané lokalitě je důležité proto, že se mu stanoviště určitě přizpůsobila 
a závisejí na pokračování tradičních režimů.  

 Využívání nejlepších dostupných poznatků – plánování hospodaření by mělo 
využívat odborné znalosti o ochraně a znalosti místního hospodaření. Je důležité se 
učit z nejlepších postupů hospodaření a z nejlepších vědeckých poznatků konzultací 
s odborníky na ochranu přírody a manažery doma i v zahraničí. Je důležité zvážit 
tradiční znalosti a praxi, pokud se ukázalo, že jsou účinné pro zachování kvality 
stanovišť. 

 Před opětovným zavedením vhodného dlouhodobého obhospodařování mohou být 
nutné i činnosti směrující k obnově. 

                                                                                                                                                                     
zasahujících krajin (překážky, chodby apod.) a ovlivňuje místní míry zániku a rekolonizace, což zase určuje 
životaschopnost metapopulace. 
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 Kompromisy v oblasti ochrany – je nutná rovnováha ochranných opatření a jasných 
cílů ochrany, protože různé druhy v rámci stanoviště budou reagovat odlišně na 
postupy hospodaření. Vhodné strategie hospodaření by měly buď maximalizovat 
přínosy pro všechny druhy nebo upřednostňovat citlivé nebo prioritní druhy tak, jak 
je definují cíle ochrany.  

 Adaptivní hospodaření a inovace – některé experimenty jsou často nutné k určení 
optimální strategie řízení pro konkrétní lokalitu, zejména při obnově stanovišť. To 
vyžaduje pečlivé plánování vhodných opatření a důkladné sledování jejich dopadů, 
aby bylo možné v případě potřeby provést další úpravy. 

 Rozmanitost a různorodost stanovišť – složitá struktura některých klíčových 
stanovišť tvoří základy bohatství jejich druhů. Pro zachování různorodosti stanovišť 
se musí lišit typ a intenzita obhospodařování a musí být zachovávána okrajová 
stanoviště. 

 Zásahy na úrovni krajiny – měřítko, v jakém jsou ochranná opatření prováděna, 
ovlivní jejich účinnost. Musí být zacílena na dostatečně velkou plochu, aby byly 
zachovány nebo obnoveny ekologicky životaschopné oblasti vhodného stanoviště 
nebo aby byly zachovány minimální životaschopné populace druhů. 

Další informace 

Příloha D popisuje konkrétněji hlavní opatření hospodaření, která jsou nutná pro obnovu a 
udržení každého z klíčových stanovišť podle přílohy I závislých na zemědělském 
obhospodařování. Je poskytnuta i další literatura o doporučeních k obhospodařování 
stanovišť a pokyny. 

Doporučení pro obhospodařování některých typů stanovišť v závislosti na zemědělském 
hospodaření jsou poskytována na webových stránkách Komise věnovaných péči o síť Natura 
2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Doporučení týkající se péče o některé druhy sítě Natura 2000 jsou uvedeny ve zprávách od 
iniciativy pro volně žijící živočichy a planě rostoucí druhy a udržitelnou zemědělskou činnost 
(2007–2009), která popisuje, jak lze prostřednictvím programů pro rozvoj venkova podpořit 
ochranu některých volně žijících druhů chráněných podle směrnic o ochraně přírodních 
stanovišť a o ochraně ptáků (2007–2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
a 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Znalostní základna sítě Natura 2000 nabízí přístup k poznatkům o péči o stanovištích a 
druzích, relevantním kontaktům, fóru pro diskusi, jakož i relevantním událostem, 
dokumentům a zprávám na adrese:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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Knihovna Evropské komise o polopřirozených travních porostech je rostoucím zdrojem 
informacíhttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. SZP A DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ V SÍTI NATURA 2000 

 
 

Co v této kapitole naleznete? 
 
Tato kapitola popisuje nejvýznamnější opatření pro obhospodařování zemědělské půdy v síti 
Natura 2000 v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Přezkum je založen na důkazech 
ohledně toho, jak členské státy využily opatření SZP v období 2007–2013, a určuje možnosti 
financování, které jsou k dispozici od roku 2014, s přihlédnutím k hlavním legislativním 
změnám představeným v nedávné reformě SZP. 
 
Řada politických nástrojů zde popsaných zahrnuje ty, které jsou součástí obou pilířů SZP, 
spolu s některými dalšími důležitými fondy EU, jako jsou strukturální fondy a nástroj LIFE. 
Tato kapitola rovněž přezkoumává potenciál tržních přístupů k podpoře řízení systému 
Natura 2000, například prostřednictvím plateb za environmentální služby a akreditaci a 
systémy označování. 
 

 
5.1  Financování EU pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000  

V tomto oddíle jsou shrnuty hlavní nástroje politiky a financování, které mohou členské státy 
použít k udržení nebo obnově zemědělských systémů a zemědělského hospodaření 
potřebných k ochraně lokalit a druhů na zemědělské půdě v síti Natura 2000. Zdaleka 
nejdůležitějšími jsou dva fondy společné zemědělské politiky, Evropský zemědělský záruční 
fond (EZZF), který podporuje pilíř 1 SZP, a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EZFRV), který podporuje rozvoj venkova v rámci pilíře 2. Reforma SZP a strukturálních fondů 
si klade za cíl zlepšit doplňkovost, koordinaci a přidanou hodnotu výdajů EU a od roku 2014 
budou muset členské státy před schválením výdajových programů na období 2014–2020 
prokázat, jakým způsobem to hodlají dělat.  

Nařízení o společných ustanoveních27 poprvé zavádí soubor společných cílů a pravidel pro 
pět fondů EU, které byly doposud zvlášť spravovány, včetně EZFRV a strukturálních fondů28. 
Kromě svých konkrétních cílů bude každý z těchto fondů nyní podporovat jedenáct 
tematických cílů, včetně cíle s názvem „zachování a ochrana životního prostředí a podpora 
účinného využívání zdrojů“29. Každý členský stát musí uzavřít dohodu o partnerství (PA) s 
regionálními a místními orgány, hospodářskými, sociálními a environmentálními orgány a 
nevládními organizacemi a musí při tom podrobně upřesnit, jak hodlá v letech 2014–2020 
využít pět fondů, a předložit dohodu o partnerství Komisi ke schválení. Ve skutečnosti to 
znamená, že pokud podpora sítě Natura 2000 v rámci těchto pěti fondů není uvedena v 
dohodě o partnerství, je mnohem méně pravděpodobné, že bude schválena Komisí v 

                                                      
27 Nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
28 Jedná se o těchto pět fondů, které budou společně označovány jako evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI): Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). 
29  Článek 9 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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příslušných programech na období 2014–2020 pro každý fond. V tabulce 5.1 jsou uvedeny 
hlavní zdroje financování EU pro zemědělskou půdu sítě Natura 2000 a hlavní právní 
předpisy EU, které kontrolují využívání těchto fondů členskými státy. 

Tabulka 5.1. Fondy EU, které mohou podpořit obhospodařování zemědělské půdy v síti 
Natura 2000 

Fond EU Význam pro obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000  

Pilíř 2 SZP  

Evropský 
zemědělský fond 
pro rozvoj venkova 
(EZFRV) 

Klíčový zdroj financování, který mohou členské státy využít na podporu ochrany přírody 
na zemědělské půdě sítě Natura 2000 a udržitelného socioekonomického vývoje 
zemědělských systémů sítě Natura 2000 a přidružených místních společenství.  

Pilíř 1 SZP 

Evropský 
zemědělský záruční 
fond (EZZF)  

Důležitý zdroj řady přímých plateb, které mohou přispět k podpoře ekonomické 
životaschopnosti zemědělských podniků a zemědělských systémů s nízkou intenzitou v 
síti Natura 2000, a to s ohledem na hospodářské tlaky na intenzifikaci nebo opuštění.  

Evropský fond pro 
regionální rozvoj 
(EFRR) 

Evropský sociální 
fond (ESF) 

Fond soudržnosti 
(FS) 

Financování musí být odpovídající v širším kontextu udržitelného sociálně-ekonomického 
rozvoje regionu. Mezi příslušné cíle patří zachování a ochrana životního prostředí a 
podpora účinného využívání zdrojů, posílení konkurenceschopnosti a inovace malých 
podniků, vytváření pracovních míst a podpora růstu šetrného k životnímu prostředí, 
podpora sociálního začleňování, vzdělávání a odborné přípravy.  

LIFE Důležité financování inovačních a demonstračních projektů v oblasti obhospodařování 
půdy, které však nejsou zdrojem průběžného financování obhospodařování. Program 
LIFE je vysoce selektivní a financuje pouze činnosti, které nejsou způsobilé pro jiné 
financování Společenství. 

Hlavní nařízení EU upravující používání těchto fondů: 

Přímé platby: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (2013) (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013). 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v 
režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (2014) 
Úř. věst. L 181/1, 20.6.2014. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (2014) Úř. věst. L 181/74, 20.6.2014 

Horizontální: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2013) (Úř. věst. L 347/549, 
20.12.2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:CS:PDF
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Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém 
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na 
rozvoj venkova a podmíněnost (2014) (Úř. věst. L 181/48, 20.6.2014). 

Společná ustanovení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2013) Úř. 
věst. L 347/320, 20.12.2013. 

EZFRV: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 (2013) Úř. věst. L 487, 20.12.2013, s. 487.  

Přechodná ustanovení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich 
použití v roce 2014 

EFRR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 
spolupráce. (2013) Úř. věst. L347/259, 20.12.2013. 

LIFE: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu 
pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (2013) Úř. věst. L 347/185, 
20.12.2013. 

Důležitá poznámka: Další podrobná pravidla podle těchto nařízení budou stanovena v aktech v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktech, které budou zveřejněny později v roce 2014. 

 
 
Zvýšení současné míry přidělování a čerpání dostupných finančních prostředků na pokrytí 
nedostatku podpory Natura 2000 (popsané v oddíle 3.3) závisí téměř výhradně na 
rozhodnutích členských států v roce 2014 o stanovení priorit a přidělení finančních zdrojů, 
které mají k dispozici v obou pilířích SZP. 

Nové programové nástroje nabízejí členským státům příležitost zajistit lepší podporu 
obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 v klíčových programech financování, 
zejména v rámci SZP, ale samozřejmě to musí být provedeno v kontextu mnoha jiných 
konkurenčních priorit financování EU. Prvním úkolem je strategicky plánovat potřeby 
financování sítě Natura 2000 a koordinovat akce v rámci a mezi různými toky financování. 
Akční rámce členských států stanovující priority zavádějí strategické priority v oblasti 
ochrany síťě Natura 2000 na období 2014–2020 a poskytují základ pro výpočet druhu, 
rozsahu a zdrojů financování potřebných k dosažení těchto priorit (viz oddíl 3.3). Orgány sítě 
Natura 2000 také chtějí zajistit, aby jejich zájmy byly zastoupeny jak v dohodě o partnerství, 
která byla předložena ke schválení Komisí, tak v následné práci partnerství. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:CS:PDF
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5.2 Úvod ke zreformované SZP jako klíčovému zdroji financování pro zemědělskou půdu v 
síti Natura 2000 od roku 2014 

Oba pilíře SZP se liší z hlediska financování, fungování i struktury. Pilíř 1 je plně financován z 
EZZF a stanovuje přímé platby zemědělcům (a financuje i další opatření, jako jsou intervence 
na trhu a vývozní náhrady). Pilíř 2 je financován jednak z EZFRV a jednak členskými státy a 
nabízí širokou škálu opatření na podporu zemědělců a jiných správců půdy a venkovských 
komunit prostřednictvím víceletých programů rozvoje venkova, připravených vnitrostátními 
nebo regionálními správními orgány. Nová nařízení zavádějí významné změny, které jsou 
podstatné pro podporu zemědělské činnosti v síti Natura 2000 ze strany obou pilířů. 

Změny plateb podpory příjmů z pilíře 1 pro zemědělce 

Pilíř 1 se stále zaměřuje na poskytování plateb podpory oddělených od produkce 
zemědělcům, ale struktura a rozpětí plateb významných pro síť Natura 2000 se výrazně 
změnily.  

Podle nových právních předpisů30 jsou členské státy povinny zavést platby na základě 
plochy: 

 režim základní platby, který od roku 2015 nahradí režim jednotné platby (i když 
členské státy používající režim jednotné platby na plochu v ní mohou pokračovat do 
roku 2020), 

 platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí (ekologická platba), 

 další platba mladým zemědělcům. 
 

Členské státy mají možnost nabídnout zemědělcům další tři platby:  

 další platba zemědělcům v oblastech čelících přírodním omezením; a 

 další platby spojené s produkcí, „pokud určité druhy zemědělství nebo specifická 
zemědělská odvětví, která jsou obzvláště důležitá z ekonomických, sociálních nebo 
environmentálních důvodů, podléhají určitým obtížím“, nebo 

 zjednodušená platba pro malé zemědělce místo jiných plateb z pilíře 1. 
 

Všechny tyto platby budou založeny na ploše, s výjimkou plateb spojených s produkcí, které 
mohou být založeny na definovaných plochách, výnosech nebo počtu zvířat. Členské státy, 
které nyní používají režim jednotné platby, budou muset do roku 2019 změnit „historické“ 

platby podle jednotlivých zemědělských podniků založené na dotacích přijatých v 
konkrétním referenčním roce na paušální, tj. platby na plochu, platby režimu základní platby 
na hektar. To bude mít dopad na většinu členských států EU-15, které dnes uplatňují režim 
jednotné platby a nevyhnutelně povedou k určitému přerozdělení plateb mezi zemědělci. 
Úrovně plateb lze nastavit buď na vnitrostátní, nebo regionální úrovni, přičemž existuje 
flexibilita při definování regionů z hlediska rozsahu kritérií, jimiž jsou např. „agronomické a 
socioekonomické rysy, jejich regionální zemědělský potenciál, nebo jejich institucionální nebo 

                                                      
30  Nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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administrativní struktura“31. K platbám podle pilíře 1 budou způsobilí pouze „aktivní 
zemědělci“ vykonávající „zemědělskou činnost“, a pokud hospodaří na „zemědělských 
plochách přirozeně ponechávaných ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin“, jak 
zemědělci v síti Natura 2000 mohou, bude jejich způsobilost záviset na tom, jak přesně se 
členské státy rozhodnou definovat „minimální činnost“ a „trvalé travní porosty „ v rámci, 
který má poskytnout Komise32.  

Změny pilíře 2 – nová tematická struktura pro programy rozvoje venkova v období 2014–

2020 

Změny pilíře 2 v právních předpisech se týkají především struktury nařízení, a tudíž i 
struktury programů rozvoje venkova na období 2014–2020. Tři osy, které charakterizují 
politiku rozvoje venkova v minulosti, byly odstraněny a členské státy mohou využít 
kombinace opatření pro dosažení šesti priorit EZFRV, které odrážejí společné tematické cíle 
určené pro pět fondů ESI, včetně EZFRV. Tyto priority jsou: 

1. „Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech; 

2. zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování lesů; 

3. podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v 
zemědělství; 

4. obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, 
5. podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 
klimatu, a 

6. podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech.“ 

Každá priorita je dále vymezena několika oblastmi zaměření a nařízení nabízí orientační 
seznam příslušných opatření v rámci programů rozvoje venkova pro šest priorit. Existují tři 
oblasti zaměření pro prioritu lesních ekosystémů, z nichž jednou je „obnova, zachování a 
zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské 
krajiny“33. Kromě toho každý program musí přispívat ke třem průřezovým cílům v oblasti 
inovací, životního prostředí a zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně.  

Členské státy mohou vytvořit tematické podprogramy pro řešení specifických potřeb v jejich 
vnitrostátním či regionálním kontextu a účinně vytvářet „mini-programy rozvoje venkova“ v 
rámci hlavního programu. Tematické podprogramy mohou být prováděny místními orgány, 
orgány pro regionální rozvoj nebo nevládními organizacemi a příjemcům mohou nabídnout 
vyšší sazby plateb. Potřeby mladých zemědělců, malých zemědělských podniků, horských 
oblastí, krátkých dodavatelských řetězců a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 

                                                      
31  Článek 23 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
32  Články 4 a 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
33  Článek 5 a příloha VI nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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této změně a biologická rozmanitost jsou označovány za některé z potenciálních témat pro 
tematické dílčí programy34.  

Mezi další změny týkající se zemědělců z oblastí sítě Natura 2000 patří uznání 
environmentálních a klimatických přínosů společných akcí, zejména na úrovni krajiny, a 
spolupráce v rámci dodavatelského řetězce. Je kladen i silný důraz na inovace, životní 
prostředí, „včetně specifických potřeb oblastí sítě Natura 2000“35 a zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně. Oblast působnosti kompenzačního opatření v síti 
Natura 2000 je rozšířena tak, aby se vztahovala i na zemědělskou a lesní půdu v jiných 
oblastech ochrany přírody s environmentálními omezeními, která přispívají k zlepšení 
propojitelnosti stanovišť (článek 10 směrnice o ochraně přírodních stanovišť).  

Potenciální součinnost mezi podporami podle pilíře 1 a pilíře 2 pro zemědělce v síti Natura 
2000  

Oba pilíře SZP používají různé nástroje a na úrovni zemědělského podniku lze na podporu 
zemědělských systémů v síti Natura 2000 a postupů řízení ochrany využívat potenciální 
součinnost mezi nimi, nový právní předpis zdůrazňuje potřebu takovou součinnost využít36. 
Platby v rámci pilíře 1 je často nutné poskytovat společně s platbami pro 
agroenvironmentální hospodaření v pilíři 2, pokud má být v oblastech s extenzivně 
obhospodařovanými přírodě blízkými stanovišti zachována zemědělská činnost (Oñate et al, 
2007; Poláková et al, 2011).  

Pilíř 2 byl samozřejmě hlavním zdrojem financování ze strany EU pro zvláštní řízení ochrany 
přírody na zemědělské půdě, avšak rozsah a zaměření podpory pro zemědělskou půdu v síti 
Natura 2000 se mezi členskými státy značně liší. V období 2014–2020 bude takové 
financování muset stále více konkurovat mnoha jiným prioritám pro rozvoj venkova na 
úrovni členských států nebo na regionální úrovni a je důležitější než kdy jindy budovat 
soudržné balíčky podpory pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000 využívající finanční 
prostředky z obou pilířů SZP, aby byla zajištěna dostatečná podpora zemědělských systémů s 
nízkou intenzitou v síti Natura 2000 a v oblastech s vysokou přírodní hodnotou.  

5.3 Environmentální referenční úroveň pro platby SZP 

Podmíněnost a další požadavky 

Pojem „referenční úroveň“ používaný pro platby zemědělským podnikům podle obou pilířů 
SZP je mechanismus rozdělování nákladů, který definuje dělicí čáru mezi úrovní 
environmentálních opatření, která mají zemědělci provádět na vlastní náklady, a zvýšenou 
úrovní environmentální správy oblasti, za jejíž provádění mohou být zemědělci placeni, 
například prostřednictvím agroenvironmentálních režimů. 

Referenční úroveň pro životní prostředí pro všechny platby v rámci SZP opírající se o plochu 
zahrnuje:  

 povinné požadavky na hospodaření (PPH), například prvky směrnice o ochraně 

                                                      
34  Články 7, 8 a 66 a příloha IV nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
35  Čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
36  Společný strategický rámec, bod 4.2 odst. 1 přílohy I nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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přírodních stanovišť nebo směrnice o ochraně ptáků týkající se ochrany stanovišť a 
druhů v síti Natura 2000 na úrovni zemědělských podniků,  

 normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES) definované členskými 
státy ve společném rámci EU, 

 jiné vnitrostátní nebo regionální předpisy, které platí na úrovni zemědělského 
podniku, ať už zemědělci dostávají platby v rámci SZP, či nikoli. 

Kromě toho pro agroenvironmentální klima a jiné platby z EZFRV opírající se o plochu 
referenční úroveň zahrnuje:  

 příslušná kritéria stanovená v rámci „zemědělské činnosti“ (čl. 4 odst. 1 písm. c) a 
čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013). 

 (pouze příjemci plateb v rámci agroenvironmentálních klimatických operací a 
ekologického zemědělství) požadavky na používání hnojiv a přípravků na ochranu 
rostlin, které musí členské státy definovat v programu rozvoje venkova.  

Požadavky na ekologizaci přímých plateb podle pilíře 1 jsou příslušné pro výpočet 
agroenvironmentálních a klimatických prémií, protože je nutné vyloučit dvojí financování 
agroenvironmentálních a klimatických závazků, které jsou podporovány v rámci 
agroenvironmentálních plateb a které ve své povaze odpovídají postupům uvedeným v 
článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013 (zemědělské postupy přínosné pro klima a životní 
prostředí) podléhajícím ekologickým platbám podle pilíře 1. 

Členské státy musí v rámci nového společného rámce definovat vlastní ověřitelné standardy 
pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy pro zemědělskou půdu, přičemž musí 
zohlednit „zvláštní charakteristiky daných oblastí, zejména půdní a klimatické podmínky, 
jakož i stávající způsoby hospodaření, využití půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky a 
strukturu zemědělských podniků“37.  

Právní úprava reformy SZP revidovala rámec podmíněnosti, jak je uvedeno v tabulce 5.2. 
Standardy pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy a povinné požadavky na 
hospodaření jsou nyní organizovány ve třech skupinách, které zahrnují životní prostředí, 
změnu klimatu, dobrý zemědělský půdní stav; veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin; a dobré 
životní podmínky zvířat. Povinné požadavky na hospodaření opírající se o směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť a o ochraně ptáků zůstávají zhruba stejné, výrazně se však 
změnil rámec standardů pro dobrý zemědělský a environmentální stav. Volitelné standardy 
pro dobrý zemědělský a environmentální stav byly zrušeny, včetně „minimální míry intenzity 
chovu nebo vhodných režimů“ a problematického „zabránění šíření nežádoucí vegetace na 
zemědělskou půdu“, které některé členské státy zavedly způsobem, který poškozoval 
stanoviště v síti Natura 2000. Druhé uvedené kritérium nahrazují příslušná kritéria pro 
udržování a minimální činnost zavedená členskými státy (podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) 
a iii) nařízení (EU) č. 1307/2013. Navíc členské státy mají v případě potřeby novou možnost v 
rámci DZES 7 zavést „opatření proti invazním rostlinám“. K pokrytí přechodu na provádění 
ekologických plateb v rámci pilíře 1 budou v letech 2015 a 2016 stávající pravidla pro 
zachování oblasti stálých pastvin38 stále součástí podmíněnosti. 

                                                      
37 Článek 94 nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
38  Podle nařízení (ES) č. 1120/2009. 
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Tabulka 5.2 Požadavky na podmíněnost z roku 2015 pro životní prostředí, změnu klimatu, 
dobrý zemědělský stav půdy 

Zdroj: Příloha II nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013) 

Oblast Hlavní téma Požadavky a standardy 

Životní 
prostředí, 
změna 
klimatu, 
dobrý 
zemědělský 
a 
environmen
tální stav 
půdy 

Voda 
PPH 1 

Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 
ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1) 

Články 4 
a 5 

DZES 1 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků (1)  

DZES 2 
V případech, kdy využití vody k zavlažování podléhá 
schválení, dodržování schvalovacích postupů 

 

DZES 3 

Ochrana podzemních vod proti znečištění: zákaz přímého 
vypouštění do podzemních vod a opatření na 
předcházení nepřímému znečištění podzemních vod 
vypouštěním nebezpečných látek na povrchu a jejich 
průsakem půdou, uvedených v příloze směrnice 
80/68/EHS, ve znění platném poslední den její platnosti, 
pokud se to týká zemědělské činnosti 

 

Půda a 
zásoby 
uhlíku 

DZES 4 Minimální pokryv půdy  

DZES 5 
Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející 
specifické místní podmínky k omezování eroze 

 

DZES 6 
Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými 
postupy, včetně zákazu vypalování strnišť na orné půdě 
vyjma z důvodu ochrany zdraví rostlin (2) 

 

Biologická 
rozmanitost 

PPH 2 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES 
ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků 
(Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7) 

Čl. 3 
odst. 1 
a čl. 3 
odst. 2 
písm. 
b), čl. 4 
odst. 1, 
2 a 4 

PPH 3 

Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, 
s. 7) 

Čl. 6 
odst. 1 
a 2 

Krajina, 
minimální 
úroveň 
péče 

DZES 7 

Zachování krajinných prvků, včetně případných živých 
plotů, rybníků, příkopů, stromořadí, skupin stromů nebo 
solitérů, mezí a teras a včetně zákazu ořezu živých plotů 
a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat, a jako 
možnost opatření proti invazním druhům rostlin. 

 

(1) Ochranná pásma dobrého zemědělského a environmentálního stavu musí jak uvnitř, tak vně 
ohrožených oblastí vymezených v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/676/EHS, splňovat alespoň 
požadavky týkající se podmínek pro používání hnojiv v blízkosti vodních toků podle bodu A4 přílohy 
II směrnice 91/676/EHS, které se použijí v souladu s akčními programy členských států 
vypracovanými podle čl. 5 odst. 4 směrnice 91/676/EHS. 

(2) Tento požadavek lze omezit na obecný zákaz vypalování strnišť na orné půdě, jednotlivé členské 
státy však mohou rozhodnout o stanovení dalších požadavků. 
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Vliv ekologické platby v rámci pilíře 1 

Členské státy (nebo regiony) musí vyčlenit 30 % svého rozpočtu na přímé platby v rámci 
pilíře 1 na novou ekologickou platbu podporující zemědělské postupy prospěšné pro klima a 
životní prostředí.39 Téměř všichni zemědělci, kteří mají nárok na platby v režimu základní 
platby nebo režimu jednotné platby na plochu, musí plnit tři ekologizační opatření (nebo 
specifikované ekvivalentní postupy). K výjimkám patří: certifikovaní ekologičtí zemědělci, 
kteří tuto platbu obdrží automaticky, zemědělci s hospodářskými podniky plně nebo 
částečně v oblastech sítě Natura 2000, kteří musí plnit pouze v míře, v jaké jsou postupy 
„ekologizace“ slučitelné s cíli směrnic o síti Natura 2000, a příjemci platby malým 
zemědělcům, kteří jsou osvobozeni od požadavků na ekologizaci.  

Největší dopad na obhospodařování půdy bude pravděpodobně v zemědělských podnicích s 
významnými plochami plodin na orné půdě a plochami ležícími ladem, ale poměrně malými 
plochami porostlých trávou nebo bylinnými plodinami. Požadavky na ekologizaci rovněž 
nabízejí členským státům příležitost posílit ochranu hodnotných pastevních stanovišť před 
orbou nebo přeměnou. 

Třemi požadavky na ekologizaci jsou: 

 diverzifikace plodin40: zemědělské podniky s více než 10 ha orné půdy (včetně ploch 
ležících ladem) musí pěstovat nejméně dvě různé plodiny, přičemž hlavní plodina 
pokrývá nejvýše 75 % orné půdy; tam, kde mají více než 30 ha orné půdy, musí být 
pěstovány tři různé plodiny. Tyto požadavky se vztahují pouze na travní porosty nebo 
smíšené zemědělské podniky, které mají více než 30 ha plodin na orné půdě (včetně 
ploch ležících ladem, ale s výjimkou trávy a bylinných krmných plodin) a jsou 
poskytovány i další výjimky. 

 

 Trvalé travní porosty41:  
o Členské státy musí zajistit, aby poměr trvalých travních porostů k celkové 

zemědělské oblasti (ve srovnání se stanoveným dřívějším referenčním rokem) 
neklesl o více než 5 %, a mohou se rozhodnout uplatnit tento požadavek na 
celostátní nebo regionální úrovni. Tuto povinnost mohou stanovit i na úrovni 
jednotlivých zemědělských podniků. Trvalý travní porost, který byl zalesněn, se 
v tomto výpočtu nepovažuje za ztrátu.  

o V rámci lokalit Natura 2000 musí členské státy určit trvalé travní porosty, které 
jsou „environmentálně citlivé“ (viz níže nová definice „trvalého travního 
porostu“), včetně rašelinišť a mokřadů“, které potřebují přísnou ochranu pro 
splnění cílů sítě Natura. Pro zemědělce v těchto oblastech platí požadavek 
„ekologizace“ neměnit nebo neorat tento porost.  

o Mimo lokality Natura 2000 se mohou členské státy rozhodnout, že určí „další 
citlivé oblasti“ trvalých travních porostů, které jsou „cenné z environmentálního 
hlediska“ včetně trvalých travních porostů na půdách bohatých na uhlík, pokud 
by se v rámci požadavků na ekologizaci uplatňovala stejná úroveň ochrany. 

                                                      
39  Články 43 až 47 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013.  
40  Článek 44 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
41  Článek 45 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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 Plocha využívaná v ekologickém zájmu42; zemědělci s více než 15 ha orné půdy 
(s některými dalšími výjimkami) musí zajistit, aby plocha odpovídající 5 % jejich orné 
půdy byla „plocha využívaná v ekologickém zájmu“. Tyto oblasti mohou představovat 
půdu ležící ladem, terasy, krajinné prvky, ochranná pásma, zemědělsko-lesnické 
plochy, okraje lesů, rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových lesích a 
plochy zalesněné s programem rozvoje venkova nebo ekvivalentní podporou; také 
plochy s meziplodinami nebo zeleným porostem a plochy s plodinami, které vážou 
dusík. Pokud mají zemědělci vytvářet plochy využívané v ekologickém zájmu, mohlo 
by to znamenat, že je k dispozici více stanovišť pro druhy v síti Natura 2000 na orné 
půdě mimo lokality sítě Natura 2000 a že se zvýší hodnota stanovišť a propustnost 
intenzivních orných ploch (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et 
al, 2010). Rozsah, v němž jsou skutečně k dispozici další kvalitní stanoviště, však 
závisí na tom, jaký podíl plochy využívané v ekologickém zájmu je krátkodobou 
plochou ležící ladem, jaké jiné typy oblastí a prvků jsou chráněny, zda jsou 
obhospodařovány pro biologickou rozmanitost a jak se distribuují na místní a 
krajinné úrovni (Allen et al, 2012a).  
 

V případě zemědělské půdy Natura 2000 a půdy vysoké přírodní hodnoty je 
nejvýznamnějším důsledkem ekologické platby podle pilíře 1 zvýšení základních hodnot pro 
výpočty agroenvironmentální a klimatické platby, aby se zajistilo, že se nebudou překrývat s 
požadavky na ekologizaci v pilíři 1, a dodatečná úroveň základní ochrany pastevních 
stanovišť mimo lokality sítě Natura 2000, pokud se členské státy rozhodnou využít svých 
nových pravomocí ohledně vyhlášení. 

5.4  Nová definice trvalého travního porostu a stálé pastviny 

V současném právním předpisu jsou stálé pastviny definovány jako „půda využívaná k 
pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo uměle 
vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do střídání plodin v zemědělském 
podniku po dobu pěti a více let. To způsobilo určité zmatky ohledně způsobilosti půdy 
obhospodařované pro ochranu přírody pro platby podle pilíře 1, testované v Evropském 
soudním dvoře v roce 201043. Nový právní předpis nabízí možnost výrazně rozšířit definici 
trvalých travních porostů, která se používá pro účely způsobilosti pro platby v rámci SZP, 
avšak klíčová rozhodnutí o tom, která pastevní stanoviště a půda budou zahrnuty, nesou 
výhradně členské státy, které mohou rozhodnout o tom, že rozšířenou definici nepoužijí.  

Od roku 2015 zůstává základní definice trvalých travních porostů (včetně stálých pastvin) 
takto „půda využívaná k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý osev) plochách, která nebyla zahrnuta do střídání 
plodin v zemědělském podniku po dobu pěti a více let“, ale nyní sem lze „zařadit i jiné druhy 
jako křoviny a stromy, které mohou být spásány, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále 
převažují“. Členské státy se mohou též rozhodnout, že použijí rozšířenou definici a zahrnou i 
„půdu, kterou lze spásat a která tvoří součást zavedených místních postupů v případech, kdy 

                                                      
42  Článek 46 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
43 Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci (C-61/09). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:CS:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:CS:HTML
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na plochách využívaných jako pastviny obvykle nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny“. 
Komise stanoví kritéria pro určení převahy trav a jiných bylinných pícnin a kritéria k určení 
„zavedených místních postupů“.  

Mnohé pastviny jsou nejvzácnější pro biologickou rozmanitost, jelikož se skládají z mozaiky 
otevřených spásaných travních porostů s rozptýlenými keři a/nebo stromy nebo jinými 
krajinnými prvky, jako jsou úseky neposečené trávy, zídky, skalky, a mokřadových nebo 
vlhkých oblastí nebo proto, že jde o systémy lesních pastvin (Bergmeier a kol., 2012). Nové 
definice trvalých travních porostů společně s rozhodnutími o přidělování platebních nároků 
v rámci pilíře 1 by mohly členské státy využít k tomu, aby zajistily, že tato stanoviště budou 
mít nárok na podporu ze SZP. Rozšířená definice také nabízí možnost ochrany důležitých 
stanovišť v rámci ekologických plateb.  

Jsou to potenciálně velmi významná a vítaná zlepšení, ale jaký rozdíl skutečně budou mít v 
praxi, bude záviset na ochotě členských států přijmout rozšířenou definici, která by mohla v 
některých případech významně zvýšit celkovou plochu půdy způsobilé pro platby z jim 
přiděleného rozpočtu na přímé platby.  

5.5  Způsobilost zemědělské půdy v síti Natura 2000 k platbám ze SZP 

Zemědělská půda v síti Natura 2000 může být způsobilá pro platby ze SZP jak v rámci pilíře 1, 
tak pilíře 2, avšak v řadě členských států byly v období 2007–2013 podstatné plochy 
obhospodařovaných stanovišť Natura 2000 považovány za nezpůsobilé pro přímé platby v 
pilíři 1. Otázky způsobilosti zahrnovaly přítomnost stromů, keřů a křoví na pastvině, velikost 
zemědělského podniku nebo pozemku, vlastnické vztahy k půdě, zastaralé záznamy o zápisu 
pozemku a problémy se standardy DZES, které členské státy vytvořily pro intenzivnější 
zemědělské systémy. Tyto problémy často souvisejí s charakteristickými znaky zemědělské 
půdy v síti Natura 2000, které jsou základní součástí jejich hodnoty biologické rozmanitosti, 
nevyhovují však pravidlům EU ohledně způsobilosti nebo provádění těchto pravidel v 
členském státě.  

Pokyny Komise doporučily jako obecné pravidlo to, aby pozemek s více než padesáti stromy 
na ha44 byl považován za nezpůsobilý. Ačkoli by členské státy mohly použít alternativně 
poměrný systém, způsobilo toto pravidlo v některých oblastech problémy. Nová pravidla a 
pokyny budou vydány jako součást právních předpisů o reformě SZP45. 

V mnoha členských státech jsou velké plochy extenzivních pastvin klasifikovány spíše jako 
lesní pozemky než jako zemědělská půda. Například ve Španělsku jsou stálé pastviny 
klasifikovány hlavně jako „monte“ neboli mírně zalesněná oblast; více než 19 milionů 
hektarů se používá pro pastvu hospodářských zvířat, většinou jako společná půda (Beaufoy 
et al, 2011a).  

                                                      
44 Doporučení Komise, že pozemek s více než padesáti stromy na hektar by měl být obecně považován za 
nezpůsobilý http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45  Čl. 76 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Příklady v rámečku 5.1 ukazují, jak některé členské státy v minulosti vyloučily klíčové 
zemědělské oblasti sítě Natura 2000 z podpory SZP a jak jiné použily rozsah pravidel EU, aby 
zajistily způsobilost přírodních stanovišť sítě Natura 2000 a zemědělců. 

Nicméně mnohé z prvků a oblastí, které některé členské státy vyloučily ze způsobilých 
oblastí, na něž se vztahuje nárok na přímé platby podle pilíře 1, byly považovány za 
způsobilé pro agroenvironmentální platby v rámci pilíře 2. Některé agroenvironmentální 
programy byly zavedeny převážně jako reakce na nezpůsobilost takových stanovišť pro 
přímé platby v rámci pilíře 1, například režimy určené pro zalesněná přírodě blízká 
stanoviště v Estonsku a ve Švédsku, přičemž důležitý prvek je zaměřen na lokality sítě Natura 
2000 (King, 2010). Bylo by lepší, kdyby se takové problémy způsobilosti vyřešily. V některých 
případech to bude možné v budoucnu s rozšířenou definicí „trvalých travních porostů“ a 
nadcházejícími pravidly pro způsobilost krajinných prvků46. 

V některých případech byly zemědělské podniky v síti Natura 2000 vyloučeny z podpory 
jednoduše proto, že jsou menší, než je minimální velikost stanovená vnitrostátními orgány. 
Právní předpisy mají orientační minimální prahové hodnoty pro přímé platby v rámci pilíře 1 
(buď méně než 100 EUR ročně, nebo méně než jeden hektar), ale členské státy se mohou 
rozhodnout upravit tuto prahovou hodnotu v rámci stanovených limitů, „aby zohlednily 
strukturu své zemědělské ekonomiky“. Například minimální způsobilá plocha na hospodářství 
by mohla být na Maltě 0,1 ha; 0,3 ha na Kypru, v Maďarsku, Portugalsku, Rumunsku a 
Slovinsku; 0,4 ha v Řecku a 0,5 ha v Bulharsku, Itálii a Polsku47. 

Členské státy by mohly využít příležitosti ke stanovení nižších prahových hodnot, aby 
zajistily, že malé zemědělské podniky v síti Natura 2000 budou způsobilé pro podporu v 
rámci pilíře 1.  

RÁMEČEK 5.1. Provádění pravidel způsobilosti v rámci pilíře 1 SZP v členských státech v 
letech 2007–2013 

V programovém období 2007–2013 existovaly velké rozdíly mezi členskými státy při výkladu pokynů 
Komise o způsobilosti půdy pro platby ze SZP a v definici standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu, zejména u pastvin s keři a stromy. Některé členské státy přijaly široký 
přístup příznivý pro zemědělskou půdu s vysokou přírodní hodnotou a v síti Natura 2000 tím, že do 
způsobilých oblastí pro podporu v rámci pilíře 1 zahrnuly rozsáhlé plochy aktivně 
obhospodařovaných pastvin s křovinami a stromy. Spojené království zahrnovalo ve svém LPIS 
většinu oblastí vřesovišť a považovalo je za způsobilé pro platby v rámci pilíře 1, pokud není vegetace 
příliš hustá pro pasení zvířat (DVL and NABU, 2009). Francie výslovně povolila oblasti s nízkou 
produktivitou jako způsobilou pastvu, pokud vykazují zdroj trávy, keřů nebo plodů (kaštany, žaludy), 
které jsou konzumovatelné, přístupné a skutečně spásané / okusované stádem, včetně extenzivní a 
neobdělávaných pastvin, vřesovišť a lesů (včetně těch s více než 50 stromy na hektar) (Beaufoy et al, 
2011b). Španělsko vytvořilo zvláštní kategorie LPIS pro pastvinu s keři a pastvinu se stromy; například 
přibližně 40 % veškeré zemědělské půdy způsobilé k podpoře v rámci pilíře 1 v regionu Castilla y Leon 
je v jedné z těchto dvou kategorií (Beaufoy et al, 2011a). Naopak ostatní členské státy nevyužily 
všechny možnosti právního rámce k tomu, aby do LPIS přidaly velké plochy extenzivních pastvin a 
poskytly platby v rámci pilíře 1, čímž se vyhnuly možnostem pozitivního dopadu jak na biologickou 
rozmanitost, tak na životaschopnost těchto důležitých zemědělských systémů. 

                                                      
46  Čl. 76 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
47 Článek 10 a příloha IV nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu, který má zabránit „šíření nežádoucí 
vegetace“, byl v některých oblastech definován tak, aby poskytoval pobídku k vyčištění úseků keřů 
nebo křovin z pastvin (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 
2011; King, 2010). V roce 2009 řídicí orgán v Bulharsku zjistil, že 400 836 ha trvalých travních porostů 
dříve označených jako travní porost s vysokou přírodní hodnotou nesplnilo požadavky na platby v 
rámci pilíře 1, a to zejména proto, že jejich definice standardu DZES pro ochranu stálých pastvin 
vyžaduje, aby „stálé pastviny nebo louky byly zbaveny nežádoucích křovin“. Zemědělci zahájili čištění 
keřů a křovin, což vedlo ke zničení některých cenných a chráněných stanovišť.  

Tento požadavek DZES spolu s problémem opuštěné půdy (především stálých pastvin, ale i orné 
půdy) vedl k vyloučení velkých ploch z režimu jednotné platby na plochu a plateb na základě plochy v 
rámci osy 2 (Keenleyside a kol., 2012).  

V Německu nebyly různé travní porosty a vřesoviště v rámci ochrany přírody způsobilé pro platby v 
rámci pilíře 1, protože nejsou považovány za vhodné pro (produktivní) zemědělské obhospodařování 
(DVL & NABU, 2009), i když se to může změnit v důsledku rozhodnutí Evropského soudního dvora. V 
Rumunsku je z režimu jednotné platby na plochu vyloučeno přibližně 1,9 milionu drobných 
zemědělců (45 % všech hospodářství), jelikož obhospodařují méně než 1 hektar (Redman, 2010). 
Velké plochy nezahrnutých pastvin (obvykle obyčejných pozemků) nebyly registrovány pro přímé 
platby (Nori a Gemini, 2011).  

Pravidla týkající se zařazení krajinných prvků, jako jsou keře, stromy nebo živé ploty, mezi oblasti 
způsobilé k přímým platbám byla rovněž v jednotlivých členských státech prováděna různě (DVL & 
NABU, 2009; Oppermann, 2009). Například prvky, které mají šířku větší než 4 metry (nebo šířku větší 
než 2 metry, pokud jsou uvnitř pozemku), byly zpravidla vyloučeny ze způsobilých oblastí48, ačkoli 
členské státy měly možnost povolit započtení krajinných prvků, jako jsou živé ploty jakékoliv šířky, do 
způsobilé plochy zemědělského podniku, pokud informovaly Komisi o tom, že takové prvky jsou 
výslovně považovány za „krajinné prvky“, které musí zemědělec zachovat v rámci DZES. Irsko to 
učinilo, ale mnohé další členské státy (Beaufoy et al, 2011b), například Spojené království, vyloučily 
environmentální prvky, jako jsou živé ploty, ze způsobilé plochy. V případě, že krajinné prvky o ploše 
větší než 0,1 ha byly součástí způsobilé plochy, měly být zmapovány a digitalizovány v informačním 
systému o parcelách a integrovaném správním a kontrolním systému (LPIS)49. To je velmi obtížné z 
důvodu dynamických prvků, jako jsou keře na extenzivně spásaných pastvinách (DVL & NABU, 2009). 
Dokonce i když se zemědělci a pastevci pokusí je s velkým úsilím zmapovat, jejich umístění a/nebo 
oblast mohou být v době auditu jiné.  

5.6 Důležitost podporovat zemědělský systém, a nikoli jen obhospodařování půdy 

Mnohé zemědělské systémy v síti Natura 2000 jsou ohroženy. Tito zemědělci, kteří zajišťují 
základní péči o klíčová stanoviště a druhy, často hospodaří za složitých podmínek pomocí 
systémů náročných na pracovní síly na málo úrodných pozemcích. Jsou mimořádně citliví na 
ekonomické tlaky, aby upustili od svých tradičních zemědělských systémů a v některých 
případech aby zcela ukončili produkci.  

Extenzivní systémy chovu dobytka jsou pod silným tlakem a některé travní porosty jsou nyní 
sečeny spíše než spásány, což může mít škodlivé dopady na biologickou rozmanitost typů 
stanovišť, která jsou tradičně spásána. Například v Estonsku, Francii, Německu a České 
republice farmáři sečou nebo drtí trávu a ponechávají posečenou trávu k mulčování, čímž 

                                                      
48 Článek 34 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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snižují rozmanitost druhů rostlin tím, že potlačují růst (King, 2010). Zemědělci mohou také 
trávu sekat během období květu. Alternativní rozhodnutí přesunout se do intenzivnějších 
produkčních systémů může být stejně škodlivé, pokud ustájená hospodářská zvířata již 
nevyužívají letní pastviny a sečené louky jsou převáděny na produkci siláže.  

Pokud je zemědělský systém v síti Natura 2000 jako celek neekonomický, poskytnutí 
podpory na péči o konkrétní stanoviště a prvků nemusí být dostatečné k zajištění toho, aby 
tyto postupy pokračovaly. V případech, kdy je pozemek v síti Natura 2000 pouze součástí 
zemědělského podniku (např. mléčné farmy s alpínskými letními pastvinami), bude nutné 
považovat farmu jako celek, včetně všech pozemků mimo lokalitu sítě Natura 2000. 

Je tudíž důležité vytvořit integrovaný balíček podpor pro zemědělce v síti Natura 2000, který 
v první řadě zajistí ekonomickou proveditelnost extenzivního zemědělského systému, na 
kterém závisí přínosné hospodaření, a zadruhé se bude zabývat konkrétními postupy 
hospodaření potřebnými pro ochranu klíčových stanovišť a druhů.  

První prioritou je řešení hlavních hrozeb, jakými jsou opouštění a intenzifikace, tím že bude 
zajištěno, aby zemědělec mohl pokračovat v hospodaření na půdě (nebo ho obnovit) a aby 
extenzivní zemědělský systém přežil. Ekonomickou a sociální životaschopnost lze pak zlepšit 
cílenou podporou budování kapacit a přidáním hodnoty zemědělským produktům. Když 
bude zavedena základní podpora zemědělského systému, pak balíček doplní podpora 
konkrétních postupů hospodaření pro stanoviště a druhy, jak ukazuje obrázek 5.1. Tento 
integrovaný balíček podpory lze vytvořit pomocí široké škály opatření z obou pilířů SZP, jak 
je vysvětleno v oddílech 5.7 až 5.12. 
 
Obrázek 5.1. Vytvoření integrovaného balíčku podpory pro zemědělské systémy Natura 
2000 
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5.7  Podpora SZP pro zajištění ekonomické proveditelnosti extenzivních zemědělských 
systémů v síti Natura 2000  

Systémy pastvy s nízkou a střední intenzitou v EU jsou vysoce závislé na přímých platbách na 
podporu příjmů v rámci pilíře 1 pro jejich ekonomickou životaschopnost (Osterburg et al, 
2010). V mnoha členských státech hrají tyto platby významnou úlohu při zachování 
zemědělství na půdě, která by jinak byla opuštěna. Zamezení opouštění půdy v těchto 
oblastech je obzvláště důležité, protože tito zemědělci si zachovávají tradiční zemědělské 
znalosti a dovednosti předávané po celé generace a přizpůsobené místním ekosystémům. V 
těchto situacích by ukončení zemědělství hrozilo nenahraditelnou ztrátou těchto 
zemědělských dovedností. 

Prvním kritickým krokem k zajištění toho, že zemědělství bude v oblastech sítě Natura 2000 
pokračovat, je způsobilost pro platby v rámci pilíře 1. Zvláštní charakteristiky zemědělských 
systémů v síti Natura 2000 by měly být zohledněny, například použitím definice „trvalých 
travních porostů“, při definování kritérií a minimální činnosti požadované podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) bodů i) a ii) nařízení (EU) č. 1307/2013 a při stanovování pravidel o krajinných 
prvcích a minimální velikosti zemědělských podniků. Stejně důležité je zajistit, aby zemědělci 
v síti Natura 2000 měli „platební nároky“, zvláště pokud nikdy předtím nemohli požadovat 
přímé platby. Členské státy mohou rozhodnout (do 1. srpna 2014) o přidělení nových 
platebních nároků aktivním zemědělcům, kteří nemohli uplatnit nárok na platby v rámci 
pilíře 1 (například v členských státech, které uplatňují režim jednotné platby na plochu, 
protože měly pouze půdu, která nesplnila požadavek na „dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy“ v době, kdy byly v roce 2003 přiděleny platební nároky pro 
stávající režimy). Členské státy, které v současné době uplatňují režim jednotné platby, 
mohou rovněž poskytovat nároky zemědělcům, kteří nikdy neudrželi nároky a kteří 
dokládají, že jsou skutečnými zemědělci50. To je důležitá příležitost k vrácení v současné 
době nepodporované zemědělské půdy v síti Natura 2000 zpět do působnosti přímých 
plateb SZP. 

Pokud byla zajištěna způsobilost půdy a zemědělce, lze z obou pilířů SZP využít několik 
plateb, často v kombinaci, a podtrhnout tak ekonomickou proveditelnost těchto 
zemědělských podniků. Jedná se o tyto platby: 

 režim základní platby a režim jednotné platby na plochu a související požadavky na 
ekologizaci (pilíř 1), NEBO 

 režim pro malé zemědělce (pilíř 1), 

 platby na oblasti s přírodními omezeními (pilíř 1 a pilíř 2), 

 nepovinná podpora vázaná na produkci (pilíř 1), 

 platby na ekologické zemědělství (pilíř 2). 

Režim základní platby a režim jednotné platby na plochu (pilíř 1) 

Režim základní platby je platba na podporu příjmů zemědělského podniku, oddělená od 
zemědělské produkce, která nahradí současný režim jednotné platby v roce 2015, ale 
členské státy využívající režim jednotné platby na plochu mohou takto pokračovat až do 
roku 2020. Režim základní platby bude vyplácen jako standardní sazba za hektar, a to 

                                                      
50 Čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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nejpozději v roce 2019, ale členské státy mohou zohlednit historické faktory, pokud žádná 
sazba za hektar nemá hodnotu nižší než 60 % průměru. Dále mohou stanovit různé sazby 
pro různé regiony, pokud jsou definovány objektivně, např. podle „agronomických a 
ekonomických rysů, jejich regionálního zemědělského potenciálu, nebo jejich institucionální 
nebo administrativní struktury“51. 

Režim pro malé zemědělce (pilíř 1), 

Alternativně mohou členské státy zvolit vytvoření programu pro malé zemědělce, který 
nabídne zjednodušenou přímou platbu v rozmezí od 500 EUR52 do 1 250 EUR na zemědělský 
podnik za rok, kterou si mohou vybrat malí zemědělci namísto všech ostatních plateb v 
rámci pilíře 153. Cílem je zjednodušit administrativní zátěž vyplácení podpory příjmů velkému 
počtu velmi malých zemědělských podniků v EU a v případě použití by tento režim mohl 
pomoci malým částečně soběstačným zemědělským podnikům v síti Natura 2000 získat 
poprvé přístup k podpoře. Je důležité poznamenat, že zemědělci budou mít možnost vybrat 
tuto platbu pouze krátce poté, co právní předpis vstoupí v platnost, ale členské státy mohou 
zemědělce, kteří již dostávají nízké přímé platby, přesunout do tohoto režimu automaticky. 

Ekologické platby (pilíř 1) 

Zemědělci v oblastech sítě Natura 2000 budou muset pouze splňovat požadavky na 
ekologizaci, které jsou slučitelné s cíli sítě Natura 2000, a příjemci režimu pro malé 
zemědělce bude osvobozen od povinností ekologizace. V současnosti většina zemědělských 
podniků v síti Natura 2000 pravděpodobně požadavky již plní (podrobnosti viz výše v bodě 
5.3), ale před začátkem plateb je nezbytné, aby členské státy přesně vymezily, co (pokud 
vůbec) zemědělci ze zemědělské půdy v síti Natura 2000 budou muset dělat. Stejně důležitá 
je nutnost zajistit, aby to zemědělci pochopili, a zabránilo se tak možnému poškození 
stanovišť v síti Natura 2000 (např. přeměnou extenzivně obhospodařované orné půdy na 
plochy využívané v ekologickém zájmu), protože se předpokládalo, že je to podmínka 
platby). 

Nové požadavky na to, aby členské státy určily v lokalitách Natura 2000 cenné plochy 
spásaných stanovišť, nabízejí dodatečnou ochranu pro tuto půdu, kterou by zemědělci 
nemohli orat nebo přeměnit (pokud by nebyli ochotni riskovat ztrátu některých nebo všech 
svých přímých plateb). Podobná označení mohou být použita i mimo lokality sítě Natura 
2000, pokud si to členské státy přejí.  

Platby na oblasti s přírodními omezeními (pilíř 1 a pilíř 2), 

Takzvané platby na znevýhodněné oblasti (nebo přírodní znevýhodnění) již dlouho poskytují 
zásadní podporu pro udržování extenzivních systémů pro pastvu hospodářských zvířat, které 
mají zásadní význam pro mnoho klíčových zemědělských stanovišť a druhů. Například v Itálii 
je většina alpínských pastvin s nízkou produktivitou ve vlastnictví státu a místní obce 
využívají platby na znevýhodněné oblasti k podpoře tradičních systémů se sezónním 
přesunem. Opatření také poskytuje významnou socioekonomickou podporu 
znevýhodněným venkovským oblastem, a proto se řada členských států zaměřuje na toto 

                                                      
51 Čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
52  Nižší limit může být 200 EUR na Kypru, v Chorvatsku a ve Slovinsku a 50 EUR na Maltě. 
53  Články 61 až 65 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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opatření velkou část svých rozpočtů v rámci programů rozvoje venkova (včetně Finska, 
Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Rakouska, Slovenska a Slovinska) (Cooper a kol., 2006). 
Více než polovina polské zemědělské půdy dostává platby na znevýhodněné oblasti a 
celkově je jako znevýhodněné oblasti klasifikována členskými státy více než polovina 
zemědělské půdy v EU. Uplatněním tohoto opatření je vyslána důležitá zpráva o sociální 
hodnotě zemědělství v těchto oblastech a je zdůrazněn společenský závazek z hlediska jejich 
ekonomické životaschopnosti (Poláková et al, 2011). Tyto platby jsou většinou bez 
konkrétních požadavků na hospodaření a zemědělci považují platbu na znevýhodněné 
oblasti v rámci pilíře 2 za formu podpory příjmů v rámci SZP, ačkoli v letech 2007 až 2013 
některé členské státy nahradily opatření pro znevýhodněné oblasti cílenějšími 
agroenvironmentálními programy (například v Anglii a Walesu).  

Podle nového nařízení budou oblasti s přírodními omezeními definovány pomocí nových 
biofyzikálních kritérií54, která povedou k určitým změnám v současných hranicích 
znevýhodněných oblastí (přechodné platby podle druhého pilíře budou k dispozici pro půdu 
ve znevýhodněných oblastech, která nesplňuje podmínky oblastí s přírodními omezeními). 
Členské státy budou mít možnost nabídnout zemědělcům dvě samostatné platby pro oblasti 
s přírodními omezeními: dodatečná platba na podporu příjmů v rámci pilíře 1 navíc k režimu 
základní platby a ekologickým platbám a aktuální verze vyrovnávací platby v rámci pilíře 2 
(původně vázané na počet hospodářských zvířat nebo ploch plodin, ale nyní vyplácené na 
hektar).  

Členské státy budou moci vyhlásit tři různé typy oblastí s přírodními omezeními55: 

a) horské oblasti, kde existence velmi složitých klimatických podmínek výrazně 
zkracuje vegetační období z důvodu nadmořské výšky nebo existencí sjezdovek, 
které jsou na většině území pro nespecializované stroje příliš strmé, nebo proto, 
že jsou severně od 62. rovnoběžky; 

b) další oblasti, které čelí významným přírodním omezením, mohou být definovány, 
pokud alespoň 66 % využívané zemědělské plochy splňuje prahové hodnoty 
jednoho nebo několika klimatických, půdních a terénních kritérií ze seznamu 
omezujících produkci, avšak členské státy musí vyloučit půdu v těchto oblastech, 
v nichž zemědělské investice nebo hospodářská činnost překonaly omezení; 

c) další oblasti postižené zvláštními omezeními, a je-li to nezbytné pro zachování 
obhospodařování půdy v zájmu ochrany nebo zlepšení životního prostředí, 
zachování krajiny, udržení turistického potenciálu nebo ochrany pobřeží. Tyto 
oblasti smí tvořit maximálně 10 procent území členského státu. 

Bude zapotřebí péče pro zajištění, aby se významný nový požadavek na vyloučení 
zemědělsky vylepšené půdy z typu b) nepoužíval způsobem, který vylučuje určitou 
zemědělskou půdu v síti Natura 2000 (například sečené louky).  

Členské státy nejsou povinny zavést platby pro oblasti s přírodními omezeními v rámci obou 
pilířů, ale pokud tak učiní, mohou zemědělci v síti Natura 2000 s půdou v nových oblastech s 

                                                      
54  Příloha III nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
55 Článek ¨32 a příloha III nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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přírodními omezeními uplatnit nárok na vyrovnávací platby v rámci pilíře 2 ANC a též na 
přímou podporu pro oblasti s přírodními omezeními v rámci pilíře I (pokud se nerozhodly 
pro režim pro malé zemědělce). Na platby pro oblasti s přírodními omezeními v rámci pilíře 
1 může být vyčleněno nejvýše 5 % stropu vnitrostátního rozpočtu pro pilíř 1 a nemusí být k 
dispozici ve všech oblastech s přírodními omezeními v daném členském státě56. 

Platby pro oblasti s přírodními omezeními v rámci pilíře 2 se budou pohybovat v rozmezí od 
25 do 250 EUR (nebo 450 EUR v horských oblastech) na hektar za rok a budou vycházet z 
ušlého příjmu a nákladů vzniklých v důsledku přírodního znevýhodnění v porovnání se 
zemědělskou půdou bez znevýhodnění. Tento srovnávací požadavek je významnou změnou 
výpočtu plateb, která může vést ke zvýšení sazeb v některých lokalitách sítě Natura 2000 a 
na jiných pozemcích s vysokou přírodní hodnotou oproti současnosti, ale bude to velmi 
záviset na tom, jak se srovnání provádí a jaké náklady jsou brány v úvahu. V situacích, kdy 
existuje riziko opuštění zemědělské půdy v síti Natura 2000, je důležité, aby byly zohledněny 
veškeré náklady na hospodaření s půdou (Barnes a kol., 2011). Tyto platby pro oblasti s 
přírodními omezeními by byly pro zemědělské podniky na určitou velikost degresivní57. 

Nepovinná podpora vázaná na produkci (pilíř 1), 

Nové přímé platby v rámci pilíře 1 zahrnují nástroj (podobný předchozí specifické podpoře 
podle čl. 68 odst. 1 písm. b) nařízení č. 73/2009), který členským státům umožňuje využívat 
8 % (nebo v některých případech více) jejich ročního stropu vnitrostátního rozpočtu pro 
přímé platby podpory vázané na produkci pro omezený seznam odvětví a druhů produkce 
„těm odvětvím nebo těm regionům členského státu, kde zvláštní druhy zemědělské činnosti 
nebo zvláštní zemědělská odvětví, které jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních 
nebo environmentálních důvodů, čelí určitým obtížím“58. Podpůrná opatření, která mají 
členské státy provádět, musí být oznámena Komisi. 

Tyto druhy plateb mohou být užitečnou cílenou podporou pro hospodářsky zranitelné druhy 
chovu hospodářských zvířat, zejména na vysočině a v horských oblastech, ačkoli v minulosti 
členské státy obecně nestanovily žádná environmentální kritéria pro zemědělce, kteří 
dostávají finanční prostředky podle článku 68, nebo posuzovaly, zda bylo dosaženo přínosu 
pro životní prostředí (IEEP & Alterra, 2010). Členské státy využily zejména možnosti podpory 
odvětví hovězího masa s určitou podporou pro ovce, kozy a mléčné výrobky, zejména v 
hospodářsky nebo environmentálně citlivých oblastech (Pitts et al, 2010). Příklady využití 
plateb podle článku 68 pro ochranu přírody jsou režim pro extenzivní chov hospodářských 
zvířat v oblasti Burren sítě Natura 2000 v Irsku (viz případová studie v příloze E); pro místní 
plemena a extenzivní chov skotu v Portugalsku, zejména na loukách s vysokou přírodní 
hodnotou a v dehesách; a pro extenzivní chov hospodářských zvířat a stálé pastviny v 
Dánsku (Hart et al, 2010).  

                                                      
56 Články 48 a 49 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
57 Článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
58 Články 52 až 55 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. Těchto 8 % může být navýšeno 
odchylně až na 13 % plus 2 % na podporu pro bílkovinné plodiny a za určitých podmínek může být s povolením 
Komise vyšší než 13 %.  
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Platby na ekologické zemědělství (ekologizace v pilíři 1 a pilíř 2) 

Mnoho extenzivních zemědělských systémů sítě Natura 2000 by pro splnění norem 
ekologické produkce vyžadovalo poměrně málo změn. Certifikované ekologické farmy 
získávají nárok na ekologické platby na v pilíři 1 automaticky. V členských státech, které mají 
velké podíly svých stálých pastvin obhospodařovaných v rámci systémů blízkých 
ekologickým, by podpora v rámci pilíře 2 pro přeměnu nebo zachování ekologických 
zemědělských postupů mohla být důležitým dodatečným zdrojem příjmů pro zemědělce v 
síti Natura 200059 a také potenciálně pro extenzivní ovčí a kozí pastevní systémy ve 
středomořských zemích, jako jsou Řecko, Itálie a Portugalsko, a pro extenzivní orné systémy 
na méně úrodné půdě (např. viz případová studie o produkci obilovin ve Španělsku).  

V novém právním předpisu je podpora přeměny na ekologické zemědělské systémy a jejich 
zachování oddělena od agroenvironmentálně-klimatického opatření, má však podobnou 
strukturu s pětiletými až sedmiletými ročními platbami60. Existuje ustanovení o zaplacení 
transakčních nákladů zemědělců přidáním 20 % k výpočtu počáteční platby (nebo 30 %, 
jsou-li žadateli skupiny zemědělců). Maximální sazby plateb se pohybují od 450 do 600 EUR 
na hektar v závislosti na zemědělském systému. 

5.8 Podpora SZP pro budování kapacity zemědělských podniků v síti Natura 2000 

Bez podpory mnoho zemědělských podniků v síti Natura 2000 jednoduše nepřežije a 
dlouhodobá ekonomická a environmentální proveditelnost zemědělských systémů v síti 
Natura 2000 závisí na budování administrativní a environmentální kapacity zemědělce a 
ekonomické kapacity zemědělského podniku:  

 k využití příležitostí, které nabízí podpora financovaná z veřejných zdrojů, musí 
zemědělec nejprve pochopit cíle sítě Natura 2000 a zásadní úlohu, kterou hraje jeho 
zemědělství při jejich dosahování; a za druhé musí mít zemědělec znalosti a 
administrativní kapacitu, aby mohl o tyto platby a služby požádat, aby pochopil, co je 
zapotřebí, a aby uchovával potřebné záznamy. Je obzvláště důležité, aby zemědělci 
pochopili, že cílem podpory je ekologická, a ne zemědělská intenzifikace, 

 mnoho zemědělců ze sítě Natura 2000 by bylo schopno snížit náklady a zlepšit 
příjmy, pokud by mohli využívat technologie šetření pracovních sil, mít přístup na 
trhy pro zemědělskou produkci v síti Natura 2000 a plnit normy kvality. Budování 
kapacity zemědělského podniku a zemědělských pracovníků tímto způsobem může 
zajistit zemědělské a rodinné příjmy bez kompromisů v oblasti environmentálních 
služeb.  
 

Veřejná podpora budování kapacity proudí z obou pilířů SZP, ale je zásadní, aby byla šitá na 
míru specifickým potřebám zemědělců a zemědělským systémům v síti Natura 2000 při 
plnění environmentálních cílů. Rozsah podpory budování kapacity zahrnuje: 

 poradenské služby pro zemědělské podniky (pilíř 1 a 2) 

                                                      
59 Patří mezi ně Česká republika (více než 25 %), Řecko, Lotyšsko a Slovensko (všechny více než 15–16 %) a 
Rakousko a Portugalsko (více než 10 %) (Evropská komise, 2010a). 
60 Článek 29 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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 předávání znalostí a informace (pilíř 2) 

 investice do podpory (pilíř 2) 

 rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (pilíř 2) 

 podpora příjmů a další platby pro mladé zemědělce (pilíře 1 a 2) 

 environmentální osvěta mezi zemědělci s půdou v síti Natura 2000 (pilíř 2) 

Poradenské služby pro zemědělské podniky (pilíře 1 a 2) 

Poskytování poradenství, podpory a školení zemědělcům je zásadní pro přežití zemědělských 
systémů v síti Natura 2000 a úspěšné obhospodařování klíčových stanovišť a druhů.  

Mezi zemědělci v EU stále panuje značná neuspokojená potřeba poradenství a podpory – v 
roce 2008 jen asi 5 procentům zemědělců dostávajících přímé platby bylo poskytnuto 
personalizované poradenství (European Commission, 2010a). K malým zemědělcům se 
řádně nedostanou poradní služby a poradcům v oblasti podmíněnosti často chybí odborná 
příprava ohledně ochrany stanovišť a druhů na zemědělské půdě. Existuje i potřeba 
účinného propojení mezi výzkumem a prováděním podmíněnosti (Angileri, 2011). Někteří 
zemědělci uvedli, že strach z porušování požadavků podmíněnosti jim brání v provádění 
ochranných opatření (Goßler, 2009). To dokládá důležitost komunikace a šíření informací o 
otázkách biologické rozmanitosti zemědělcům v kontextu jejich zemědělského hospodaření 
celkově a posouzení a poradenství ohledně specifické situace zemědělce, a to nejen 
představováním obecných informací. 

Členské státy jsou povinny zřídit zemědělský poradní systém, který musí od roku 2015 
poskytovat zemědělcům poradenství ohledně: podmíněnosti (povinné požadavky na 
hospodaření a dobrý zemědělský a environmentální stav); požadavků na ekologizaci; 
požadavků na úrovni zemědělských podniků podle právních předpisů EU o vodě a 
pesticidech; a opatření programu rozvoje venkova zaměřená na modernizaci zemědělského 
podniku, zvyšování konkurenceschopnosti, integraci odvětví, inovace, tržní orientaci 
a podporu podnikání61. Členské státy se mohou rozhodnout, že budou nabízet mnohem širší 
nabídku poradenství prostřednictvím zemědělského poradenského systému, týkajícího se 
zejména: přeměny a diverzifikace zemědělských podniků; řízení rizik a preventivních 
opatření; základních požadavků na agroenvironmentální a klimatické platby; a poradenství 
ohledně seznamu konkrétních témat týkajících se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně, biologické rozmanitosti a vody62.  

V minulosti byly velké zemědělské podniky hlavními příjemci zemědělského poradenského 
systému a orgány v některých členských státech měly problémy s poskytováním poradenství 
malým zemědělským podnikům.  

Od roku 2015 mohou členské státy, pokud chtějí, dát určitým kategoriím zemědělců 
přednostní přístup k poradenství v zemědělství, musí však přinejmenším upřednostnit 
zemědělce, kteří mají nejvíce omezený přístup k jiným poradenským službám, a musí zajistit, 

                                                      
61 Články 12 až 15 nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
62 Příloha I nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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aby zemědělci „měli přístup k poradenství odpovídajícímu konkrétní situaci jejich 
zemědělského podniku“63.  

Rozsah zemědělského poradenského systému z roku 2015 a požadavky na něj nabízejí 
členským státům příležitost poskytovat velmi specifické poradenské služby upravené na 
míru environmentálním a ekonomickým potřebám zemědělců v síti Natura 2000. Nejsou 
však žádné záruky, že tak učiní nebo že poradenské potřeby zemědělců v síti Natura 2000 a s 
půdou vysoké přírodní hodnoty budou upřednostňovány před potřebami intenzivnějších 
zemědělců. 

Poskytování zemědělského poradenského systému je požadavkem pilíře 1, ale financování 
pro členské státy, které zřizuje poradenské služby, pochází ze spolufinancovaného opatření 
programu rozvoje venkova64 v pilíři 2. Platby v rámci tohoto opatření jsou prováděny ve 
prospěch poskytovatelů poradenských služeb a je finančně podporováno i školení pro 
poradce. Účinnost zemědělského poradenského systému bude záviset na kvalitě a 
odbornosti těch, kteří poskytují poradenství, a na tom, jak se angažují a komunikují se 
správci pozemků. Poradci také hrají zásadní roli jako spojnice mezi výzkumnými pracovníky a 
zemědělci tím, že zjišťují potřeby pocházející od zemědělců, shromažďují praktické 
zkušenosti a uplatňují znalosti z výzkumu na místní situace. Je zapotřebí péče, aby ti, kteří 
poskytují poradenství, měli potřebnou technickou kapacitu a odborné znalosti, zejména pro 
zemědělskou půdu v síti Natura 2000, proto by uvedené platby mohly být důležitým zdrojem 
financování jak pro vzdělávání poradců, tak pro poskytování služeb pro zemědělce. Členské 
státy často poskytují poradenství v oblasti agroenvironmentálních režimů zemědělcům 
prostřednictvím samostatné organizace nebo soukromých smluvních partnerů, ale tyto 
služby mohou poskytovat i místní organizace, jako jsou nevládní organizace a sdružení 
zemědělců, a často hrají klíčovou úlohu při překonávání rozdílů mezi malými zemědělci a 
poradenskými službami, jak je ukázáno na příkladech v rámečku 5.2. 

                                                      
63 Článek 14 nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
64 Článek 15 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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Rámeček 5.2. Příklady poradenských služeb pro zemědělce, kteří obhospodařují stanoviště 
a druhy v síti Natura 2000 

Rakousko a německá spolková země Porýní-Falc jsou průkopníky v oblasti integrovaných 
konzervačních a agronomických poradenských služeb v oblasti zemědělství, které zajišťují lepší 
ochranu druhů a stanovišť v zemědělském podniku, zejména přizpůsobení agro-environmentálních 
režimů a inovativních dobrovolných iniciativ specifické pro daný zemědělský podnik. 

V oblasti Târnava Mare v Rumunsku založila nevládní organizace Fundaţia ADEPT Transilvania 

poradenskou službu pro zemědělské podniky, která propojuje ochranu biologické rozmanitosti a 

závazky ochrany stanovišť a druhů v síti Natura 2000 a podporu příjmů venkovských oblastí ve 

spolupráci s místními komunitami a rumunským ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova 

(MARD) a ministerstvem životního prostředí a lesnictví (MEF). Její vizí je dosáhnout ochrany 

biologické rozmanitosti na úrovni krajiny tím, že pracuje s malými zemědělci, aby vytvořili pobídky k 

ochraně přírodě blízkých krajin, které vytvořili. Služba pomohla drobným zemědělcům získat nárok na 

přímé platby v rámci SZP, pomohla při navrhování a podpoře cílených agroenvironmentálních režimů 

a otevřela obchodní příležitosti pro zemědělce. 

Ve Skotsku (Spojené království) byla zahájena iniciativa Strathspey Wetlands and Waders Initiative, 
která řeší problém prudce klesající místní populace brodivých ptáků, jako jsou koliha velká (Numenius 
arquata) a vodouš rudonohý (Tringa tetanus) v polopřirozené záplavové oblasti řeky Spey, kde počty 
hnízdících ptáků klesly v letech 2000 a 2010 o 42 procent. Cílem bylo posílit spolupráci mezi 
ochranáři, zemědělci a správci půdy, aby na úrovni krajiny vytvořili vysoce kvalitní plány péče o 
stanoviště a podpořily přijímání agroenvironmentálních plateb. Majitelům pozemků a nájemním 
zemědělcům se nabízí velmi specifická doporučení na místě týkající se stanovišť hnízdících ptáků, 
například požadovaná výška trávy pro krmení, podíl pastvin, kde může růst sítina (Juncus) a kde jsou 
zapotřebí četné mělké tůňky. Existují i další formy budování kapacity, například odborná příprava, 
výzkum a vytváření sítí. Technické poradenství zajišťuje kombinace aktérů, včetně Skotské 
zemědělské školy (Scottish Agricultural College), Správy národního parku Cairngorm, nezávislých 
zemědělských zástupců a Královské společnosti pro ochranu ptáků (Royal Society for the Protection 
of Birds, RSPB), což je nevládní organizace zabývající se životním prostředím. Výsledky shromážděné v 
únoru 2012 ukázaly, že v rámci iniciativy jsou zaregistrovány 2 250 hektarů půdy, a očekává se, že 
toto pozitivní přijetí a lepší hospodaření s mokřinami pomohou časem zvrátit pokles populace 
brodivých ptáků. 

 

Předávání znalostí a informace (pilíř 2) 

Kromě poskytování poradenství mohou členské státy použít toto opatření v rámci pilíře 2 na 
financování činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, workshopů a 
odborného vedení, demonstračních činností a návštěv zemědělských podniků a 
krátkodobých výměn řídicích pracovníků zemědělských podniků65. Financování může být 
rovněž poskytováno za účelem školení zaměstnanců, kteří poskytují službu, a pokrytí 
nákladů zemědělců, kteří se účastní těchto akcí (cestovní náklady, ubytování, denní výdaje a 
náklady na zastoupení zemědělce během jeho nepřítomnosti). Odborná příprava a výměna 
informací mohou být přizpůsobeny podpoře jakékoliv kombinace opatření s jakoukoli mírou 
podrobnosti, s celkovým cílem zlepšit schopnost správců pozemků plnit cíle sítě Natura 

                                                      
65  Článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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2000. 

Workshopy a demonstrační akce by mohly pomoci zapojit správce půdy do poskytování 
výhod, jichž lze obtížně dosáhnout na úrovni zemědělského podniku, a vyžadovat zásahy na 
úrovni krajiny; například sítě stanovišť nebo péče o rozsáhlou oblast klíčového stanoviště. 
Návštěvy v zemědělském podniku a výměny zemědělců hrají zvláště důležitou roli při 
povzbuzování zemědělců, aby se zapojili do agroenvironmentálních programů, aby zvýšili 
svou motivaci a podpořili tvořivost a inovaci postupů hospodaření pro účely ochrany (viz 
např. případové studie mimo jiné z Irska, Německa, České republiky, Rumunska, Rakouska a 
Nizozemska, kde byly zřízeny účinné poradenské systémy a pravidelná komunikace se 

zemědělci).  
 
Toto opatření má největší potenciál, pokud se používá ve spojení s opatřeními pro 
obhospodařování půdy, v nichž jsou přenos znalostí a informace přizpůsobeny potřebám 
konkrétního programu nebo projektu. Součástí toho by mohlo být využívání financování z 
programu rozvoje venkova na podporu organizací na ochranu přírody, jiných nevládních 
organizací a stávajících zemědělců, kteří již mohou dobrovolně poskytovat poradenství. V 
rámci opatření pro základní služby a obnovu venkova je rovněž k dispozici financování 
činností posilujících povědomí o ochraně životního prostředí v lokalitách s vysokou přírodní 
hodnotou66. 

Investice do hmotného majetku (pilíř 2) 

Nový právní předpis spojí do jednoho opatření67 širokou škálu investičních podpor, včetně 
zlepšení celkové výkonnosti zemědělského podniku, zpracování, uvádění na trh a vývoje 
produktů, zlepšení infrastruktury a neprodukčních environmentálních investic (tyto jsou 
rozebrány zvlášť v oddíle 5.10 níže). Míra podpory může být zvýšena pro mladé zemědělce, 
skupinové investice, integrované projekty, v některých oblastech s přírodními omezeními a 
na investice související s agroenvironmentálně-klimatickými platbami a platbami v síti 
Natura 2000. 

Mnohé z těchto investic by mohly zlepšit ekonomickou proveditelnost extenzivně 
obhospodařovaných zemědělských systémů v síti Natura 2000. Například malé mlékárenské 
jednotky by mohly být zachovány prostřednictvím financování místních nebo blízkých 
zpracovatelských jednotek, které vytvářejí příjmy z produktů s přidanou hodnotou pro 
místní producenty. Investice do zlepšení skladování statkových hnojiv a účinnosti vody v 
zemědělských podnicích mají potenciál snížit náklady a dosáhnout nepřímých přínosů pro 
biologickou rozmanitost a stanoviště zlepšením kvality nebo dostupnosti vody a snížením 
znečištění dusíkem a emisemi skleníkových plynů (Boccaccio a kol., 2009; Evropská komise, 
2010c). V rámci dřívějšího programu rozvoje venkova na Kypru podporoval tento program 
investice do „rozvoje půdy pro chov dobytka“, včetně plánování, terénních úprav a 
infrastruktury (voda, elektřina) pro pastviny. Ve Francii, Itálii, Španělsku a České republice 
byla investiční podpora výslovně spojena s horskými oblastmi a horskými zemědělskými 
činnostmi. Zdroje EZFRV však byly vynaloženy i na investice, které mohou představovat 
environmentální rizika (Boccaccio a kol, 2009).  

                                                      
66  Čl. 20 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
67 Článek 17 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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Toto opatření má potenciál poskytnout důležitou podporu pro zachování stávajících 
zemědělských systémů s nízkou intenzitou v síti Natura 2000, a to zejména v kombinaci s 
opatřeními zaměřenými na diverzifikaci a rozvoj podnikání, například zlepšením přístupu na 
trhy. Malí a částečně soběstační zemědělci však nemusí být prioritou investiční podpory a 
použití tohoto opatření vyžaduje překonání významných výzev, včetně: obtížnosti 
individuálního zaměření na menší producenty, kteří nejsou registrováni; náklady spojené s 
poskytováním podpory velkému počtu velmi malých podniků, neochota zemědělců 
spolupracovat a vysoký věk a nízká úroveň vzdělání mnoha soběstačných zemědělců 
(Redman, 2010). 

Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby veškerá investiční podpora poskytovaná 
v rámci tohoto opatření pro zemědělské podniky v síti Natura 2000 zabránila přímým nebo 
nepřímým negativním dopadům na životní prostředí. 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (pilíř 2) 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti může být nezbytný pro malé podniky 
a částečně soběstačné zemědělské podniky a toto navrhované opatření poskytuje podporu 
na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce, malé zemědělské podniky a pro 
diverzifikaci na nezemědělské činnosti, které by mohly přispět ke zlepšení příjmů rodinných 
příslušníků. Toto opatření68 lze rovněž využít k tomu, aby příjemcům platby pro malé 
zemědělce (popsané v oddíle 5.7) byla do roku 2020 poskytována dodatečná roční platba, 
pokud převedou celé své hospodářství a odpovídající platební nároky na jiného zemědělce.  

Přestože v právním předpisu není žádná konkrétní zmínka o environmentálních prioritách, 
mohla by tato podpora, kdyby byla pečlivě zacílena jako součást balíčku opatření, přispět k 
zachování ekonomické životaschopnosti zemědělských podniků a komunit v síti Natura 2000 
ve zranitelných oblastech. 

Platby pro mladé zemědělce (pilíře 1 a 2) 

Jedním z problémů dlouhodobého hospodaření v síti Natura 2000 a na další zemědělské 
půdě s vysokou přírodní hodnotou je to, že mnoho zemědělců je téměř v důchodovém věku 
a nemá žádné nástupce. Důležitou součástí budování kapacity pro mnoho zemědělských 
podniků je zajištění budoucích pracovních míst pro mladé lidi, a to jak pro zemědělce, tak v 
přidruženém zpracovatelském odvětví, a mladí zemědělci mohou z právního předpisu 
potenciálně využít několik opatření. 

V rámci nové struktury přímých plateb v rámci pilíře 1 se od členských států požaduje, aby 
po pět let poskytovaly mladým zemědělcům s jejich platbou v režimu základní platby nebo v 
režimu jednotné platby na plochu mimořádnou roční platbu69. Hodnota bude činit zhruba 25 
procent jejich platby v režimu základní platby a bude dostupná mladým zemědělcům do 40 
let, kteří zakládají svůj vlastní zemědělský podnik poprvé (nebo tak učinili do pěti let před 
podáním první žádosti o platbu v režimu základní platby). Členské státy mají také možnost 
zaměřit se na některá opatření v rámci programů rozvoje venkova na mladé zemědělce, 
včetně podpory investic a specifické podpory pro začínající podniky, a mladí zemědělci by 

                                                      
68  Článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
69 Článek 50 nařízení (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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mohli mít možnost získat další pozemky, pokud se členské státy rozhodnou nabízet malým 
zemědělcům pobídku k převodu jejich půdy a nároků, jak je popsáno výše. 

5.9  SZP a další podpora přidávání hodnoty k produkci zemědělských podniků v síti 
Natura 2000 

Mnoho zemědělců na travních porostech s vysokou přírodní hodnotou a v síti Natura 2000 
čelí problémům při prodeji svých produktů, protože se často jedná o malé producenty v 
odlehlých oblastech, kde je málo zákazníků schopných zaplatit vysoké ceny. Na druhou 
stranu někteří z nich mají dobrou polohu pro to, aby mohli využívat přímý prodej 
ekoturistům a turistické služby, jako jsou hotely a restaurace. V některých regionech 
vytvořili zemědělci v síti Natura 2000 úspěšná spojení pro přímý prodej supermarketům.  

Rozsah podpory zemědělcům, kteří se snaží přidat hodnotu své produkci, zahrnuje: 

 Vytváření seskupení producentů (pilíř 2) 

 Režimy jakosti zemědělských produktů (pilíř 2) 

 Označování a chráněné označení původu 

Vytváření seskupení producentů (pilíř 2) 

Podpora v rámci tohoto opatření na založení seskupení producentů pro zemědělské (nebo 
lesní) produkty by mohla pomoci zemědělcům v síti Natura 2000 dosáhnout přínosů z úspor 
z rozsahu při uvádění environmentálně udržitelných produktů na trh. Toto opatření70, 
konkrétně zaměřené na malé a střední podniky, poskytuje toto opatření více než pět let 
finanční prostředky na založení seskupení producentů za účelem přizpůsobení produkce 
požadavkům trhu, společného uvádění na trh, stanovení pravidel pro informace o 
produktech, rozvoje obchodních dovedností a inovace.  

Režimy jakosti zemědělských produktů (pilíř 2) 

Vytvoření místních a regionálních trhů s kvalitními přírodními produkty z lokalit Natura 2000 
může zlepšit příjmy zemědělských podniků a přispět k zachování tradičních extenzivních 
zemědělských systémů. Například tyto systémy mohou nabízet produkty s přidanou 
hodnotou, jako je „ekologické“ hovězí maso, sýry, vína, ovoce a med, výrobky z ohrožených 
místních plemen hospodářských zvířat nebo odrůd plodin a z volně rostoucích plodů, hub a 
léčivých rostlin. Kvalitní místní produkty také stimulují cestovní ruch, a tím dále zvyšují 
příjmy místních komunit. Toto opatření71poskytuje náhradu nákladů zemědělcům na účast v 
systémech certifikace jakosti výrobků, včetně těch, které zaručují konkrétní způsoby 
hospodaření nebo produkce. Podpora trvá maximálně pět let. 

Označování a chráněné označení původu 

Označování se úspěšně využívá v kombinaci s přímým marketingem k podpoře extenzivního 
obhospodařování lokalit v síti Natura 2000, přičemž se využívají tradiční plemena 
hospodářských zvířat, jak ilustrují příklady v rámečku 5.3. Aby bylo možné zachovat výhody 
pro extenzivní zemědělské a výrobní postupy, jakož i kulturní hodnotu regionální identity, 

                                                      
70  COM(2011) 627 final/ 3 článek 28. 
71  COM(2011) 627 final/ 3 článek 17. 
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musí být cílové trhy často organizovány na místní nebo regionální úrovni. Pro úspěch 
systémů označování je zásadní vytvoření důvěry a přímého vztahu mezi producenty a 
spotřebiteli. Existuje také mnoho místních systémů označování, včetně těch, které se 
konkrétně týkají oblastí Natura 2000. 

Ekologická certifikace může také zlepšit ziskovost zemědělských produktů z extenzivních 
systémů živočišné výroby a ekologické značky zahrnují označení EU s listem a různé 
vnitrostátní nebo nezávislé akreditační režimy a označení sdružené s IFOAM72. V současné 
době není možné vyčíslit množství ekologické produkce z oblastí v síti Natura 2000, ale 
ekologické zemědělství hraje významnou úlohu při podpoře extenzivní pastvy ovcí a koz ve 
středomořských zemích, včetně výroby regionálních sýrů, jako jsou feta, caprino, casu marzu 
nebo halloumi. Další podpora SZP pro ekologické zemědělství je popsána výše v oddíle 5.7. 

Schéma označování chráněného označení původu (CHOP) na úrovni EU chrání názvy 
zemědělských produktů z definovaných oblastí (a existují i jiné, méně náročné systémy pro 
chráněná zeměpisná označení (CHZO) a zaručené tradiční speciality (ZTS)73). Aby produkt 
splňoval nároky na označení CHOP, musí mít vlastnosti a charakteristiky, které jsou v 
podstatě dány oblastí jeho produkce, a musí být vyráběny, zpracovávány a připravovány 
výhradně v rámci tohoto regionu. Příklady CHOP jsou Prosciutto Toscano (šunka z italského 
regionu Toskánsko) a Bryndza Podhalańska (polský ovčí sýr).  

Některé příklady úspěšného využití označení CHOP k uvádění produktů ze stanovišť v síti 
Natura 2000 na trh jsou uvedeny v rámečku 5.4. Je však důležité si uvědomit, že označení 
CHOP neposkytuje žádnou záruku, že produkt má prospěch z biologické rozmanitosti 
kdekoli, tím méně z lokalit Natura 2000, protože kritéria pro označování obecně 
nespecifikují opatření pro péči o stanoviště. Místní systémy označování „Natura 2000“ 

mohou být pro obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 přínosnější. 

                                                      
72 Mezinárodní federace hnutí ekologického zemědělství http://www.ifoam.org/; https://www.organic-
bio.com/cz/znacky/ 
73 [Požadavky na chráněného zeměpisného označení (CHZO) vyžadují pouze dobrou pověst produktu z dané 
oblasti (spíše než objektivně odlišné charakteristiky), pokud v daném regionu probíhají některé z kroků 
produkce, zpracování a přípravy. Příklady CHZO jsou Scotch Beef (skotské hovězí) a Lamb from Scotland (jehněčí 
maso ze Skotska), Stilton Cheese (sýr) ze tří hrabství v Anglii, Oscypek (uzený sýr vyrobený ze soleného ovčího 
mléka) z polských Tater (nebo ze všech míst, kam emigrovali obyvatelé Tater). Označení zaručená tradiční 
specialita (ZTS) může být použito pro výrobky, které jsou vyráběny s použitím tradičních přísad nebo které mají 
vlastnosti charakteristické pro tradiční typ výroby nebo zpracování, avšak výrobek nemusí být vyráběn v určité 
oblasti. Tento systém pracuje souběžně se systémy používanými v jednotlivých členských státech, jako je 
Appellation d'origine contrôlée (AOC) používaný ve Francii, Denominazione di origine controllata (DOC) 
používaný v Itálii, Denominação de Origem Controlada (DOC) používaný v Portugalsku a systém Denominación 
de Origen (DO) používaný ve Španělsku. U některých produktů je místo označení EU uvedeno vnitrostátní 
označení, například pro víno a sýr ve Francii.] 

http://www.ifoam.org/
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Rámeček 5.3. Příklady úspěšných místních systémů označování, které podporují 
obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000  
(Viz též lucemburskou, estonskou a španělskou případovou studii v příloze E.) 

Estonsko – maso z pobřežních luk Projekty obnovy 
obhospodařování boreálních pobřežních luk stimulovaly 
rostoucí trh s místním vysoce kvalitním biomasem. Nově 
založená společnost chovatelů dobytka pořádá studijní zájezdy 
pro sebe a zemědělce ze sousedních oblastí. Obnova 
tradičních řemesel využívajících místní suroviny zavedla tradici 
veletrhů místních produktů na ostrově Hiiumaa a místní 
podniky cestovního ruchu se rozrůstají. 

 

Německo – Rhönschaf Biosférická rezervace Rhön využila 
prostředky LIFE na podporu skopového masa z travních 
porostů v síti Natura 2000 jako přírodního produktu 
prostřednictvím družstva „Natur- und Lebensraum Rhön eV“. 
Typický pastevec v jedné z obnovených lokalit prodával do 
roku 2002 70 % svého každoročního přebytku jehněčího masa 
přímo do místních restaurací a hotelů za výhodné ceny. Místní 
hotely a restaurace v síti se zavázaly, že ve svých jídelníčcích 
budou používat pouze produkty z rhönských ovcí a že budou 
návštěvníky seznamovat s tím, jak konzumace těchto pokrmů 
pomáhá zachovat krajinu, kterou se přijeli pokochat.  

 

 

Německo – Altmühltaler Lamm Altmühltalská oblast v 
Bavorsku se vyznačuje jalovcovými keři na vápenitých travních 
porostech (typ stanoviště 5130 z přílohy I). Ovčí stáda pod 
dohledem pastevce produkují vysoce kvalitní jehněčí maso a 
vlnu. Pastevci a vlastníci půdy v regionálním družstvu souhlasí 
s tím, že alespoň polovinu svých ovcí budou pást v přírodní 
rezervaci Altmühltal, budou krmit pouze místně vyráběným 
doplňkovým krmivem a budou dodržovat pokyny pro dobré 
životní podmínky zvířat, intenzitu pastvy a zákaz používání 
pesticidů a hnojiv. Pastevcům je zaručena slušná cena a 
jehněčí maso se prodává v místních hotelech a řeznictvích. 

 

Španělsko – Riet Vell Organizace SEO/BirdLife založila 
společnost věnující se produkci a prodeji ekologických 
produktů spojených s ochranou přírody (Riet Vell). Společnost 
byla úspěšná v prodeji rýže vyprodukované v deltě řeky Ebro 
(Španělsko) a biopšenice tvrdé ze stepí Belchite a Monegros 
(většinou produkované v oblastech sítě Natura 2000) a ve 
výrobě vysoce kvalitních makaronů a špaget z této pšenice. Od 
roku 2003 Riet Vell prodala zhruba 180 000 kg produktů (viz 
případová studie ze Španělska, kde naleznete další 
podrobnosti). 

Zdroje: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Rámeček 5.4 Příklady produktů zaregistrovaných pod chráněným označením původu 
(CHOP), z nichž mají prospěch stanoviště sítě Natura 2000 

Německo: Program CHOP pro skopové maso z vřesovišť („Diepholzer Moorschnucke“) pomohl zřídit 
ziskové obhospodařování polopřirozených vřesovišť a ramsarských mokřadních stanovišť v 
Diepholzu v Německu, které by jinak byly znehodnocovány. Program využívá místní plemeno ovcí, 
které byly tradičně využívány pro pastvu na vřesovišti a v mokřadech. Obhospodařování přispělo k 
obnově více než 5 000 ha vřesovišť. V oblasti se zotavila řada ohrožených druhů, včetně rosnatky a 
skřivana lesního, zatímco zachování tradičního plemene ovcí zvyšuje agro-biologickou rozmanitost.  

Francie: CHOP Pays d'auge a Calvados z tradičních jablečných sadů, které jsou důležitými stanovišti 
pro dutinové ptáky a netopýry. 

Španělsko: Úspěšný program CHOP pro sýr z ovčího mléka („Idiazabal“) z extenzivně spásaných 
horských stanovišť v oblasti Baskicka a Navarry ve Španělsku zahrnuje výrobní metody založené na 

pastvě nízké intenzity s tradičními plemeny ovcí laxta a carranzana. Trh s produktem pomáhá 
udržovat sezónní přesun a pastevectví, které formovalo přírodě blízká stanoviště.  

Španělsko: Tradiční odrůdy rýže vyprodukované v rámci programu CHOP „Arroz de Valencia“ se 
pěstují v chráněných mokřadech národního parku Albufera v oblasti Valencie, důležitého pro 
migrující a vodní ptáky, obojživelníky, ryby a mnoho dalších druhů. Způsoby produkce jsou 
přizpůsobeny stanovišti, spoléhají se na různé úrovně záplav, které udržují mokřadní půdní podmínky 
a minimalizují využití agrochemických vstupů.  

Španělsko: V tradičně obhospodařovaných dehesách se na podzim a v zimě prasata živí žaludy a na 
jaře se pasou, často společně s pasoucími se ovcemi nebo skotem. CHOP Iberská šunka vyráběná z 
prasat pasoucích se na dehesách může být označena jako „žaludová“ (de bellota), pokud se prasata 
nejméně 60 dní před porážkou živí žaludy, a zahrnuje podmínku, že inspektoři zkontrolují, že 
intenzita chovu je v rámci kapacity dehesy (z hlediska produkce žaludů). Aby byl splněn požadavek 
CHOP, musí se prasata alespoň část roku pást v dehese. Tím je podporováno udržitelné využívání 
tohoto stanoviště. 

Zdroje: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

 

5.10 Podpora SZP pro péči o stanoviště a druhy na zemědělské půdě v síti Natura 2000 

V předchozích oddílech této kapitoly byly popsány potenciální zdroje podpory SZP pro 
zajištění pokračování zemědělských systémů Natura 2000 s nízkou intenzitou a pro budování 
kapacity a příjmů těchto zemědělských podniků. Tento oddíl popisuje platby za péči o 
stanoviště a druhy, které vycházejí z těchto základů, aby zajistily ochranu oblastí sítě Natura 
2000, počínaje zdroji finančních prostředků na pomoc při přípravě plánů péče o síť Natura 
2000, protože z těchto plánů (nebo podobných iniciativ) vycházejí klíčová podpůrná 
opatření, včetně agroenvironmentálně-klimatických plateb a neproduktivních investic. Toto 
rozpětí podpory zahrnuje: 

 Plány péče o dědictví venkova a síť Natura 2000 (pilíř 2) 

 Agroenvironmentálně-klimatické platby 

 Neproduktivní investice spojené s agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními a 
sítí Natura 2000 (pilíř 2) 

 Vyrovnávací platby v rámci sítě Natura 2000 (pilíř 2) 

 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat (pilíř 2) 



 

 87 

 Prevence poškození lesů lesními požáry a obnova potenciálu zemědělské produkce 
(pilíř 2) 

Plány péče o dědictví venkova a síť Natura 2000 (pilíř 2) 

,Opatření74 pro „základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech“ zahrnuje 
možnost financování vypracování a aktualizace „plánů pro ochranu a správu lokalit sítě 
Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty“. Finanční prostředky jsou k dispozici i 
na drobnou infrastrukturu a investice spojené se „zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, 
včetně souvisejících sociálně-ekonomických aspektů, jakož i opatření posilujících povědomí o 
životním prostředí“. Většina dotací ze strany EU nemůže poskytnout druh financování, který 
je zde nabízen k posílení nebo podpoře participativních procesů při vypracovávání plánů 
péče, a toto opatření by mohlo být mnohem více využíváno k podpoře vypracování 
spolehlivých plánů péče o lokality sítě Natura 2000 za použití participativních přístupů k 
zajištění, aby zúčastněné strany podporovaly cíle řízení (Boccaccio et al, 2009), a na pomoc 
při předcházení riziku konfliktů, k nimž došlo v řadě členských států (Apostolopoulou and 
Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009) 
 
Řada dalších členských států použila rovnocenné opatření ve svých programech rozvoje 
venkova pro období 2007–2013. V Německu bylo toto opatření široce využíváno k 
vypracování plánů sítě Natura 2000, udržování/obnovení stanovišť a provádění programů 
ochrany druhů, projektů rámcové směrnice o vodě a konzultačních služeb v oblasti ochrany 
přírody. Ve Francii bylo toto opatření využíváno k financování plánů péče o síť Natura 2000, 
k uzavírání smluv s nezemědělskými nebo nelesnickými vlastníky půdy v síti Natura 2000 a k 
osvětové činnosti; opatření na snížení konfliktů s velkými masožravci byla ve Francii 
provedena pomocí tohoto opatření. Finské ekologické nevládní organizace mohou nyní v 
rámci tohoto opatření hledat finanční prostředky na přípravu plánů péče pro soukromé lesy 
v síti Natura 2000 a například na jejich propagaci jako míst pro ekoturistiky (Figeczky et al, 
2010). Ve Walesu bylo toto opatření využíváno k podpoře obnovy lučních a lužních pastvin v 
přírodní rezervaci Ynys-hir, ke zlepšení přístupu návštěvníků a zařízení k lokalitě, k 
veřejnému chápání místa a jeho cílů a k podpoře účinného partnerství napříč odvětvím 
cestovního ruchu (Allen a kol. 2012b). 

Agroenvironmentálně-klimatické platby (pilíř 2) 

Rozsah tohoto opatření byl rozšířen, jak naznačuje nový název, a zůstává jediným povinným 
opatřením, které musí členské státy zavést ve svých programech rozvoje venkova (kromě 
iniciativy LEADER)75. Upraveným cílem těchto plateb je „zachování a prosazování nezbytných 
změn v zemědělských postupech, které pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí a 
klimatu“.  

Přidání klimatu k agroenvironmentálním opatřením signalizuje závazek podporovat postupy 
zemědělského hospodaření, které přispívají k přizpůsobení se změně klimatu a jejímu 
zmírnění, což může být ještě významnější, pokud EU přijme pravidla pro účtování emisí 
skleníkových plynů z využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví. Další změny zahrnují 

                                                      
74 Článek 20 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
75 Článek 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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nový důraz na skupinové žádosti zemědělců a dalších správců půdy spojené s většími 
transakčními náklady, což by mohlo pomoci zajistit rozsáhlejší péči o stanoviště a druhy v síti 
Natura 2000, pokud se je členské státy rozhodnou používat. Účinné využívání přístupů 
spolupráce a skupinových žádostí v agroenvironmentálních programech lze pozorovat již v 
Nizozemsku (Franks a McGloin 2006). 

Toto opatření poskytuje zemědělcům a ostatním správcům půdy roční platby za poskytování 
služby environmentálního řízení prostřednictvím víceletých závazků, a to dodržováním jasně 
definovaných postupů hospodaření. Tyto postupy přinášejí konkrétní přínos pro životní 
prostředí nad rámec referenční úrovně ochrany, kterou již poskytuje ekologická regulace a 
podmíněnost (podrobnosti o referenční úrovni viz oddíl 5.3). Účast je dobrovolná a pro 
získání platby musí zemědělci podepsat smlouvu o řízení s řídicím orgánem, obvykle na dobu 
pěti až sedmi let. Smlouva specifikuje, často velmi podrobně, požadavky na hospodaření na 
úrovni zemědělského podniku a může vyžadovat plánování a uchovávání záznamů (např. o 
použití živin a pohybu zvířat)76. 

Agroenvironmentálně-klimatická opatření mohou být navržena, zacílena a poskytována na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni. Jedná se o jedno z nejpružnějších opatření 
podpory v SZP, v rámci pravidel stanovených v právních předpisech, a umožňuje členským 
státům svobodně řešit environmentální priority způsobem, který odráží velkou rozmanitost 
místních biofyzikálních, klimatických, environmentálních a agronomických podmínek v 
různých zemědělských podnicích a v různých evropských regionech. Členské státy vyvinuly 
širokou škálu různých agroenvironmentálních režimů, a to nejen v reakci na různé 
environmentální priority a tlaky, ale také v reakci na společenské preference, institucionální 
uspořádání a finanční a politické tlaky (IEEP, 2011).  

Řada členských států specificky přizpůsobila agroenvironmentální režimy potřebám péče o 
lokality sítě Natura 2000 nebo zemědělskou půdu se stanovišti a druhy sítě Natura 2000 (viz 
rámečky 5.5 a 5.6). Například Španělsko podpořilo svůj tradiční extenzivní systém chovu ovcí 
prostřednictvím agroenvironmentálního režimu (Caballero and Fernández-Santos, 2009). 
Některé státy (například Řecko, Francie a většina Španělska) vynaložily z rozpočtu EZFRV na 
agroenvironmentální opatření jen málo finančních prostředků (Boccaccio et al, 2009). 
Celkově je třeba, aby agroenvironmentálně-klimatické operace členských států byly 
vyváženy tak, aby odpovídaly jak potřebám biologické rozmanitosti v celé zemědělské 
krajině, tak i potřebám vzácnějších stanovišť a druhů v zájmu Společenství.  

Správci pozemků, kteří nejsou primárně zemědělci, jako jsou soukromé orgány ochrany 
přírody, vlastní významné oblasti půdy důležité pro biologickou rozmanitost. 
Agroenvironmentálně-klimatická podpora může být vyplácena nejen zemědělcům, ale i 
jiným správcům půdy jednotlivě nebo ve skupinách. Při navrhování programů rozvoje 
venkova by měla být věnována pozornost tomu, aby byla zajištěna podpora těch osob, které 
jsou nejlépe připraveny provádět environmentální řízení potřebné pro zajištění 
environmentálních priorit. Platby se obvykle provádějí každoročně, po dobu pěti až sedmi 
let (déle, je-li to nezbytné pro dosažení nebo zachování přínosů pro životní prostředí), ale v 
případě závazku, že „plochy nebudou nadále využívány k obchodním účelům“, mohou být 

                                                      
76 Příjemci agroenvironmentálních plateb musí rovněž splňovat požadavky na používání hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, které musí členské státy vymezit (podle čl. 39 odst. 3 nařízení 1698/2005). 
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rovněž ve formě paušální nebo jednorázové platby. Výpočty plateb zahrnují 20 % 
transakčních nákladů (30 % pro skupiny). 

Přírodní dědictví a místní plemena hospodářských zvířat, zejména skot a ovce, jsou důležité 
pro správu polopřirozených pastvin a toto opatření poskytující podporu pro jejich ochranu a 
využití je užitečným dodatečným zdrojem pro obhospodařování zemědělské půdy v síti 
Natura 2000. V dřívějších programech rozvoje venkova, například v Itálii, Portugalsku, 
Německu a Rakousku, byly použity agroenvironmentální programy pro ochranu genetických 
zdrojů, aby podpořily významnou část jejich národních plemen dobytka (Nitsch, 2006), např. 
maďarský stepní skot, prasata mangalica a ovce cápová, které se pasou na panonských 
solných stepích a slaniscích; estonský národní kůň a estonské plemeno dobytka na 
pobřežních loukách; a slovinský program pro čtrnáct zvířecích plemen, včetně skotu cika, 
včely medonosné kraňské a jezersko-solčavských ovcí pasoucích se na alpínských loukách. V 
Bulharsku bylo důležitou podporou extenzivních pastvin na stanovištích z přílohy I 
financování karakačanských strážních psů. 

Úspěch agroenvironmentálně-klimatických režimů závisí na celé řadě faktorů. Klíčovým z 
nich je poskytování poradenství a školení pro zemědělce v oblasti environmentálního 
obhospodařování půdy a dostatečné technické a institucionální kapacity pro navrhování 
režimů a monitorování výsledků. Režimy jsou úspěšnější, pokud jsou navrhovány za účasti 
samotných zemědělců a využívají ve fázi tvorby znalosti zemědělců (viz např. případové 
studie z Německa, České republiky, Rumunska a Estonska v příloze E).  

Agroenvironmentálně-klimatické smlouvy jsou pro zemědělce nepovinné a úspěšné využití 
závisí na mírách plateb, které odrážejí skutečné náklady zemědělce a poskytují dostatečnou 
podporu pro zachování zemědělských systémů, které nejsou ekonomicky životaschopné. 
Agroenvironmentální platby se vypočítávají jako dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku 
požadavků na řízení, ale způsob, jakým byl tento vzorec používán, neřeší případ 
zemědělských podniků s velmi nízkými příjmy ze zemědělské činnosti, zejména 
zemědělských podniků s horským chovem dobytka s vysokou přírodní hodnotou, které již 
poskytují vysokou úroveň environmentálního řízení, ale které nemají žádný příjem, kterého 
by se vzdali, a kde nemusí být nutné měnit zemědělský systém, a vyvolat tak další náklady. 
Bez sazeb agroenvironmentálních plateb, které zohledňují i náklady na pracovní sílu a fixní 
náklady zemědělského systému, je pro tyto zemědělce ekonomicky realistickou volbou 
opustit zemědělství. Členské státy by mohly více využít flexibility v obchodních pravidlech, 
která jsou základem tohoto vzorce, aby vyjádřily veškeré náklady spojené s pokračujícím 
zemědělstvím s vysokou přírodní hodnotou, pokud existuje prokázané riziko opuštění nebo 
intenzifikace (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011). Klíčovým prvkem 
výpočtu plateb, který členské státy často ignorují, je dodatečná platba za transakční náklady 
zemědělce (čas a úsilí vynaložené na zřízení a správu smlouvy). To může přidávat dalších 20 
procent do výpočtu platby (30 procent pro skupinové smlouvy) a udělat zásadní rozdíl oproti 
hledisku zemědělců, ale mnoho řídicích orgánů v současné době transakční náklady do 
výpočtu agroenvironmentálních plateb nepřidává, a to navzdory důkazům, že to může 
ovlivnit využívání (Keenleyside a kol., 2012).  
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Rámeček 5.5. Agroenvironmentální režimy navržené pro stanoviště Natura 2000v letech 
2007–2013 

Rumunsko – obhospodařování luk s vysokou přírodní hodnotou Program zahrnuje požadavky na 
používání tradičního hnojiva, nepoužívání chemických hnojiv, sběr posečené trávy do dvou týdnů 
po posečení, omezení pastvy na zátopových pastvinách; je k dispozici dodatečná platba pro 
„udržování tradičních postupů“ (zahrnující nařízení používat pouze ruční sečení) (ENRD, 2010; 
Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Režim umožňuje zachovat tradiční krajinný vzor 
mozaikového obhospodařování sečených luk s různými termíny sečení, které jsou ideální pro 
život různých společenstev druhů živočichů a rostlin. 

Slovensko – obhospodařování polopřirozených pastvin a luk Agroenvironmentální režimy na 
ochranu polopřirozených a přirozených travních porostů zahrnují hospodaření přizpůsobené 
sedmi druhům travních porostů (suché travní porosty, středně vlhké travní porosty, horské 
sečené louky, vlhké travní porosty v nižší nadmořské výšce, nivní travní porosty s vegetací typu 
Cnidion, mokré travní porosty ve vyšších nadmořských výškách, slatinné a bezkolencové louky a 
vysokohorské travní porosty), které jsou ve vnitrostátním seznamu travních porostů uznávány 
jako polopřirozené (založené na diagnostických druzích). Nařízení k hospodaření zahrnují sečení v 
upřesněné době, pastevectví bez použití plotů, zákaz odvodňování a žádné mulčování. Na 

slatinných a bezkolencových loukách je zakázána pastva. Na nížinných nivních loukách a na 
horských sečených loukách je pastva povolena po prvním posečení. Více než 102 000 ha 
polopřirozených travních porostů je nyní financováno agroenvironmentálními opatřeními (17 
milionů EUR ročně). 

Španělsko – udržování „dehes“ Agroenvironmentální režimy prováděné v Extremaduře, 
Castilla-La Mancha a Andalusii (a v Castilla-y-León v rámci „lesního prostředí“) zahrnují 
požadavky na hospodaření týkající se nepěstování nebo jen omezeného pěstování 
obilovin, luštěnin a krmiv (běžné v intenzivněji obhospodařovaných částech „dehes“), 
intenzity chovu v rozmezí 0,1 až 1,0 velké dobytčí jednotky na hektar a dalších omezení, 
aby se zabránilo nadměrné pastvě, aby byla zajištěna údržba krajinných prvků (např. 
kamenných zídek) nebo aby se udržovala nebo zvýšila hustota stromů (Quercus, Olea). 
Dále zahrnují i požadavky na řez a regeneraci stromů, jakož i obhospodařování křovin a 
některých dobrovolných závazků, jako jsou oblasti vyloučení pastvy nebo pěstování 
bioplodin. Opatření lze kombinovat s jiným agroenvironmentálním režimem ochrany místních 
plemen (prasat, skotu, ovcí apod.), které tradičně podporují stanoviště v dehesách a s 
ekologickým chovem hospodářských zvířat. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and 
Birdlife International, 2011) 

Švédsko – obhospodařování pastvin v síti Natura 2000 Švédsko nabízí opatření pro pastviny se 
specifickými hodnotami, jako jsou vápencové pastviny, horské pastviny, sečené louky a mokřady, 
které se vztahují na několik druhů stanovišť v síti Natura 2000. Další režimy byly vyhlášeny pro 
zalesněné pastviny. Režimy podporují pokračování obhospodařování s nízkými vstupy, které je 
vhodné pro tato stanoviště, včetně požadavků na pastvu a řízení sklizně, zákazu používání 
pesticidů a omezení střídavé orby. 

Spojené království – obecní pastva na vlhkých vřesovištích Zařazení obecní půdy do 
agroenvironmentálního režimu je často obtížné, ale ve Walesu (Spojené království) má šestnáct 
prostých občanů pasoucích ovce na 800 ha vřesoviště zařazeného do sítě Natura 2000 pětiletou 
agroenvironmentální smlouvu na zvýšení úrovní pastvy skotu během jara a léta s cílem potlačit 
růst hasivky orličí a spásání hrubé vegetace, která začala na vlhkém vřesovišti dominovat. Počty 
ovcí jsou v zimě omezeny, aby se předešlo nadměrnému spásání, a opatření pro neproduktivní 
investice bylo použito k vymýcení hasivky a keřů v zájmu obnovy stanoviště. 
 
Zdroje: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011)a 
případové studie o obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 2000 (viz příloha E). 
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Několik agroenvironmentálních režimů zaměřených na zachování stanovišť bohatých na 
biologickou rozmanitost nebo určitých druhů se opíralo o „platbu podle výsledků“, což 
zemědělcům umožnilo rozhodnout o druhu potřebného hospodaření (viz např. případová 
studie z Irska v příloze E). To může dobře fungovat u typů stanovišť a druhů, kde snadno 
sledovaný výsledek přímo souvisí s celkovým stavem stanoviště, ale může představovat vyšší 
riziko pro zemědělce, protože výsledky v oblasti životního prostředí mohou záviset na 
vnějších faktorech nespadajících pod jejich kontrolu (například počasí a migrace). Rovněž 
představuje pro vnitrostátní orgány potíže při kontrole dodržování předpisů a může mít za 
následek zvýšenou chybovost a snížené platby. Aby tyto režimy uspěly, musí být dobře 
navrženy a nesmí představovat příliš vysokou míru rizika pro zemědělce.  

Rámeček 5.6. Úspěchy při přizpůsobování agroenvironmentálních opatření druhům sítě 
Natura 2000 

Francie – pícniny pro dropa malého (Tetrax tetrax). Vzhledem k tomu, že v roce 2004 byl v 
regionu Poitou Charentes zaveden cílený agroenvironmentální režim, došlo v oblasti k nárůstu 
počtu dropa malého. Cílem režimu je řešit dvě hlavní příčiny poklesu výskytu těchto ptáků: ničení 
hnízd a hladovění. Možnosti zahrnují přechod z jednoletých plodin na pícniny a travní porosty; 
omezení sklizně na polích s vojtěškou; a zákaz insekticidů a herbicidů. 

Portugalsko – extenzivní obilninové pseudostepi pro dropa velkého (Otis tarda) a další stepní 
ptactvo. Agroenvironmentální režim oblastního programu Castro Verde podporuje zemědělce při 
zachovávání tradičních postupů střídavého pěstování obilovin a podporuje snížené používání 
insekticidů a herbicidů a nízké úrovně pastvy. Díky tomu se populace dropa velkého (Otis tarda) v 
této oblasti zdvojnásobila. Ke zlepšení došlo i v populaci poštolky jižní (Falco naumanni) a dropa 
malého (Tetrax tetrax). A to navzdory skutečnosti, že platební sazby nestačí k odškodnění 
zemědělců za omezení při hospodářských činnostech.  

Slovinsko – ochrana lučních ovocných sadů a souvisejícího ptactva Režim podporuje řeza 
výsadbu stromů (min. 50, max. 200 stromů/ha); omezení dat prořezávání v případě ujatých 
stromů; pastva na pastvinách bohatých na druhy pod stromy s omezenou intenzitou chovu; a 
omezené používání přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. K druhům uvedeným v příloze I, které 
využívají tradiční sady, patří sýček obecný Athene noctua, dudek Upupa epops a krutihlav obecný 
Jynx torquilla. 

Spojené království (Anglie) – obhospodařování travních porostů pro hnědáska chrastavcového 
(Euphydryas aurinia) Populace hnědáska chrastavcového, které ve velkých částech Evropy téměř 
vyhynuly kvůli ztrátě vlhkých a křídových travních porostů, se díky cílenému 
agroenvironmentálnímu režimu stabilizovaly nebo jsou na vzestupu. Režim financuje možnosti 
hospodaření, které vytvářejí spleť krátké a dlouhé vegetace na vlhkých křídových travních 
porostech, využívají extenzivní pastvu podle skotu nebo tradičních plemen koní a selektivní sečení 
a odstraňování křovin.  

Zdroje: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011)Osobní komunikace Liga para a 
protecção da natureza (LPN); případové studie o obhospodařování zemědělské půdy v síti Natura 
2000 v příloze E 
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Neproduktivní investice spojené s agroenvironmentálně-klimatickými operacemi a sítí 
Natura 2000 (pilíř 2) 

Toto opatření je nezbytným společníkem agroenvironmentálně-klimatických operací a 
operací v síti Natura 2000, které poskytují roční platby za specifické hospodaření s půdou, 
ale nenabízejí investiční podporu. Neproduktivní investice do životního prostředí, často 
vyžadované „na počátku“ pětileté smlouvy, mohou mít zásadní význam pro realizaci 
požadavků na hospodaření s půdou, zejména v režimech zaměřených na zemědělství s 
vysokou přírodní hodnotou a na stanoviště a druhy sítě Natura 2000. 

Rozsah předchozího opatření EZFRV, nyní prezentovaného jako součást širšího investičního 
opatření77, byl rozšířen tak, aby zahrnoval investice spojené se „stavem ochrany biologické 
rozmanitosti druhů a přírodních stanovišť“, jakož i známějším „plněním 
agroenvironmentálně-klimatických cílů“ a „zvýšením společenské hodnoty oblasti sítě Natura 
2000 nebo jiných systémů vysoké přírodní hodnoty“. 

Opatření lze také využít k financování infrastruktury, která je potřebná pro péči o stanoviště 
sítě Natura 2000, jako je bagrování mokřadů, obnovení vodohospodářských systémů pro 
obnovu hydrologie mokřadů a přístupové cesty, oplocení a strojní zařízení. Může pokrývat až 
100 % nákladů na investice do životního prostředí, jako je obnovení nebo zřízení živých 
plotů, ploty, zídek a dalších struktur, které přinášejí zemědělcům prospěch z hlediska 
životního prostředí, ale mají jen malý nebo nulový produkční smysl, a jsou tak pro 
zemědělce ekonomicky neatraktivní. Toto opatření bylo široce využíváno společně s 
agroenvironmentálním opatřením a mnoho akcí v agroenvironmentálním režimu na období 
2007–2013 bylo financovány oběma opatřeními.  

Opatření poskytuje významné finanční prostředky na obnovu stanovišť na půdě v síti Natura 
2000 a investice mohou zahrnovat například regulaci a odstraňování křovin, obnovu 
tradičních staveb na zemědělské půdě, jako jsou terasy, kamenné zídky a ovčí ohrady, 
obnovu mokřadů, jako jsou rybníky, břehy s rákosím, mokřady a příkopy, a obnovu 
tradičních ovocných sadů, olivových porostů a lesních pastvin. Pro správu sítě Natura 2000 
je důležité si uvědomit, že instalace oplocení, zásobování vodou a další potřebné 
infrastruktura pro chov dobytka mohou představovat značné náklady pro režimy ekologické 
pastvy, zejména tam, kde se zavádějí opětovně. Rovněž mohou být podporovány investice, 
které poskytují stezky, úkryty pro sledování ptáků a informace pro návštěvníky lokalit sítě 
Natura 2000, další chráněné přírodní rezervace a půdu s vysokou přírodní hodnotou. 

Vyrovnávací platby v rámci sítě Natura 2000 (pilíř 2) 

Nové nařízení pilíře 2 obsahuje několik změn v opatření78, jejichž cílem je zjednodušit ho a 
pobízet k jeho využívání. Správci půdy, kteří nejsou zemědělci, budou způsobilí k platbám, 
je-li to odůvodněné. K platbám budou způsobilé i „jiné vymezené chráněné přírodní oblasti s 
environmentálními omezeními platnými pro zemědělské činnosti nebo lesy, které přispívají k 
provádění článku 10“ směrnice o ochraně přírodních stanovišť. Tyto oblasti nesmí překročit 
5 % oblastí v síti Natura 2000 na území, na které se vztahuje daný program. 

                                                      
77 Článek 17 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
78 Článek 30 PA 
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Toto opatření se dost liší od ostatních opatření v rámci programů rozvoje venkova v tom, že 
poskytuje vyrovnávací platby pro omezení obhospodařování zemědělské půdy a lesů, která 
uložily vnitrostátní právní předpisy provádějící směrnice o ochraně přírodních stanovišť a o 
ochraně ptáků (a také rámcovou směrnici o vodě). Platby zemědělcům, lesníkům nebo jiným 
správcům půdy v oblastech sítě Natura 2000 jsou závislé na formálním vyhlášení lokality sítě 
Natura 2000 a na existenci plánu péče nebo rovnocenných právních předpisech, které 
specifikují hospodářská opatření, která mají správci půdy ze zákona vykonávat, aby přispěli k 
obnově a zachování příznivého ekologického stavu dané lokality.  

Platby tvoří standardní paušální sazba na hektar založená na ušlých příjmech a/nebo na 
nákladech vzniklých v důsledku omezení stanovených právními předpisy o síti Natura 2000, 
které přesahují požadavky na podmíněnost v souvislosti s dobrým zemědělským a 
environmentálním stavem a minimální činnosti stanovené v rámci pilíře 1. Například by 
mohly zahrnovat omezení intenzity chovu, data pastvy a sečení nebo zřeknutí se činností 
spojených s odvodňováním a zalesňováním.  

Toto opatření by mohlo být velmi důležitou součástí balíčku opatření v rámci programu 
rozvoje venkova zaměřených na zlepšení stavu z hlediska ochrany u klíčových stanovišť EU 
na zemědělské půdě. Může být vyplácena standardizovanými sazbami způsobilým 
zemědělcům a lesníkům, má relativně nízké transakční náklady a poskytuje základ pro 
cílenější agroenvironmentálně-klimatické platby a platby na neproduktivní investice, 
například v případech, kdy je vyžadována obnova stanovišť nebo specializovaná péče o 
druhy uvedené v příloze 1. Rozšíření způsobilosti na další chráněné přírodní rezervace by 
mohlo přispět ke zlepšení propojení stanovišť a přizpůsobení biologické rozmanitosti změně 
klimatu, ale může být omezeno požadavkem na zavedení „environmentálních omezení“. 

Navzdory relativní jednoduchosti bylo použití opatření pro síť Natura 2000 v letech 2007–

2020 v mnoha členských státech velmi omezené, což představuje pouze 0,5 % výdajů na 
programy rozvoje venkova v celé EU. Jen málo členských států vyčlenilo na toto opatření ve 
svých rozpočtech na programy rozvoje venkova na období 2007–2013 značné prostředky a 
do roku 2009 dosáhly svých cílů pouze Německo, Česká republika, Estonsko, Litva a 
Lotyšsko79. Finanční prostředky vyčlenilo i Irsko, nedosáhlo však svého cíle. To je zčásti 
proto, že mnoho lokalit sítě Natura 2000 dosud neobsahuje definované požadavky na 
hospodaření, což znamená, že členské státy nemohly v rámci tohoto opatření uvolnit žádné 
platby (European Commission, 2010c). Například polský program rozvoje venkova na období 
2007–2013 zahrnoval možnost přímých plateb pro síť Natura 2000, ale jeho provádění bylo 
odloženo, dokud nebyly připraveny plány péče a nemohly být vypočítány skutečné 
ekonomické náklady a omezení pro hospodaření (CEEweb, 2011) (a podpora pro oblasti sítě 
Natura 2000 byly navrženy v souvislosti s dobrovolným agroenvironmentálními opatřeními). 

Řada členských států upřednostňovala využívání dobrovolného agroenvironmentálního 
opatření k financování hospodaření v lokalitách sítě Natura 2000, neboť tyto režimy byly již 
zřízeny, nebyly závislé na plánu péče o lokality a nabízely flexibilnější financování. 

                                                      
79 Evropská síť pro rozvoj venkova (2011), Programy rozvoje venkova 2007–2013, výstupní ukazatele 
realizované v období 2007–2009. Opatření č. 213: Platby v rámci sítě Natura 2000 a platby spojené se směrnicí 
2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) (aktualizováno v červnu 2011). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-
action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-
indicators_en.cfm 
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Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat (pilíř 2) 

Opatření týkající se dobrých životních podmínek zvířat80 lze použít k podpoře hospodářských 
operací, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat nad rámec povinných závazků, včetně 
vody a krmiv blíže jejich přirozeným potřebám; vylepšené podmínky ustájení, jako např. 
vymezený prostor, stelivo, přirozené světlo; přístup ven atd.  

Některé členské státy používaly opatření k podpoře systémů chovu volně se pasoucího 
dobytka, včetně pastvy v síti Natura 2000. Například Německo podpořilo pastvu skotu na 
letních pastvinách, včetně alpínských luk, a skot a prasata ve volném ustájení (stodoly s 
volným stáním) s pastvou. Region Emilia-Romagna v Itálii podpořil producenty sýru 
Parmigiano-Reggiano, kteří pasou skot v horských oblastech, a Cataluña (Španělsko) 
poskytla dodatečnou podporu ekologickým chovatelům dobytka (Zemekis et al, 2007). 
Opatření týkající se dobrých životních podmínek zvířat může také podporovat používání 
podestýlky, což potenciálně poskytuje trh pro posečené zbytky z luk v síti Natura 2000. 

Prevence poškození lesů lesními požáry a obnova potenciálu zemědělské produkce (pilíř 2) 

Pokud zemědělská půda v síti Natura 2000 sousedí s lesy (nebo se zemědělskou půdou, 
která je registrována jako lesní půda), existují dvě opatření, která by mohla být použita k 
podpoře nebo obnovení pastvy na pastvině hrající významnou roli jako protipožární pruhy 
mezi lesy nebo v souvislosti s nimi.  

Opatření týkající se lesů81 poskytuje podporu pro hospodářské činnosti na půdě, které 
zachovávají ochrannou infrastrukturu, například protipožární pruhy. Opatření podporující 
obnovu zemědělského potenciálu po přírodních katastrofách nebo katastrofických 
událostech82 by mohlo být potenciálně využito k financování opatření pro obnovu stanovišť 
po požáru, např. obnovení pastvy na plochách s křovinami ohrožených přírodním požárem. 

5.11   Platby SZP na projekty spolupráce a místní partnerství  

Místní partnerství hrají zásadní roli při provádění ochranného obhospodařování v síti Natura 
2000 na místě. EZFRV nabízí různé možnosti financování akčních skupin zemědělců nebo 
partnerství mezi skupinami zemědělců a dalšími místními organizacemi, například místními 
orgány nebo nevládními organizacemi, včetně iniciativy LEADER, skupinami producentů a 
projekty spolupráce. Toto rozpětí podpory zahrnuje: 

 spolupráci (pilíř 2) 

 místní partnerství – iniciativa LEADER (pilíř 2) 

Spolupráce (pilíř 2) 

Reforma SZP nabízí členským státům rozšířené a flexibilnější opatření pro projekty 
spolupráce83 na podporu krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a k usnadnění 
kolektivních přístupů k environmentálním projektům a postupům z místní na nadnárodní 

                                                      
80 Článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
81 Článek 24 PA 
82 Článek 18 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013.  
83 Článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013. 
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úroveň. Toto financování lze kombinovat s financováním z jiných zdrojů EU. Podpora 
zahrnuje předběžné studie, přípravu plánů péče a usnadnění a realizaci projektů a počáteční 
sedmileté období může být v případě kolektivních ekologických projektů prodlouženo. 

Mnoho environmentálních priorit vyžaduje podporu a řízení v širším měřítku krajiny, které 
přesahuje hranice jednotlivých zemědělských podniků. Účinné obhospodařování lokalit sítě 
Natura 2000 a dalších chráněných oblastí vyžaduje společnou akci různých typů správců 
půdy (zemědělci, vlastníci lesů, veřejné orgány spravující veřejnou půdu) a toto opatření by 
mohlo mít obzvláštní hodnotu v environmentálně významných oblastech ohrožených 
hospodářským útlumem na podporu environmentálního řízení a hospodářské obnovy. 

Dosah agroenvironmentálních režimů na úrovni krajiny mohou značně posílit regionální 
sdružení a zapojení skupin osob, které nejsou zemědělci, jak ukazují nizozemská 
environmentální družstva (Franks a Mc Gloin, 2007) a Německé sdružení péče o půdu. Tato 
družstevní sdružení spojují skupiny pro ochranu přírody s místními zemědělci a místními 
komunitami v rámci regionu a mohou se často spojit s oponujícími zájmovými skupinami a 
spolupracovat s nimi v oblasti péče o lokality sítě Natura 2000. Sdružováním zájmů a 
místních sil provádějí sdružení péče o půdu v Bavorsku integrované a udržitelné postupy 
obhospodařování půdy, které chrání přijatou flóru a faunu a podporují udržitelný rozvoj. 
Místní koordinátoři vypracovávají projekty pro konkrétní druhy krajiny včetně vědeckých 
opatření, finančních výpočtů a provádění agroenvironmentálních programů. Žádají o 
dostupné finanční prostředky na státní úrovni a dohlížejí na provádění činností, které 
většinou vykonávají místní zemědělci, a také sledují výsledky projektu. Základem úspěšných 
projektů je úzká spolupráce se zemědělci, místními komunitami, ochranářskými skupinami a 
vládními orgány. Rámeček 5.7 obsahuje několik příkladů iniciativ spolupráce v síti Natura 
2000. 

Rámeček 5.7 Úspěšné iniciativy spolupráce na podporu produktů sítě Natura 2000 a 
agroturistiky za pomoci iniciativy LEADER a integrovaného financování ze SZP 

Rakouský „Almo Genussregion“ – restaurace a hovězí trh v Almenlandu 

Region iniciativy Leader+ „Almenland Teichalm – Sommerlam“ v Štýrsku produkuje na alpínských 
pastvinách o rozloze 3 600 ha hovězí maso špičkové kvality. Almo, tj. vůl chovaný na těchto 
alpínských pastvinách, je nyní zapsanou ochrannou známkou a produkt je certifikován. Místní akční 
skupina podporuje region Almo jako „Genussregion“ pro turisty a kvalitní restaurace a obchody 
nabízejí místní hovězí Almo. V průběhu celého procesu je klíčem k úspěchu otevřená komunikace s 
místním obyvatelstvem a úzká spolupráce mezi obcemi, zemědělci, poskytovateli turistických služeb, 
regionálními jatkami a výrobní společností. Hovězí maso se nyní prodává i na prodejních stáncích ve 
zhruba 250 prodejnách vnitrostátního řetězce supermarketů. 

Italská provincie Grosseto – integrovaný rozvoj venkova 

Provincie Grosseto na toskánském venkově přijala důrazný integrovaný přístup k financování 
rozvoje venkova. Návštěvy v rámci agroturistiky se v letech 2000 až 2007 v provincii Grosseto 
zdvojnásobily. Venkovský cestovní ruch je vnímán jako kanál propagující místní zemědělské 
produkty, jakož i přírodní a historické dědictví. Přidaná hodnota zemědělství vzrostla přibližně o 2 % 
ročně. Současně se oblast pokrývající regionální chráněné oblasti zvýšila na přibližně 10 % regionu, 
včetně tří regionálních parků a 35 národních rezervací. Oblast je také bohatá na biologickou 
rozmanitost druhů květin. 
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Zdroje: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); a http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Příklad spolupráce na vnitrostátní úrovni lze nalézt v Nizozemsku, kde byly zavedeny 
kolektivní smlouvy pro agroenvironmentální žadatele. Cílem těchto kolektivních smluv bylo 
zlepšit komunikaci mezi zemědělci a zvýšit jejich environmentální povědomí s cílem posílit 
jejich schopnost poskytovat přínos pro životní prostředí prostřednictvím sdílených 
osvědčených postupů. Tento přístup byl také považován za nákladově účelný prostředek k 
dosažení agroenvironmentálních cílů. Tyto kolektivní smlouvy vedly k různým výhodám pro 
biologickou rozmanitost, zejména pro místní druhy, jako jsou křečci a luční ptactvo, a také 
pro krajinné prvky (Allen a kol., 2012b).  

Místní partnerství – iniciativa LEADER (pilíř 2) 

Iniciativa LEADER má silný potenciál využívat místní akční skupiny pro poskytování 
inovativních projektů pro školení zemědělců, pro provádění výhodného hospodaření s 
půdou v krajině, pro rozvoj a provádění plánů péče v síti Natura 2000 a pro financování 
nadnárodních projektů zaměřených na poznávání chráněných stanovišť, která protínají 
hranice (Cross a kol., 2006). Iniciativa LEADER doplňuje agroenvironmentální programy a 
další finanční prostředky na ochranu přírody, protože se zaměřuje na akce, které jsou silně 
zakořeněny na místních územích, zapojuje místní partnery prostřednictvím partnerství a 
financuje školení a inovace. 

Iniciativa LEADER nebyla členskými státy využívána jako významný zdroj financování pro 
hospodářská opatření v síti Natura 2000, ale může potenciálně přinést značné výhody tím, 
že podporuje spolupráci mezi místními subjekty a rozvíjí integrované projekty, které spojují 
ochranu přírody a využívání půdy udržitelným způsobem. Například Finsko nabídlo 
financování z iniciativy LEADER nevládním organizacím na obhospodařování luk a mokřin v 
síti Natura 2000, které nevlastní profesionální zemědělci (Figeczky a kol., 2010). Některé 
projekty iniciativy LEADER zvýšily hodnotu lokalit sítě Natura 2000 prostřednictvím 
programů rozvoje ekoturistiky nebo programů na produkci kvalitních místních zemědělských 
produktů, jako je hovězí maso, a jejich uvádění na trh na základě podpory tradičních 
zemědělských systémů a jejich přidružených polopřirozených stanovišť. Neexistuje však 
mnoho důkazů o skutečném dosažení dosavadní biologické rozmanitosti (Beaufoy & 
Marsden, 2010; Cooper a kol., 2006; Redman, 2010) a systémy byly kritizovány pro 
nedostatek transparentnosti ohledně postupů a provádění (Evropský účetní dvůr, 2010) a za 
to, že místní akční skupiny nebyly dostatečnými odborníky na životní prostředí (Birdlife 
International, 2009a; Boccaccio a kol., 2009) 

Iniciativa LEADER zahrnuje místně řízená partnerství veřejného a soukromého sektoru, 
budování kapacit a cílené řízení, a proto má obzvláštní potenciál zajistit výhody pro 
biologickou rozmanitost. Opatření84 umožňuje místním akčním skupinám iniciativy LEADER 
(MAS) provádět úkoly, jimiž je pověřil řídicí orgán, což otevírá možnost místního poskytování 
cílených environmentálních opatření, případně spojených s tematickými podprogramy. V 
současném programovém období bylo uznáno, že budování kapacit je pro iniciativu LEADER 
rozhodující, a toto opatření nyní pokrývá náklady startovacího balíčku iniciativy LEADER, 
budování kapacit, školení a vytváření sítí. 

                                                      
84 KOM(2011) 627 v konečném znění / 3 články 42–45. 
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Iniciativa LEADER nabízí větší míru místní autonomie a flexibility pro řešení 
environmentálních a socioekonomických otázek, než je možné s konvenčním poskytováním 
podpory z EZFRV shora dolů, přičemž finanční prostředky iniciativy LEADER mohou být 
přístupné široké škále zúčastněných stran na venkově, a proto nabízí širší příležitosti. V 
budoucnosti by projekty iniciativy LEADER mohly být cíleněji zaměřeny na cíle území sítě 
Natura 2000, a to zejména tam, kde je iniciativa LEADER využívána v kombinaci s dalšími 
opatřeními v oblasti obhospodařování půdy k zajištění environmentálních priorit. Nová 
tematická struktura EZFRV poskytuje větší podporu skupinám iniciativy LEADER, aby se 
zapojily do činností v oblasti obhospodařování půdy, na rozdíl od minulého období, kdy byla 
činnost iniciativy někdy omezena na provádění opatření osy 3. Tato opatření lze využít k 
podpoře a zlepšení socioekonomické životaschopnosti zemědělství v oblastech sítě Natura 
2000 prostřednictvím uvádění vysoce hodnotných zemědělských produktů na místní trh, 
agro-ekoturistiky nebo jiných iniciativ, např. vzdělávacích nebo kulturních služeb. Citlivý 
cestovní ruch v zemědělských oblastech sítě Natura 2000 může být životně důležitým 
hnacím motorem místní ekonomiky a katalyzátorem rozvoje místních trhů pro vysoce 
kvalitní zemědělské produkty sítě Natura 2000 a pro oživení dalších sociálních a kulturních 
iniciativ. Jedním z klíčových nástrojů k tomuto cíli je proces plánování pro oblasti sítě Natura 
2000, který integruje požadavky skupin uživatelů včetně rekreace a cestovního ruchu a 
místních podniků s vhodnými opatřeními na ochranu druhů a stanovišť.  

Dva příklady toho, jak mohou iniciativa LEADER a místní akční skupiny (MAS) podpořit 
průřezové environmentální priority, o nichž se zde diskutuje, lze vidět v Polsku v 
programovém období 2007–2013. Místní akční skupina Kraina Łęgów Odrzańskich 
podporovala malé místní projekty, které udržují a chrání močály a mokřady v chráněných 
oblastech, zejména ty, které spadají do oblastí sítě Natura 2000. Místní občané se podílejí na 
plánování a řízení. Místní akční skupina Wrzosowa Kraina udržovala a chránila místní lokalitu 
environmentálního významu, kde roste vřes. Tato místní akční skupina poskytuje školení, 
školní výuku a komunikační aktivity k ochraně této oblasti. Zavedením pěších stezek do 
oblasti podporuje i místní cestovní ruch. Zatímco obě z těchto místních iniciativ přinášejí více 
výhod pro místní prostředí, většina místních akčních skupin v Polsku se nezaměřuje na 
ochranu přírody. Poučení z tohoto programového období v Polsku spočívá v tom, že 
iniciativa LEADER musí být pro zajištění ochrany přírody rozšířenější. 

5.12   Další finanční prostředky pro síť Natura 2000 

Program LIFE  

LIFE je hlavní finanční nástroj EU věnovaný podpoře životního prostředí a je řízen Evropskou 
komisí. Přestože je tento fond malý, funguje jako katalyzátor financování pro projekty 
osvědčených postupů nebo ukázkové projekty, u nichž se pak očekává dlouhodobé 
financování z jiných zdrojů. Program LIFE na období 2014–2020 je rozdělen do dvou 
podprogramů pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu85. Program Životní prostředí 
je dále rozdělen do tří prioritních oblastí: životní prostředí a účinné využívání zdrojů; příroda 
a biologická rozmanitost; správa a informace v oblasti životního prostředí. Program LIFE 
poskytuje hlavně akční granty na financování projektů v reakci na roční výzvy, ale může také 

                                                      
85 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro 
životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007. 
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poskytovat provozní granty pro neziskové subjekty působící v oblasti životního prostředí 
nebo opatření v oblasti klimatu. 

Program LIFE hrál klíčovou úlohu při financování zakládání a zahájení správy sítě Natura 
2000 (COWI, 2009). Program LIFE má strategický význam pro síť Natura 2000, protože 
financuje velmi specifická, cílená ochranná opatření, která se z jiných zdrojů EU financují 
obtížněji, např. monitorování a průzkum, vymezení a zavedení technik hospodaření a řízení 
rizik pro lokality Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Financování 
programu LIFE je obzvláště důležité pro lokality, v nichž bylo upuštěno od zemědělského 
obhospodařování a plánování hospodaření v síti Natura 2000 nepostoupilo dostatečně 
daleko na to, aby umožnilo žádosti o financování z jiných zdrojů (Kettunen et al, 2011).  

Hlavním účelem programu LIFE je poskytnout příklady osvědčených postupů, takže 
průběžné řídicí činnosti, které pravděpodobně nebudou považovány za „osvědčené 
postupy“, mohou spadat mimo rozsah financování. V důsledku toho bude kladný účinek 
projektu ztracen, pokud nebude vhodné řízení podpořeno po skončení projektu z jiných 
zdrojů, zejména z agroenvironmentálních režimů (COWI, 2009). Rozvoj 
agroenvironmentálních režimů pro řízení sítě Natura 2000 je proto prioritou v sestavování 
rozpočtu programu LIFE (European Commission, 2003). Mnoho projektů obnovy v síti 
Natura 2000 úspěšně spojilo financování z programu LIFE s rozvojem 
agroenvironmentálního financování, a zajistilo tak dlouhodobou finanční podporu (WWF & 
IEEP, 2009).  

Finanční prostředky programu LIFE vyžadují 60% spolufinancování, ale pro projekty týkající 
se prioritních stanovišť a druhů sítě Natura 2000 je k dispozici 75 %. Prostředky na 
financování musí být proto nalezeny v jiných zdrojích a nové nařízení LIFE klade důraz na 
mobilizaci součinnosti s jinými politikami a fondy, stejně jako na využívání inovativních 
finančních nástrojů. To může zahrnovat příspěvky na společně financované integrované 
projekty působící ve velkém územním měřítku. Tyto projekty jsou navrženy tak, aby 
prováděly politiku v oblasti životního prostředí a klimatu a lépe integrovaly tyto politické cíle 
do jiných oblastí politiky. Bude stále důležitější ukázat přidané výhody projektů LIFE: v 
červnu 2017 provede Evropská komise externí a nezávislé hodnocení programu LIFE v 
polovině období a od roku 2018 budou vnitrostátní prostředky rušeny a projekty budou 
vybírány v celé EU na základě předností.  

Evropské strukturální fondy: Fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a Sociální fond 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond 
soudržnosti tvoří více než polovinu ústředního rozpočtu EU. Celkovým cílem fondů je 
podpora hospodářského a sociálního rozvoje znevýhodněných regionů, odvětví a sociálních 
skupin v rámci EU snížením regionálních rozdílů a podporou strukturálního rozvoje a 
přizpůsobováním regionálních ekonomik (Farmer, 2011). Na období 2014–2020 jsou finanční 
prostředky orientovány na cíle strategie Evropa 2020, sedmého akčního programu EU pro 
životní prostředí a dalších příslušných strategií a plánů EU v oblasti životního prostředí a 
klimatu, které jsou definovány v seznamu jedenácti tematických cílů v nařízení o společných 
ustanoveních (viz oddíl 5.1).  

V důsledku toho je nutné prokázat širší přínosy investic do financování sítě Natura 2000, 
propojení činností na ochranu biologické rozmanitosti s přínosy pro tvorbu pracovních míst 



 

 100 

(zejména pro malé podniky), další sociální výhody, nízkouhlíkové hospodářství, 
přizpůsobování se změně klimatu nebo účinnost zdrojů (prostřednictvím ekosystémových 
služeb a zelené infrastruktury). Například priority Evropského sociálního fondu týkající se 
podpory podnikání a zakládání podniků a posílení institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy jsou důležité pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000. K prokázání těchto výhod sítě 
Natura 2000 je k dispozici řada důkazů a pokynů (viz další informace níže). 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) umožňuje přidělování finančních prostředků na 
biologickou rozmanitost, zejména v rámci cíle zachování a ochrany životního prostředí a 
podpory efektivnosti zdrojů, a to i prostřednictvím přírodního dědictví, sítě Natura 2000 a 
zelené infrastruktury86. Evropský sociální fond (ESF) může podporovat budování kapacity 
zaměřené na tvorbu nových pracovních příležitostí v souvislosti se sítí Natura 2000 a malými 
podniky. 

Fondy umožňují též přidělování finančních prostředků na nadnárodní, přeshraniční a 
meziregionální spolupráci, z níž mohou těžit lokality a druhy v síti Natura 2000, např. rozvoj 
regionů ekoturistiky, a ochrana, obnova a správa povodí řek, pobřežních zón, námořních 
zdrojů a mokřadů. Evropské strukturální fondy mohou poskytovat významné finanční 
prostředky na obnovu, ochranu, péči a sledování v síti Natura 2000 (European Commission, 
2011) (viz rámeček 5.8). Finanční prostředky by se mohly používat i na podporu ekoturistiky, 
osvětovou činnost a komunikaci, školení a vzdělávání v oblastech sítě Natura 2000. 

Je důležité si povšimnout, že příležitosti označené na úrovni EU (tj. příležitosti podle různých 
nařízení a článků) jsou pouze orientační. Priority financování jednotlivých strukturálních 
fondů jsou definovány v operačních programech na vnitrostátní nebo regionální úrovni a je 
velmi důležité, aby priority financování sítě Natura 2000 byly v těchto programech řádně 
zavedeny, aby byla zajištěna dostupnost těchto prostředků. Každý operační program musí 
odkazovat na prioritní akční rámec daného členského státu pro síť Natura 2000. K dispozici 
jsou pokyny, jak zajistit, aby byly priority sítě Natura 2000 řádně začleněny do operačních 
programů (viz další informace níže).  

V letech 2007–2020 většina regionů a členských států měla ve svých operačních programech 
jako prioritu biologickou rozmanitost a nejvíce vyčlenila některé prostředky z EFRR na 
ochranu přírody a síť Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Analýza 
finančního období 2007–2013 však ukazuje, že příležitosti financování biologické 
rozmanitosti poskytované ze strukturálních fondů nebyly plně zohledněny (Kettunen et al, 
2011). Obecně je obtížné vyčíslit, kolik bylo vynaloženo na síť Natura 2000 a jaký dopad to 
má na biologickou rozmanitost (Kettunen et al, 2011).  

Využití strukturálních a regionálních fondů EU pro řízení sítě Natura 2000 je omezeno 
významnými investicemi, které je třeba využít pro financování, a dlouhou čekací lhůtou do 
příchodu finančních prostředků. Prostředky jsou zpravidla přístupné pouze pro rozsáhlé 
projekty.  

                                                      
86 Článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. Úřední věstník Evropské unie L 347, s. 289–302. 
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5.13 Tržní nástroje a inovativní nástroje 

Tento oddíl přezkoumává nástroje, které lze využít k získání soukromého financování pro 
péči o síť Natura 2000 a/nebo ke zvýšení ekonomické životaschopnosti péče o síť Natura 
2000. Tyto iniciativy mají často prospěch z finančních prostředků EU v rámci jedné nebo více 
výše popsaných opatření s cílem napomoci vytvoření režimu. Existuje celá řada dalších 
potenciálních opatření, jejichž prostřednictvím mohou veřejné finance a/nebo opatření 
politik stimulovat zvýšené financování biologické rozmanitosti soukromým sektorem, často v 
kombinaci s veřejným financováním, např. od neziskových organizací (např. nevládní 
organizace, nadace), ze sponzorských darů společností nebo od venkovských komunit 
(Kettunen a kol. 2011). Existuje též klíčový potenciál pro mikrofinancování místních podniků 
a družstev podporujících biologickou rozmanitost, např. iniciativy přímého prodeje. Přidaná 
hodnota nabízená návštěvníky a turisty v oblastech Natura 2000 by mohla být účinněji 
zachycena prostřednictvím integrovaných projektů místního rozvoje a ochrany. Důležité je, 
že by tato opatření měla spíše obecně vycházet ze základů stanovených základním 
politickým rámcem a hlavními opatřeními financování z veřejných zdrojů na 
obhospodařování zemědělské půdy sítě Natura 2000, která byla popsána v předchozích 
oddílech, než aby byla považována za alternativy. 

Rámeček 5.8 – Používání finančních prostředků z EFRR pro pobřežní stanoviště sítě 
Natura 2000 v období 2007–2013 

Příkladem průkopnického využívání finančních prostředků EFRR na správu sítě Natura 2000 byl 
projekt realizace integrovaného plánu řízení ústí řeky Weser se třemi lokalitami významnými pro 
Společenství a třemi zvláště chráněnými oblastmi a městy Brémy a Bremerhaven. Projekt (2010–

2013) vypracoval integrovaný plán péče s vysokou úrovní veřejné podpory a obnovil řadu 
stanovišť a druhů v ústí řeky. Prostředky z EFRR byly přiděleny v rámci priority 2 „Aktivovat 
městské hospodářství a kvalitu života“, pro činnosti zaměřené na obnovu přírodního charakteru 
břehu řeky a zlepšení možností rekreace a na obnovu a řízení povodí.  

Projekt Natureship z programu Interreg EFRR (Finsko, Švédsko, Estonsko a Lotyšsko) od roku 2009 
do roku 2013 zdůraznil nový přístup k plánování a řízení tradiční venkovské krajiny podél pobřeží 
Baltského moře. Cílem projektu bylo nalézt řešení, která prospívají přírodě, ochraně vod, místním 
zemědělcům a podnikatelům, jakož i obyvatelům a která jsou založená na integrovaném 
udržitelném plánování pobřeží a se zvláštním důrazem na oblasti sítě Natura 2000.  

Projekt TIDE (Tidal River Development) (2010–2013) byl projektem programu Interreg IV B Severní 
moře EFRR pro ústí řek Labe (Německo), Humber (Anglie), Scheldt (Belgie a Nizozemsko) a Weser 
(Německo). Projekt se zaměřil na vytvoření nástrojů pro začlenění plánování do místní politiky, 
přičemž současně zajišťoval splnění požadavků sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě a určil 
nejdůležitější ekosystémové služby v ústí jednotlivých řek a související přínosy. Provedl celou řadu 
opatření pro péči o stanoviště v ústí řek, včetně pobřežních pastevních mokřadů, a pro jejich 
obnovu. 

Zdroj: Hjerp a kol., 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Platby za režimy ekosystémových služeb 

Platby za programy ekosystémových služeb jsou opatření, ve kterých příjemci 
ekosystémových služeb platí poskytovatelům těchto služeb, aby je udrželi (ten Brink, 2011). 
Platby tudíž mohou dávat podnět k ochraně a obnově biologické rozmanitosti zemědělské 
půdy a stanovišť s cílem zaručit (nebo potenciálně zvýšit) poskytování ekosystémových 
služeb, které poskytuje. Typickými ekosystémovými službami, na jejichž podporu byly 
programy plateb za ekosystémové služby navrženy, jsou kvalitay podzemních vod, kvalita 
vody v řekách (omezení odtoku živin a eroze půdy) a ukládání uhlíku. Režimy plateb za 
ekosystémové služby mohou fungovat mezi správci půdy nebo zemědělci a veřejnými 
organizacemi (např. obecními vodárenskými společnostmi) nebo soukromými podniky (např. 
pivovary) a mohou fungovat na místní, regionální či vnitrostátní úrovni nebo na úrovni 
povodí řek. Řada různých mechanismů financování a plateb se označuje jako systémy PES, 
včetně daňových pobídek, dobrovolných trhů a širokých veřejných opatření, jako jsou 
agroenvironmentální systémy, avšak v této části odkazujeme pouze na systémy PES 
založené na přímých platbách mezi příjemci a poskytovateli. 

Programy PES jsou někdy kritizovány jako skryté dotace na podporu dodržování stávajících 
norem a zákonů, které by měli správci půdy a zemědělci plnit bez dodatečných plateb, jako 
jsou hospodářská opatření k omezení emisí dusičnanů. Faktory, které jsou rozhodující pro 
úspěch programů PES v Evropě, zahrnují tedy zajištění následujícího: 

 Návrh režimu je založen na spolehlivých informacích o základním stavu využívání 
půdy a ekosystémových službách, aby nedocházelo k nadhodnocování ohrožení 
životního prostředí. 

 Režimu se účastní všechny klíčové zúčastněné subjekty. 

 Platby jsou vázány na pravidelné a transparentní sledování ukazatelů, které 
adekvátně měří zlepšení ekosystémových služeb. 

 Režim není využíván k placení správních postupů, které by měly být prováděny za 
účelem splnění právních závazků. 

 Režim je upraven vždy, když jsou stávající předpisy a normy zpřísněny. 

 Systém není podkopáván konfliktními politikami a předpisy, které vedou ke 
zhoršování ekosystémových služeb. 

Úspěšné režimy vyžadují transparentnost, spolehlivost (např. plateb), přijetí hodnot 
environmentálního správcovství, důvěru a silné odhodlání všech klíčových zúčastněných 
osob. V praxi budou systémy PES moci zastavit znehodnocování nebo ztrátu 
ekosystémových služeb a biologické rozmanitosti pouze tehdy, budou-li zakotveny v širší 
kombinaci politických nástrojů, které se týkají celé škály ekosystémových služeb z oblasti 
(ten Brink, 2011). 

Platby za programy ekosystémových služeb, které jsou jiné než širší programy veřejného 
financování, jsou stále poměrně neobvyklé, ale úspěch některých programů ukazuje 
potenciál, který musí podpořit a zlepšit obhospodařování zemědělské půdy Natura 2000. 
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Například program udržitelné správy povodí 87, vyvinutý britskou vodohospodářskou 
společností ve spojení s RSPB, uplatňuje režim plateb za ekosystémové služby na údržbu 
pastvy na vřesovištích na vysočině. Vodárenské společnosti plyne prospěch z kvalitnější vody 
tím, že dochází ke snížení eroze rašelinných půd v důsledku pálení a nadměrné pastvy (viz 
tuto případovou studii v příloze E, kde je uvedeno více podrobností). 

Vyrovnání uhlíku a ochrana před stanovišti bohatými na uhlík 

V Evropě nyní fungují dobrovolné a regulované programy obchodování s uhlíkem, které 
znamenají, že uložený uhlík by v případě ověření mohl mít ekonomickou a obchodovatelnou 
hodnotu (Worrall et al, 2009). To znamená, že obhospodařování půdy by mohlo dostat k 
dispozici nové příjmové toky. Členské státy EU musí nyní objasnit emise/jejich snižování v 
souvislosti s využíváním půdy, změnu využívání půdy a lesnictví (LULUCF) ve svých 
vnitrostátních uhlíkových rozpočtech a možnou pobídku k posílení ochrany stanovišť 
bohatých na uhlík. Současně jsou tato stanoviště výrazně ovlivňována změnou využití půdy i 
změnou klimatu (Holden et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Slatiniště a rašeliniště na nedotčených rašelinných půdách by mohla využívat financování z 
kompenzace emisí CO2. Studie ve Spojeném království modelovala uhlíkové přínosy cílených 
hospodářských zásahů na horských rašeliništích a odhaduje, že vzhledem k současným 
nákladům na obnovu rašelinišť a hodnotě vyrovnání uhlíku by možná 51 % těch horských 
oblastí, kde byl odhadnut přínos pro uhlík, vykázalo do 30 let zisk z vyrovnání uhlíku (Worrall 
et al, 2009). Tento procentní podíl však velmi závisí na ceně použitého uhlíku. 

Další informace 

 Financing Natura 2000 Guidance Handbook 2007-2013 (Příručka k financování sítě 
Natura 2000) (verze pro období 2014–2020 bude k dispozici již brzy) na adrese 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Další informace naleznete na 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012) Handbook on Financing biodiversity in the context of the 
European Fund for Regional Development (EFRD) (Příručka k financování biologické 
rozmanitosti v kontextu Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 
http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Databáze Evropské sítě pro rozvoj venkova pro programy rozvoje venkova a opatření 
v rámci „osvědčených postupů“ 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. (Sociální a ekonomické přínosy chráněných oblastí: průvodce 
posuzováním) Routledge. 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx


 

 104 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. (Řešení biologické rozmanitosti 
a zachování přírodních stanovišť pomocí opatření uplatňovaných v rámci společné 
zemědělské politiky a biologické rozmanitosti) Zpráva vypracovaná pro Evropskou 
komisi, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova. Institut pro evropskou politiku v oblasti 
životního prostředí (IEEP), Londýn, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. NÁVRH A PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ NA PODPORU 
OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V SÍTI 
NATURA 2000 

 

Co naleznete v této kapitole? 
 
Tato kapitola nabízí průvodce procesem plánování, financování a provádění podpory pro 
zemědělské systémy a komunity, na nichž závisí ochrana klíčových druhů a stanovišť sítě 
Natura 2000. Pozornost se věnuje klíčovému zdroji financování v prvním a druhém pilíři SZP s 
doporučeními pro každé stadium procesu.  
 

 

6.1 Strategické plánování a určování priorit cílů ochrany a financování 

Doporučení:  

 Zajistěte spolupráci mezi orgány pro přírodu a zemědělství a příslušnými 
zúčastněnými stranami při strategickém plánování pro síť Natura 2000.  

 Vytyčte jasné strategické cíle a priority pro ochranu klíčových stanovišť a druhů, 
které jsou závislé na zemědělské půdě v síti Natura 2000. 

 Používejte akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit jako základ pro 
začlenění finančních priorit sítě Natura 2000 do EZFRV a dalších finančních 
programů.  

  Učiňte včasná opatření, která zajistí, aby cíle a finanční potřeby sítě Natura 2000 pro 
období 2014–2020 z EZFRV a ostatních fondů EU byly zakotveny v partnerské dohodě 
předložené členským státem Evropské komisi ke schválení. 

 

Zajištění integrovaného strategického plánování pro síť Natura 2000 

Strategické plánování je důležité pro stanovení priorit v oblasti ochrany a potřeby v oblasti 
financování pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000 před začátkem programového období 
2014–2020. Důležité je z toho důvodu, že zdroje financování jsou omezené, zachování 
biologické rozmanitosti musí konkurovat mnoha jiným cílům a priority vnitrostátních fondů 
a fondů EU jsou stanoveny počátkem procesu programování. Strategické plánování pro 
zemědělskou půdu v síti Natura 2000 by mělo být procesem spolupráce, který by zahrnoval 
environmentální a zemědělské orgány a klíčové zúčastněné strany. 

Základní kroky pro strategické plánování a programování a zabezpečení financování jsou 
popsány níže. 
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Vytyčení jasných cílů ochrany pro zemědělskou půdu v síti Natura 2000 

Strategické plánování musí vytyčit jasné cíle a priority ochrany na vnitrostátní a/nebo 
regionální úrovni s přihlédnutím k stavu klíčových zemědělských stanovišť a druhů z hlediska 
ochrany, jejich významu v zemi nebo regionu a dalším důležitým aspektům. Je důležité 
podporovat stávající zemědělské systémy, které zachovávají kvalitu stanovišť, a to nejen 
oblasti zemědělské půdy sítě Natura 2000, které jsou bezprostředně ohroženy tlaky na 
intenzifikaci nebo opuštění. To lze provést s přihlédnutím k posouzení stavu stanovišť a 
druhů z hlediska ochrany uvedených ve zprávách podle článku 17 a k údajům o ukazatelích 
tlaků, jako jsou ukazatele týkající se rizika opuštění. 

Cíle ochrany mohou být stanoveny na regionální nebo vnitrostátní úrovni a poté převedeny 
na úroveň lokality, tj. do lokalit sítě Natura 2000, kde jsou přítomna cílová stanoviště a 
druhy (viz také bod 3.1 o stanovení cílů ochrany). V různých situacích v oblasti zemědělství a 
stavu z hlediska ochrany jsou potřebné různé přístupy k hospodaření, od zachování 
stávajících zemědělských systémů a postupů k obnově stanovišť a opětovnému zahájení 
hospodaření na opuštěné půdě.  

Ne všechny lokality budou vyžadovat plán péče o lokalitu (a přístupy k plánování péče o 
lokality sítě Natura 2000 se v jednotlivých členských státech liší), ale vždy je nutné stanovit 
nezbytná ochranná opatření pro všechny zvláštní oblasti ochrany v souladu s čl. 6 odst. 1 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť (viz oddíl 3.2). Je důležité určit stav zemědělských 
stanovišť a druhů a cíle ochrany a poskytnout pokyny ohledně vhodných možností 
hospodaření. Financování pomocí programů rozvoje venkova je možné využít k podpoře 
procesu přípravy a aktualizace plánů a procesů péče o síť Natura 2000 (viz oddíl 5.8). 

Aby bylo možné zachovat a posílit dostatečné soudržné stanoviště pro určitý druh s cílem 
zachovat nebo vytvořit životaschopnou populaci, musí být opatření zacílena na správné 
oblasti a musí být přijata na dostatečné ploše (Whittingham, 2007). Proto nemusí být pro 
zajištění dlouhodobého úspěchu z hlediska ochrany dostatečné zaměřit se pouze na oblasti, 
v nichž se populace v současné době zdržuje (RSPB & Birdlife International, 2011).  

Integrace cílů ochrany zemědělské půdy v síti Natura 2000 do příslušných strategických 
politik a programů a zajištění vhodného financování 

Je důležité identifikovat finanční zdroje na podporu obhospodařování zemědělské půdy v síti 
Natura 2000 a zajistit dlouhodobé ekonomické přežití zemědělských systémů, na nichž jsou 
závislé. Identifikace nezbytných ochranných opatření v plánech péče a dalších nástrojích je 
jen začátkem procesu.  

Akční programy členských států zahrnující opatření na různém stupni priorit pro financování 
sítě Natura 2000 by měly určovat strategické priority, opatření požadovaná pro programové 
období 2014–2020 a nástroje financování, které mohou být použity k provádění těchto 
opatření (viz oddíl 3.3). Zajištění spolufinancování EU na období 2014–2020 vyžaduje včasné 
kroky před přípravou příslušných operačních programů. Programový cyklus pro programy 
rozvoje venkova na období 2014–2020 je znázorněn na obrázku 6.1. Některé země již 
vyvinuly zajímavé přístupy k integraci finančních potřeb sítě Natura 2000 do příslušných 
programů spolufinancovaných EU, včetně rozvoje venkova (viz rámeček 6.1). 
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Obrázek 6.2 Typický programový cyklus rozvoje venkova 

 
 

 

Je důležité začlenit cíle politiky sítě Natura 2000 do regionálních strategií udržitelného 
rozvoje. Komunity zemědělských oblastí v síti Natura 2000 mohou také těžit z iniciativ, jako 
je ekoturistika, přidávání hodnoty zemědělským produktům ze zemědělské půdy v síti 
Natura 2000, označení kvality a podpora struktur přímého marketingu. V některých 
případech tržní programy, které provádějí platby za ekosystémové služby, ukázaly, že mají 
potenciál podpořit řízení ochrany. Dlouhodobá ochrana biologické rozmanitosti sítě Natura 
2000 může také vyžadovat obnovu kulturního a sociálního kapitálu, využívající 

Rámeček 6.1 Integrace sítě Natura 2000 do finančních programů EU  

Slovinský „Program péče o lokality sítě Natura 2000 na období 2007–2013“ je významným 
příkladem integrovaného přístupu na vnitrostátní úrovni k plánování ochrany sítě Natura 2000. 
Program vypracoval podrobné cíle ochrany, opatření k dosažení těchto cílů a návrhy na sledování 
a výzkum pro všechna stanoviště, druhy a lokality Natura 2000 ve Slovinsku. Příprava probíhala ve 
spolupráci s příslušnými veřejnými službami, ministerstvy a dalšími, se znalostí legislativního 
rámce a registru využívání půdy a na základě odborných podkladů a vědeckých poznatků. 
Současně byla opatření zahrnuta do plánu rozvoje venkova na období 2007–2013 a do 
slovinského programu regionálního rozvoje. Program analyzoval finanční potřeby péče o síť 
Natura 2000 a podrobně popsal využití unijních i vnitrostátních fondů.  

Zdroj: (Ministerstvo životního prostředí a územního plánování Slovinské republiky, 2007). 
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environmentální hodnoty, znalosti, dovednosti a potenciál pro inovace, které existují v 
zemědělských komunitách. To může zahrnovat způsoby, jak rozpoznat ekologickou 
odbornost správců půdy prostřednictvím ocenění a publicity, a způsoby, jak povzbudit 
družstva nebo sdružení zemědělců k usnadnění péče o síť Natura 2000 a získání dalších 
výhod. Obrázek 6.1 ilustruje širší přínosy přístupu založeného na komunitě k ochraně sítě 
Natura 2000. 

Obrázek 6.1 Pozitivní součinnost a přínosy, které lze získat z ochrany zemědělské půdy v 
síti Natura 2000. (na základě (Mantino, 2011)) 
 

 
 

6.2 Identifikace zemědělské půdy a zemědělských systémů v síti Natura 2000 a zapojení 
zemědělců 

Doporučení:  

 Určete rozsah a umístění zemědělské půdy v síti Natura 2000, včetně půdy, kterou 
využívají zemědělci, na kterou však není uplatněn nárok a kterou zemědělské orgány 
nezaevidovaly v LPIS jako součást využívané zemědělské půdy; nedávno opuštěnou 
zemědělskou půdu; a půdu mimo lokalitu sítě Natura 2000, která je nedílnou 
součástí zemědělského systému udržujícího síť Natura 2000.  

 Posuďte aktuální situaci zemědělské půdy v síti Natura 2000, ekonomickou 
proveditelnost zemědělských systémů v síti Natura 2000 a klíčové tlaky a příčiny 
změn při obhospodařování nebo využívání půdy.  

 Zapojte do tohoto procesu sběru informací zemědělce a místní komunity a rozvíjet 
partnerský přístup, který je plně zapojuje do procesu návrhu, poskytování a 
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monitorování opatření podpory pro jejich zemědělské systémy a venkovské 
hospodářství. 

Určení rozsahu a umístění zemědělské půdy v síti Natura 2000  

Ve většině členských států jsou existující zemědělské databáze (jako jsou IACS a LPIS), které 
evidují půdu a zemědělce způsobilé pro podporu SZP, téměř jistě neúplnými záznamy o 
zemědělské půdě Natura 2000. Proto je nezbytné spolupracovat s místními odborníky, 
samotnými zemědělci a orgány životního prostředí a zemědělství, aby se zjistil skutečný 
rozsah a umístění zemědělské půdy v síti Natura 2000. Zdroje, jako jsou záznamy o 
stanovištích a druzích, a zobrazování krajinného pokryvu mohou pomoci, ale místní znalosti 
jsou základem. 

Zemědělská půda sítě Natura 2000 pravděpodobně zahrnuje půdu využívanou zemědělci, 
kterou však v současné době zemědělské orgány neevidují jako součást využívané 
zemědělské půdy (z různých důvodů); nedávno opuštěnou zemědělskou půdu; a půdu mimo 
lokalitu sítě Natura 2000, která je nedílnou součástí zemědělského systému udržujícího půdu 
v síti Natura 2000 (například nížinné sečené louky nebo pastviny, které poskytují zimní 
krmiva pro hospodářská zvířata v létě se pasoucí na stanovištích v síti Natura 2000).  

Je také důležité určit půdu, kterou využívají zemědělci, ale která je vlastněna jinými subjekty, 
například obecní půda a orná půda nebo pastviny, na nichž část roku pasou svá stáda 
chovatelé bez pozemků. V některých členských státech mohou být katastrální záznamy o 
využívání půdy zastaralé nebo může být zemědělská půda evidována jako les. Evidence 
rozlohy a umístění zemědělské půdy související se sítí Natura 2000 je prvním, základním, 
krokem při zajišťování podpůrných plateb a informace by měly být sestavovány ve formátu 
GIS, který lze snadno aktualizovat a je kompatibilní se systémem LPIS používaným 
zemědělskými orgány (viz rámeček 6.2). Důležitá otázka zvážení možností pro definování 
pravidel způsobilosti tak, aby byla do plateb SZP zahrnuta zemědělská půda v síti Natura 
2000, je rozebrána níže v oddíle 6.4. 

Rámeček 6.2 – Začlenění stanovišť sítě Natura 2000 na zemědělské půdě do správních 
systémů SZP 

Vnitrostátní seznam polopřirozených travních porostů na Slovensku: Slovensko zmapovalo své typy 
polopřirozených travních porostů na vnitrostátní úrovni a toto zmapování je začleněno do systému 
správy zemědělských parcel. Seznam travních porostů na Slovensku je tudíž nejen jedním z nejlépe 
vytvořených v Evropě, ale je také nejlépe začleněn do agroenvironmentální podpory, třebaže je 
třeba jej aktualizovat. Mapování se používá k zacílení vnitrostátního programu 
agroenvironmentálních opatření na podporu extenzivního hospodaření na polopřirozených 
pastvinách v celé zemi na ty oblasti, které jsou uznávány jako oblasti s minimální hodnotou 
biologické rozmanitosti (vysoká přírodní hodnota), včetně lokalit sítě Natura 2000. Program definuje 
konkrétní zemědělské postupy pro specifické typy stanovišť seskupené do sedmi kategorií podle 
seznamu (suché travní porosty, středně vlhké travní porosty, horské sečené louky, mokré louky v 
nižších nadmořských výškách, vlhké travní porosty v nižší nadmořské výšce, nivní travní porosty s 
vegetací typu Cnidion, mokré travní porosty ve vyšších nadmořských výškách, slatinné a 
bezkolencové louky a vysokohorské travní porosty).  

Zdroj: Seffer a kol. 2002, případová studie o Slovensku v příloze E 
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Posouzení aktuální situace zemědělské činnosti v síti Natura 2000 a její ekonomické 
proveditelnosti a určení klíčových příčin změny  

Aby bylo možné stanovit vhodné cíle, upřednostnit akce a návrhy programů, které zlepší 
stav klíčových zemědělských stanovišť a druhů z hlediska ochrany, musí členské státy 
provést vlastní vnitrostátní a/nebo regionální analýzu současného stavu svých zemědělských 
systémů v síti Natura 2000. Měla by se zvážit ekonomická životaschopnost extenzivních 
zemědělských systémů a hybných sil a tlaků na změnu, kterým čelí, a to i v budoucnu. 
Nevýnosné zemědělské podniky jsou zvláště ohroženy poměrně malými změnami v 
podmínkách, což může vést k významným změnám ve využívání a obhospodařování půdy. 
Analýza by měla identifikovat oblasti, které jsou ohroženy tlaky na intenzifikaci nebo 
opuštění, ale stejně tak je důležité určit stávající zemědělské systémy, které chrání druhy a 
stanoviště, jako jsou zemědělské oblasti s vysokou přírodní hodnotou (viz oddíly 2.4 a 2.5). 

Zapojení zemědělců a místních komunit a vytvoření partnerského přístupu k plánování, 
navrhování a provádění podpůrných opatření 

Integrované obhospodařování zemědělské půdy v oblastech sítě Natura 2000 vyžaduje 
aktivní spolupráci zemědělských a orgánů na ochranu přírody/ environmentálních orgánů na 
vnitrostátní a regionální úrovni při definování strategických priorit a návrhu vhodných 
opatření, ale také při místní spolupráci při navrhování a realizaci těchto opatření. Při tvorbě 
vhodných nástrojů a opatření musí být do návrhu a realizace režimů zapojeni zemědělci a 
správci pozemků. To má zásadní význam pro zajištění toho, aby podpůrné mechanismy byly 
pro místní účely vhodné a byly plně přijaty a využívány místními komunitami. Je stále více 
důkazů o tom, že zemědělci chtějí mít slovo při navrhování podpůrných opatření a že to 
vede k úspěšným výsledkům (Poláková a kol., 2011). 

Způsoby sdružování lidí jsou v nástrojích politiky a financování často přehlíženy, a proto 
zůstávají nedoceněné a nejsou dostatečně financovány. Výsledkem je, že některé komunity 
mají k síti Natura 2000 i nadále velkou nedůvěru. To lze překonat pouze zajištěním 
systematičtějšího přístupu k dialogu a spolupráci na místní úrovni a vytvořením a využíváním 
místních organizací / nebo partnerství, které spojují různé strany a diskutují na praktické 
úrovni o tom, jak integrovat všechny zájmy (stejně jako se to děje systematicky ve Francii 
prostřednictvím local comités). Financování pomocí programu rozvoje venkova je možné 
využít k podpoře tohoto procesu (viz oddíl 5.9). 

Zásada partnerství je již zakotvena v politice rozvoje venkova (podobně v dalších příslušných 
fondech EU), přičemž členské státy a regiony mají zapojit příslušné sociální, hospodářské a 
jiné vhodné subjekty (včetně environmentálních organizací) do všech aspektů přípravy, 
provádění, sledování a hodnocení programů rozvoje venkova. Právní předpisy na období 
2014–2020 vyžadují, aby se „partneři“ podíleli na každé fázi programového cyklu a byli 
členem monitorovacího výboru. 

Místní partnerství pro provádění programu Natura 2000 v praxi může znamenat rozdíl mezi 
poměrně nízkou úspěšností a skutečným dosažením příznivého stavu z hlediska ochrany a 
ekonomicky životaschopného zemědělství. Zemědělské orgány a orgány ochrany přírody, 
nevládní organizace, zemědělci a další zúčastněné strany pracují stále častěji v partnerstvích 
na rozvoji režimů obhospodařování půdy v lokalitách sítě Natura 2000 a pocit kolektivní 
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odpovědnosti a místního vlastnictví je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu pro péči o 
lokality (viz rámeček 6.3). 

Označení Natura 2000 často vyvolává obavy a nedorozumění, ale existují některé dobré 
příklady, kdy konflikty při používání byly úspěšně vyřešeny partnerským přístupem v 
místním měřítku a různá opatření byla úspěšně spojena, aby vytvořila situaci, kdy je 
hospodaření v přírodních stanovištích sítě Natura 2000 společensky a ekonomicky 
životaschopné.  

Rámeček 6.3 – Přizpůsobení opatření místním podmínkám za účasti zemědělců a správců 
pozemků  

Zemědělská činnost v zájmu ochrany v Burrenu (Irsku) 

Pozoruhodný příklad zemědělských opatření vysoce přizpůsobených zachování konkrétních stanovišť 
se nalézá v lokalitách Natura 2000 v oblasti Burren, kde tradiční praxe zimního pasení skotu byla 
dlouho oceněna za svou schopnost udržet bohatou rozmanitost druhů a stanovišť v této oblasti. 
Program ochrany zemědělské činnosti v Burrenu „Burren Farming for Conservation (BFCP)“ 
poskytuje zemědělcům rady, jak maximalizovat přínos pro životní prostředí z jejich půdy 
(prostřednictvím návštěvy na místě, vypracování plánů zemědělských podniků a poskytování pokynů 
pro nejlepší praxi). Od zemědělců se očekává, že využijí vlastní iniciativu k vytvoření optimálních 
travních porostů bohatých na druhy a navrhují akce a priority. Podporované aktivity jsou mapovány 
a vyčísleny vyškoleným poradcem v týmu BFCP (financovaném Službou pro národní parky a život ve 
volné přírodě). Za klíčové pro dosažení požadovaných výsledků se považují inovativní způsoby 
kompenzace vytvořené pro tento systém. Farmářské plány jsou nyní poměrně jednoduché a jasné, 
skládají se z dvou stran papíru; na jedné straně je mapa zemědělského podniku, která identifikuje 
důležitá stanoviště, kulturní prvky a navrhované akce, a na druhé straně je seznam akcí s náklady, 
které jsou s každým z nich spojeny.  
Zdroj: Případová studie z Irska v příloze E a návrh programu rozvoje venkova (viz 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 

Obhospodařování travních porostů v Krkonošském národním parku (Česká republika)  

Od roku 2010 jsou stanoviště Krkonošského národního parku a lokality významné pro Společenství 
obhospodařovány podle priorit ochrany a zemědělských postupů definovaných v desetiletém plánu 
péče. Park vytvořil pilotní model „hospodaření v souladu s přírodou“ na úrovni zemědělského 
podniku, aby zachoval a zlepšil stav stanovišť zemědělstvím, které je ekonomicky životaschopné a 
dobře přizpůsobené místním podmínkám. Cílem je také harmonizovat opatření na ochranu různých 
druhů a stanovišť na úrovni zemědělských podniků a zabránit znehodnocování biologické 
rozmanitosti v důsledku nevhodných zemědělských postupů (například odstranění keřů by mohlo být 
škodlivé pro některé motýly). Opatření jsou definována v plánech pro zemědělské podniky a jsou 
zacílená na travní porosty bohaté na druhy a na vybrané druhy národního a evropského významu 
(např. Crex crex). Plán pro zemědělský podnik popisuje přírodní hodnoty přítomné v zemědělském 
podniku a definuje podrobné předpisy hospodaření pro každý kus zemědělské půdy. Uvádí dostupná 
opatření založená na stávajících agroenvironmentálních režimech a konkrétní opatření, jako jsou 
flexibilnější pozdní sečení, různé režimy pastvy, podpora částečného (pásového, mozaikového) 
sečení a snížení počtu hospodářských zvířat na hektar. Plán může také obsahovat výjimky z obecných 
pravidel s povolením orgánu pro ochranu přírody a specifické předpisy na ochranu některých druhů 
hmyzu (např. parcely bez obhospodařování), ochranu ptáků na loukách (např. sečení ze středu) nebo 
na orné půdě (např. snížení používání hnojiv). Efektivní poradenský systém a pravidelná komunikace 
se zemědělci mají zásadní význam pro zvýšení povědomí o životním prostředí. 



 

 112 

Zdroj: Případová studie z České republiky v příloze E 

 

6.3 Zajištění způsobilosti podpory SZP a stanovení referenční úrovně 

Doporučení:  

Prostřednictvím společné práce a úzké spolupráce environmentálních a zemědělských 
orgánů:  

 zajistěte, aby byly zohledněny všechny možnosti tak, aby určená zemědělská půda v 
síti Natura 2000 byla klasifikována jako součást „zemědělské plochy“ definované 
novým nařízením, včetně všech zemědělských ploch přirozeně udržovaných ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo obdělávání; a aby tato půda byla evidována v systémech 
LPIS/IACS, 

 za pomoci flexibility, kterou nařízení o SZP dávají zemědělským řídicím orgánům, 
zajistěte, aby zemědělci v síti Natura 2000 využívající tuto půdu, byli způsobilí k 
podpoře ze SZP v pilíři 1 a pilíři 2 (které mohou mít různá pravidla způsobilosti), 

 v mezích zákona definujte další pravidla způsobilosti SZP způsobem, který vyhovuje 
charakteristikám zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a/nebo v síti Natura 
2000,  

 zajistěte jasné, zemědělcům snadno srozumitelné odlišení a) právních závazků 
zemědělců daných vnitrostátními nebo regionálními právními předpisy spojenými s 
prováděním sítě Natura 2000, které by měly tvořit povinné požadavky na 
hospodaření u podmíněnosti v souvislosti se směrnicemi o ochraně ptáků a o 
ochraně přírodních stanovišť, b) jiných vnitrostátních nebo regionálních právních 
předpisů, a c) případně požadavků podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodů ii) a iii) nařízení 
(EU) č. 1307/2009. 

Zajištění způsobilosti pro podporu SZPZ za pomoci flexibility, kterou dávají nařízení o SZP 

Je důležité, aby byla zemědělská půda Natura 2000 klasifikována jako „zemědělská plocha“, 
a to nejen pro způsobilost k platbám v rámci SZP, zejména pro podporu příjmů v rámci pilíře 
1, ale vzhledem k tomu, že ukazatele, které budou definovány s cílem vyhodnotit dopad 
využívání finančních prostředků EZFRV členskými státy, se pravděpodobně měří podle 
zemědělské plochy. Půda, která není uznána za zemědělskou, bude vyloučena z tohoto 
hodnocení účinnosti financování z EZFRV, což ztíží odůvodnění financování v příštím 
programovém období. 

Zemědělské orgány, které spravují financování ze SZP a EZFRV na úrovni členských států 
nebo na regionální úrovni, odpovídají za definování a uplatňování pravidel o způsobilosti 
půdy a příjemců k platbám v rámci SZP a za vedení záznamů a sledování výdajů. Je naprosto 
zásadní, aby mezi orgány pro síť Natura 2000 a zemědělskými orgány fungovala úzká a 
včasná spolupráce, aby bylo zajištěno, že otázky způsobilosti budou uspokojivě vyřešeny 
předtím, než budou návrhy na příští programové období dokončeny a předloženy Komisi ke 
schválení. Existuje značná flexibilita, která je součástí nařízení o SZP, pokud jde o splnění 
konkrétních potřeb zemědělců v síti Natura 2000, ale orgány nejsou povinny ji využívat k 
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tomuto účelu (a často tlak jiných zemědělských odvětví, aby pravidla byla definována tak, 
aby maximálně vyhovovala intenzivnějším zemědělským systémům). 

Zvláštní pozornost by měla být věnována situaci zemědělců využívajících půdu jiných 
zemědělců na neformálním základě nebo pouze po část roku; zemědělské půdě se složitými 
systémy držby půdy, jako je komunální využití; a mnoha spásaným stanovištím v síti Natura 
2000, která mají významný podíl stromů a keřů, které přispívají k jejich hodnotě biologické 
rozmanitosti, ale které byly v minulosti vyloučeny z platby, často v důsledku způsobu, jakým 
členské státy vykládaly pravidla týkající se přítomnosti stromů. 

Rámeček 6.4 Pomoc malým zemědělcům v síti Natura 2000 získat přístup k platbám 
podpory ze SZP 

Poradenské služby v Transylvánii (Rumunsko) 

Nevládní organizace Fundaţia ADEPT Transilvania v oblasti Târnava Mare v Rumunsku založila 

poradenskou službu pro zemědělské podniky, která propojuje ochranu biologické rozmanitosti a 

závazky ochrany stanovišť a druhů Natura 2000 a podporu příjmů venkovských oblastí ve spolupráci 

s místními komunitami a rumunským ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova (MARD) a 

ministerstvem životního prostředí a lesnictví (MEF). Její vizí je dosáhnout ochrany biologické 

rozmanitosti na úrovni krajiny tím, že pracuje s malými zemědělci, aby vytvořili pobídky k ochraně 

přírodě blízkých krajin, které vytvořili. Služba pomohla drobným zemědělcům získat nárok na přímé 

platby ze SZP. Přibližně 60 % hospodářství v oblasti je menších než minimální velikost (1 ha celkem, 

složené z minimálních pozemků o rozloze 0,3 ha) nutná pro výplatu přímých plateb v rámci pilíře 1 

SZP v Rumunsku. Nicméně nevládní organizace usnadnila situaci úpravou, podle níž si aktivní 

zemědělci pronajímají půdu od sousedů a mají nárok na platby podle množství půdy, kterou 

obhospodařují. Kromě toho obce, které vlastní společné pastviny a nesplňují podmínky pro platby, se 

dohodly na dlouhodobých pronájmech s pasteveckými sdruženími, aby mohli žádat o 

agroenvironmentální smlouvy. Díky tomu se velké oblasti půdy dostaly do programů hospodaření 

financovaných ze SZP a mimo nebezpečí opuštění. 

Zdroj: Případová studie z Rumunska v příloze E 

Stanovení referenční úrovně pro platby 

Referenční úroveň pro podporu příjmů ze SZP, agroenvironmentálně-klimatických operací a 
dalších plateb na plochu se pro plánovací období 2014–2020 změnila se zavedením 
ekologických plateb a revizí dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných 
požadavků na hospodaření v rámci podmíněnosti (a příslušných vnitrostátních nebo 
regionálních norem). 

Stejně jako v případě způsobilosti k platbám v rámci SZP existuje flexibilita ve způsobu, 
jakým mohou být definovány standardy GAEC a „trvalé travní porosty“. Členské státy při tom 
musí vzít v úvahu místní podmínky a zavedené místní postupy, což znamená, že by měla 
existovat příležitost k přijetí definic, které budou v systémech podpory podle pilíře 1 a 2 
zahrnovat ve větší míře půdu s vysokou přírodní hodnotou a půdu v síti Natura 2000. Opět 
to bude vyžadovat těsnou a včasnou spolupráci mezi zemědělskými a environmentálními 
orgány při definování trvalých travních porostů a nových standardů podmíněnosti. Měly by 
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být vzaty v úvahu možnosti, které mají členské státy k dispozici při stanovování 
rozpočtových stropů pro různé režimy a platební sazby za hektar v rámci těchto režimů. Při 
stanovování právních závazků pro zemědělce v souvislosti s obhospodařováním půdy v síti 
Natura 2000 je důležité si uvědomit, že jsou také součástí základní linie pro výpočet 
agroenvironmentálních a klimatických plateb. Přestože zemědělci mohou dostat vyrovnání 
za právní požadavky, tyto platby pro síť Natura 2000 nejsou schopny podporovat pozitivní 
obnovu ve stejném rozsahu jako agroenvironmentálně-klimatické platby a nemohou být 
přizpůsobeny potřebám jednotlivých zemědělských podniků nebo stanovišť a neexistuje 
žádné ustanovení o zaplacení transakčních nákladů zemědělců. Právní požadavky směrnice o 
ochraně přírodních stanovišť a směrnice o ochraně ptáků a těchto dvou opatření v rámci 
programů rozvoje venkova by měly být navrženy jako integrovaný balíček podpory Natura 
2000, který účinně kompenzuje náklady zemědělců na ochranu přírody a pozitivní 
hospodaření. 

6.4 Navržení a zacílení ucelených balíčků podpory SZP pro zemědělské podniky v síti 
Natura 2000 

Doporučení:  

 Přijměte přístup založený na inkluzivním partnerství při navrhování podpůrných opatření 
v síti Natura 2000, plně zapojující cílové zemědělce a využívající jejich odborných znalostí 
o správě zemědělských podniků a péči o stanoviště. 

 Navrhněte ucelené, integrované balíčky podpory z obou pilířů SZP tak, aby řešily 
specifické potřeby zemědělských systémů v síti Natura 2000 a klíčových stanovišť a 
druhů, o které pečují. Ty by měly splňovat místní potřeby, aby podpořily: 

- pokračování zemědělské činnosti, 
- extenzivní zemědělské systémy, 
- budování kapacit a přidání hodnoty k produkci zemědělských podniků, 
- zemědělskou péči o stanoviště a druhy v síti Natura 2000. 

 Zvažte možnosti zajištění, aby malí zemědělci měli snadný přístup k vhodné podpoře z 
obou pilířů SZP. 

 Využívejte nové možnosti tematického dílčího programu v rámci programů rozvoje 
venkova pro horské zemědělské podniky a malé zemědělské podniky k navrhování 
specifických možností Natura 2000 s vyššími sazbami podpory. 

 Zajistěte, aby sazby plateb pro oblasti s přírodními omezeními (ANC), síť Natura 2000 a 
na agroenvironmentálně-klimatická opatření odrážely celé náklady na hospodaření, 
zejména tam, kde jsou malé příjmy nebo nejsou žádné příjmy k odmítnutí, a využít 
možnosti přičíst transakční náklady k těmto výpočtům, jsou-li k dispozici. 

 Zajistěte nákladově efektivní využívání dostupných finančních prostředků navržením a 
zacílením podpory co nejblíže k požadavkům na zemědělský podnik a stanoviště ve 
vhodném prostorovém měřítku. 

 Plně využívejte příležitostí k uplatňování skupinových a družstevních přístupů, zejména 
při účasti několika malých zemědělských podniků, a vybízejte k přístupu zdola nahoru 
prostřednictvím iniciativy LEADER. 
 

Navržení ucelených, integrovaných balíčků podpory  



 

 115 

Jakmile budou úkoly a cíle ochrany a její potřeby stanoveny v příslušném měřítku, bude 
nezbytné vyvinout a vybrat vhodné nástroje a hospodářská opatření k dosažení těchto cílů. 
Místo jasno o cílech je rozhodující pro navrhování politických odpovědí, které řeší otázky a 
zajišťují soudržnost mezi různými opatřeními, zejména pokud jde o jejich kritéria 
způsobilosti a požadavky na hospodaření. 

Zemědělské systémy v síti Natura 2000 a klíčová stanoviště a druhy, které na nich závisejí, 
vyžadují ucelené, integrované balíčky podpory z obou pilířů SZP. Z pilíře 1 je k dispozici 
několik typů plateb na podporu příjmů a díky nové struktuře EZFRV je navrhování ucelených 
balíčků podpory v rámci programů rozvoje venkova pro programové období 2014–2020 
mnohem snadnější (na rozdíl od minulých programů rozvoje venkova, kde podporu pro 
hospodářské, environmentální a sociální cíle bylo možné kombinovat pouze pomocí 
iniciativy LEADER). 

V současné době jsou mnohé zemědělské systémy v síti Natura 2000 „chudým příbuzným“ v 
systému SZP s neúplným přístupem k roztříštěným zdrojům podpory a nízkými úrovněmi 
plateb. Extenzivní zemědělské systémy, které obhospodařují stanoviště sítě Natura 2000, 
musí být ekonomicky a sociálně životaschopné a to závisí na zemědělských podnicích, které 
dostávají odpovídající a spolehlivý základ plateb podpory příjmů v SZP a podpory budování 
kapacit, jakož i plateb, které mohou řešit specifické potřeby péče o některá stanoviště a 
druhy. Proces navrhování by měl k potřebám těchto zemědělských podniků přistupovat 
celostně, aby tak vytvořil ucelený balíček čtyř souvisejících typů podpory: 

• pro zajištění pokračování zemědělské činnosti na pozemku Natura 2000, 

• na podporu extenzivních zemědělských systémů spojených s klíčovými druhy a 
stanovišti, 

• pro budování kapacit a přidání hodnoty zemědělským produktům s cílem zlepšit 
ekonomickou udržitelnost, 

• na podporu specifické ochranné péče o stanoviště a druhy v síti Natura 2000. 

Logickou strukturou této hierarchie ucelené podpory je v první řadě zajistit zemědělský 
systém a jeho ekonomickou proveditelnost a poté poskytovat pobídky pro velmi podrobnou 
péči o stanoviště a druhy. Tabulka 6.1 níže ilustruje rozsah potenciálních opatření ke splnění 
těchto potřeb a každý druh podpory je podrobně popsán v kapitole 5. Výběr opatření je dost 
široký a bude záviset na strategických cílech, charakteristikách zemědělských systémů v síti 
Natura 2000, hrozbách, jimž čelí, a příležitostech v rámci venkovského hospodářství. 

Je důležité přijmout přístup založený na inkluzivním partnerství při navrhování podpůrných 
opatření v síti Natura 2000. Úspěšné systémy musí kombinovat některé strategické 
plánování shora dolů s vývojem vhodných praktických hospodářských opatření zdola 
nahoru. Důležité je také zapracování místních znalostí do navrhování ochranných opatření, 
které plně zahrnují cílové zemědělce a využívají jejich chápání hospodaření v zemědělském 
podniku a péče o stanoviště. 

Je zvláště důležité zvážit možnosti, které mají členské státy k dispozici, aby zajistily, že drobní 
zemědělci budou mít přístup k platbám z obou pilířů SZP. Otázka způsobilosti byla rozebrána 
výše, ale někteří z těchto zemědělců mohou být zcela neobeznámeni se správním systémem. 
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Je velmi důležité, aby jim byla poskytnuta podpora z důvěryhodného zdroje ve formě a na 
snadno přístupném místě, například individuální poradenství v místní kanceláři. 

Navrhované nové tematické možnosti dílčího programu v rámci programů rozvoje venkova 
pro členské státy zahrnují orientaci na horské farmy a na malé zemědělské podniky s 
integrovanými programy podpory a vyššími sazbami plateb. V rámci těchto dílčích programů 
pro síť Natura 2000 a další zemědělské systémy s vysokou přírodní hodnotou existuje 
příležitost vyvinout zvláštní opatření, která by mohla být označena v dohodě o partnerství s 
Evropskou komisí a plně rozvinuta v rámci programů rozvoje venkova. 
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Tab. 6.1 Opatření podpory SZP pro zemědělské systémy a hospodaření v síti Natura 2000 
(tučně označená opatření jsou pro členské státy povinná) 

Cíl  Pilíř 1 Pillar2 

Zajištění pokračování zemědělské 
činnosti 

- Režim základní platby, režim 
jednotné platby na plochu 

- Ekologická platba  

- Platby na oblasti s přírodními 
omezeními 

- Dobrovolná podpora vázaná na 
produkci  

- nebo jako alternativa pro 
všechny přímé platby v rámci 
pilíře 1, režim pro malé 
zemědělce  

 

- Vyrovnávací platba pro oblasti s 
přírodními omezeními 

Podpora extenzivních 
zemědělských systémů  

- Platba pro oblasti s přírodními 
omezeními 

- Platby spojené s produkcí  

- Vyrovnávací platba pro oblasti s 
přírodními omezeními 

- Ekologické zemědělství  

Budování kapacity a přidané 
hodnoty  

- Režim pro mladé zemědělce - Poradenské služby 

- Předávání znalostí a informační 
akce 

- Investice do hmotného majetku 

- Rozvoj zemědělských podniků a 
podnikatelské činnosti 

- Vytváření seskupení producentů. 

- Režimy jakosti zemědělských 
produktů 

- Základní služby (vypracování 
plánů péče pro síť Natura 2000 / 
oblasti s vysokou přírodní 
hodnotou) 

Specifická ochranná péče o 
přírodní stanoviště a druhy v síti 
Natura 2000 

 - Agroenvironmentálně-klimatická 
opatření 

- Neproduktivní investice 

- Platby v rámci sítě Natura 2000 

- Platby na podporu dobrých 
životních podmínek zvířat 

- Předcházení lesním požárům a 
obnova zemědělského potenciálu  
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Výpočty plateb pro oblasti se zvláštními přírodními omezeními a agroenvironmentální a 
klimatické platby 

Stanovení platebních sazeb je rozhodující pro úspěšné přijímání plateb za environmentální 
obhospodařování půdy v rámci programů rozvoje venkova, protože zemědělci nebudou 
žádat o režimy, pokud budou platební sazby pokládat za příliš nízké. Platební systém musí 
být transparentní a odpovědný za účelem vybudování důvěry ve vztahu se zemědělci, 
ochranářskými organizacemi a širokou veřejností. 

Vzorec pro výpočet plateb (ušlý příjem + vzniklé náklady + transakční náklady příjemce)88 a 
použité údaje by měly odpovídat nákladům běžných normálních zemědělských postupů a 
ochranářských činností v oblasti, kde je režim prováděn. To znamená, že platby za stejný typ 
opatření se mohou v závislosti na okolnostech v jednotlivých místech značně lišit. Je velmi 
důležité zajistit, aby platební sazby za opatření pro oblasti s přírodními omezeními, síť 
Natura 2000 a na agroenvironmentálně-klimatická opatření odrážely plné náklady na 
hospodaření, zejména tam, kde je malý nebo nulový příjem, o který by bylo možné přijít. Do 
těchto výpočtů by měly být přidány transakční náklady, neboť ty mohou představovat 
značné nároky na čas zemědělců ve vysoce cílených režimech, jako jsou režimy v oblastech 
sítě Natura 2000, a pro zemědělce, kteří nemají administrativní podporu. Členské státy by 
měly respektovat maximální platební sazby stanovené nařízením, pokud nemohou 
odůvodnit vyšší sazby, což se může příležitostně stát v některých oblastech sítě Natura 2000, 
zejména pokud jsou ohroženy opuštěním. 

Zacílení a rozsah 

Je důležité zajistit nákladově efektivní využívání dostupných finančních prostředků 
navržením a zacílením podpory co nejblíže k požadavkům na zemědělský podnik a stanoviště 
ve vhodném prostorovém měřítku. 

Horizontální opatření mohou být užitečná v některých situacích u některých typů stanovišť 
nebo druhů, kde je možné uplatnit několik jednoduchých požadavků v celé 
obhospodařované krajině v regionu nebo v zemi, jako tomu je v případě ochrany travních 
porostů na Slovensku nebo v případě baltských luk v Estonsku (viz rámeček 6.5 a případové 
studie v příloze E).  

Rámeček 6.5 Strategické přístupy zaměřené na dalekosáhlou ochranu konkrétních 
stanovišť  

Spolupráce mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství v oblasti 
klíčových stanovišť na zemědělské půdě v Estonsku 

Estonské ministerstvo životního prostředí zahájilo v roce 2001 národní plán obnovy a 
obhospodařování baltských pobřežních luk. Prvním krokem bylo obnovit tyto louky na úroveň, na níž 
by se opět mohly pravidelně spásat a sekat. Práce obnovy byly prováděny hlavně místními vlastníky 
půdy a zemědělci, kteří uzavřeli s ministerstvem životního prostředí smlouvy o obhospodařování. 
Ministerstvo zemědělství poté vytvořilo specifický agroenvironmentální režim pro polopřirozená 
stanoviště v rámci programu rozvoje venkova v Estonsku (2007–2013). Mnozí zemědělci, kteří začali 
s režimem ministerstva životního prostředí, se následně připojili k režimu programu rozvoje venkova. 

                                                      
88 To je dodatečné množství až 20 nebo 30 procent v závislosti na režimu.  
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Agroenvironmentální režim byl zaměřen na mnohem větší oblast a zahrnoval i jiné druhy 
polopřirozených stanovišť, např. mokré louky, louky s dřevinami, pastviny porostlé dřevinami, 
stanoviště v alvarech, zaplavované louky a slatinné louky, jalovcové houštiny, vřesoviště a travní 
porosty na minerální půdě. To všechno jsou stanoviště s vysokou přírodní hodnotou, chráněná podle 
směrnice o ochraně přírodních stanovišť.  
Režim spravuje ministerstvo zemědělství v úzké spolupráci se Státním centrem pro ochranu přírody, 
který komentuje a schvaluje každou agroenvironmentální žádost. Úzká spolupráce obou ministerstev 
je důležitým prvkem úspěchu. Do agroenvironmentálního režimu byla doposud zařazena přibližně 
polovina všech pobřežních luk v Estonsku. 

Zdroj: Případová studie z Estonska v příloze E  

 

V souvislosti s mnoha situacemi může být v některých oblastech vyžadován specifičtější 
místní přístup, např. velmi přizpůsobená a cílená opatření, která jsou nevhodnější pro 
specifické potřeby péče o konkrétní druh nebo stanoviště v konkrétní lokalitě. Zacílení bude 
pravděpodobně velmi důležité pro mnoho stanovišť a druhů sítě Natura 2000, protože 
nemusí být vždy účinně chráněny rozsáhlými (např. vnitrostátními) agroenvironmentálními 
opatřeními, která se primárně zaměřují na všeobecné zachování stanovišť. Například ve 
slovenských režimech polopřirozených luk bylo zjištěno, že horizontální opatření nejsou 
příliš účinná, jelikož různé druhy a stanoviště mají často různé potřeby ochrany, které se 
mohou lišit místně. Cílem je tedy zlepšit účinnost režimu tím, že se v případě potřeby 
vypracují specifičtější opatření zaměřená na prioritní oblasti (např. lokality Natura) se 
sjednanými (a sledovanými) předpisy pro hospodaření na úrovni pole. Pro dosažení tohoto 
cíle je tedy nutné navrhnout opatření zdola nahoru prostřednictvím místně koordinovaného 
dialogu se zemědělci (rámeček 6.6). 

Zacílení agroenvironmentálních opatření zřetelně vyžaduje přístup k spolehlivým, aktuálním 
a rozsáhlým ekologickým údajům (např. soupisům, mapám stanovišť a atlasům druhů), a 
proto je zapotřebí provádět šetření a zpracovávat a mapovat záznamy. Takové akce mohou 
být nákladné a mohou vyžadovat značné investice do zvýšení kapacity organizací pro 
ochranu přírody. Tyto akce však pravděpodobně budou nákladově efektivní, pokud sníží 
plochu, na které je třeba provést opatření, aby mohlo být dosaženo požadovaného výsledku 
ochrany. 

Rámeček 6.6 Velký rozsah, nebo místní?  

Vyrovnání různých požadavků na péči pro různé druhy a stanoviště v lokalitě sítě Natura 2000 může 
být velmi složité, ale tradiční zemědělské hospodaření v oblastech, kde přežívají druhy a stanoviště, 
může poskytnout řešení, která jsou dobře přizpůsobena místním potřebám. Například travní porosty 
podél řek na Slovensku hostí několik druhů motýlů obsažených ve směrnicích o ochraně přírodních 
stanovišť, jako jsou Maculinea teleius, M. nausithous a Lycaena dispar, které jsou úzce propojeny s 
tradičně užívanými nivními loukami. Tyto druhy byly přizpůsobeny tradičnímu mozaikovému sečení, 
protože lokalita nebyla nikdy posečena najednou. Mozaikové obhospodařování je také důležité pro 

chřástala polního (Crex crex), zejména v letech s kratšími obdobími povodní. Naopak ostatní ptačí 
druhy evropského významu, jako jsou ťuhýk obecný (Lanius collurio) nebo čáp černý (Ciconia nigra), 
mohou mít prospěch z rozsáhlého sečení, protože čerstvě posečené louky jsou velmi lákavými zdroji 
potravy.  
Zdroj: RSPB a BirdLife International, 2011). 
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Skupinové a družstevní přístupy  

Mnohé systémy obhospodařování půdy, aby byly účinné, vyžadují významné využívání v 
širším měřítku krajiny a společné akce různých druhů správců půdy (zemědělci, vlastníci 
lesů, veřejné orgány spravující veřejné pozemky). Řídicí orgány by proto měly při navrhování 
svých programů rozvoje venkova spolupracovat s celou řadou zúčastněných stran, včetně 
zemědělských a lesnických komunit, a co nejlépe využívat příležitostí, které nařízení nabízí 
pro účely usnadnění a podporu přijímání na úrovni krajiny. Místo podepisování smluv s 
jednotlivými zemědělci může být někdy účinnější povzbudit zemědělce, aby se pro účely 
podpisu agroenvironmentálních smluv seskupili do družstev nebo sdružení, a usnadnit jim 
to. 

Skupinové a družstevní přístupy k realizaci opatření v rámci programů rozvoje venkova 
mohou být obzvláště užitečné pro síť Natura, zejména pokud se jedná o několik malých 
zemědělských podniků. Například v Rumunsku organizace Fundaţia ADEPT spolupracuje s 
malými zemědělci v lokalitě Târnava Mare Natura 2000, aby je přivedla do režimů podpory a 
podpořila zlepšení v návrhu režimu, a zajistila tak dostupnost pro malé zemědělce (viz 
rámeček 6.4 a případová studie z Rumunska v příloze E). Úloha zprostředkovatelů nebo 
koordinující organizace je obzvláště důležitá ve skupinových smlouvách a mohla by být 
podporována v rámci programů rozvoje venkova.  

Zapojení skupin jiných osob než zemědělců a přístup „zdola nahoru“ k poskytování místně 
cílených programů mohou být podporovány prostřednictvím iniciativy LEADER. Dobře to 
ilustrují nizozemská environmentální družstva (Franks and Mc Gloin, 2007) nebo německá 
sdružení pro péči o krajinu (viz rámeček 6.6). Tato družstevní sdružení spojují skupiny pro 
ochranu přírody s místními zemědělci a místními komunitami v rámci regionu a mohou se 
často spojit s oponujícími zájmovými skupinami a spolupracovat s nimi v oblasti péče o 
lokality sítě Natura 2000. Základem úspěšných projektů je úzká spolupráce se zemědělci, 
místními komunitami, ochranářskými skupinami a vládními orgány. 

Rámeček 6.6 Družstevní partnerství se zemědělci a místními komunitami 

Sdružení pro péči o krajinu v Německu pracují na provádění vhodných zemědělských opatření v síti 
Natura 2000 ve spolupráci se zemědělci a místními komunitami. Tato regionální nevládní sdružení 
spojují skupiny pro ochranu přírody s místními zemědělci a místními komunitami. 155 sdružení pro 
péči o krajinu (alespoň jedno v každé spolkové zemi) spolupracuje na okresní úrovni s 20 000 
zemědělci, více než 3 000 místními orgány a 1 000 nevládních organizací. Tyto často protichůdné 
zájmové skupiny spolupracují na zavádění integrovaných a udržitelných postupů hospodaření s 
půdou v mnoha lokalitách sítě Natura 2000. Například v altmühltalské oblasti suchých travních 
porostů sítě Natura 2000 v Bavorsku v Německu byla sdružení pro péči o krajinu klíčová pro podporu 
chovatelů ovcí, kteří koordinují extenzivní pastvu zhruba 25 000 ovcí a produkují certifikované 
jehněčí z Altmühltalu. Koordinace mezi zemědělci je rovněž nezbytná pro zajištění, že hospodářská 
opatření nebudou prováděna synchronně ve všech oblastech, např. sečení trávy, takže přírodní 
stanoviště je dostatečně heterogenní, z čehož mají prospěch všechny druhy. 

Místní koordinátoři péče o krajinu vypracovávají projekty pro konkrétní druhy krajiny včetně 
vědeckých opatření, finančních výpočtů a vhodných agroenvironmentálních režimů. Žádají o 
dostupné finanční prostředky a dohlížejí na provádění činností, které většinou vykonávají místní 
zemědělci, a také sledují výsledky projektu. Základem úspěšných projektů je úzká spolupráce se 
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zemědělci, místními komunitami, ochranářskými skupinami a vládními orgány. Správa sítě Natura 
2000 se opírá o kombinaci tří hlavních prvků financování: 1) přímé platby, 2) agroenvironmentální 
programy, 3) programy obhospodařování půdy financované z opatření EZFRV pro přírodní dědictví. 

Zdroje: www.altmuehltaler-lamm.de a www.lpv.de 

 

  

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5 Zajištění finančních, technických, poradních a správních zdrojů pro realizaci 

Doporučení: 

 Zajistěte, aby byly pro dlouhodobou podporu k dispozici dostatečné finanční a jiné 
zdroje, včetně vyškolených pracovníků poradenských a platebních agentur s 
technickými znalostmi, které jsou vyžadovány pro obhospodařování půdy v síti 
Natura 2000. 

 Rady a informace by měly poskytovat zdroje, jimž zemědělci důvěřují. 

Zajištění, aby byly pro dlouhodobou podporu k dispozici dostatečné finanční a jiné zdroje 

Financování v rámci programů rozvoje venkova musí být pokud možno dlouhodobé, jelikož 
mezery ve financování narušují důvěru mezi zemědělci a vlastníky půdy a odrazují je od 
dlouhodobých opatření (např. obnova stanovišť). Pokud není k dispozici dlouhodobé 
financování, budou mít zemědělci tendenci soustředit se na opatření, která mohou být 
snadno zvrácena, což v některých případech povede k trvalé ztrátě výhod, které by mohly 
vzniknout v průběhu režimu. To sníží dlouhodobé přínosy veřejných výdajů. 

Je zásadní, aby financování bylo zajištěno nejen pro platby zemědělcům, ale i k pokrytí všech 
institucionálních nákladů na dodávky a podporu. Některé z těchto nákladů jsou 
spolufinancovány z EZFRV, například poradenské služby, školení a získávání dovedností 
(včetně školení poradců a školitelů), příprava plánů péče Natura 2000 a pro oblasti s 
vysokou přírodní hodnotou, skupinová pomoc a iniciativa LEADER. V mnoha případech 
poskytují tyto služby dodavatelé vládě, včetně nevládních organizací a organizací zemědělců 
(podrobnosti viz kapitola 5).  

Při přidělování zdrojů k poskytování podpory síti Natura 2000 je důležité uznat poměrně 
vyšší zátěž institucionálních transakčních nákladů, pokud se jedná o velké množství malých 
zemědělců a pokud se poprvé zapojují jak zemědělci, tak poskytující pracovníci. Pro 
poskytující pracovníky, a zejména pro pracovníky platebních agentur odpovědné za 
dodržování předpisů, kteří budou rozhodovat, zda zemědělci splnili požadavky podmíněnosti 
a svých agroenvironmentálních smluv, a proto mohou být provedeny platby v jejich 
prospěch, bude povinné specializované školení o systémech péče o síť Natura a 
zemědělských systémech. 

Financování by mělo být zpřístupňováno i na sledování dopadů činností hospodaření na 
úrovni zemědělského podniku. 

Poskytování integrovaného poradenství a informací  

Rady a informace by měly poskytovány ze zdrojů, jimž zemědělci důvěřují (jinak je 
pravděpodobně budou ignorovat), a jejich součástí by vždy mělo být poradenství o ochraně 
s radami, jak ochranu skloubit se zemědělským systémem (viz rámeček 6.7). Poradci také 
hrají zásadní roli jako spojnice mezi výzkumnými pracovníky a zemědělci tím, že zjišťují 
potřeby pocházející od zemědělců, shromažďují praktické zkušenosti a uplatňují znalosti z 
výzkumu na místní situace. Je zapotřebí věnovat pozornost tomu, aby ti, kteří poskytují 
poradenství, měli potřebnou technickou kapacitu a odborné znalosti, zejména pokud jde o 
zemědělskou půdu v síti Natura 2000. Poradenské služby mohou být poskytovány také 
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místními organizacemi, jako jsou nevládní organizace a sdružení zemědělců. Dostupnost 
podpory ze SZP pro poradenské a informační služby je popsána v oddíle 5.6. Je důležité 
využívat též příležitosti k financování činností v oblasti odborného vzdělávání a získávání 
dovedností, workshopů a odborného vedení, demonstračních činností a návštěv 
zemědělských podniků a krátkodobých výměn řídicích pracovníků zemědělských podniků. 
Návštěvy v zemědělském podniku a výměny zemědělců hrají zvláště důležitou roli při 
povzbuzování zemědělců, aby se zapojili do agroenvironmentálních programů, aby zvýšili 
svou motivaci a podpořili tvořivost a inovaci postupů hospodaření pro účely ochrany (viz 
příloha E s případovými studiemi mimo jiné z Irska, Německa, České republiky, Rumunska, 
Rakouska a Nizozemska, kde byly zřízeny účinné poradenské systémy a pravidelná 
komunikace se zemědělci).  
 

Rámeček 6.7 Integrované poradenství pro zemědělce v oblasti zemědělství a ochrany  

Program „Partnerbetrieb Naturschutz“ v německé spolkové zemi Porýní-Falc 

Iniciativa „Partnerbetrieb Naturschutz“ nabízí zemědělcům integrované poradenství v oblasti 
zemědělství a ochrany pro celý zemědělský podnik a plánování na základě dialogu. Poradenské týmy 
zahrnují jak environmentální, tak agronomické poradce. Zemědělec a poradenský tým vedou dialog a 
provádějí situační analýzu celého zemědělského podniku a okolní krajiny. Pro celý podnik je pomocí 
map, leteckých fotografií a určení půdy vypracován plán ochrany, včetně analýzy potenciálu ochrany 
podniku a ochranných cílů specifických pro daný podnik, přičemž zvláštní pozornost se věnuje 
stanovištím a druhům sítě Natura 2000 a cílům ochrany podle rámcové směrnice o vodě. Zemědělec 
a poradenský tým pak rozvíjejí a schválí plán ochrany specifický pro daný podnik. Tým nabízí 
neustálou individuální poradenskou službu, hodnocení a zpětnou vazbu. Výsledky zemědělec a tým 
každý rok společně měří a vyhodnocují. Zemědělci hledají odpovědi, které jsou specifické pro jejich 
podnik, např. jaký vliv má extenzivní obhospodařování pastvin na jeho produkci mléka? Jaký je smysl 
určitého hospodářského opatření? Jaký je dopad nečinnosti? Jaké environmentální zdroje, stanoviště 
nebo druhy mohu zachovat ve svém zemědělském podniku? Poskytování přesvědčivých odpovědí je 
klíčovým prvkem při budování důvěry v navrhovaná ochranná opatření. 

Zdroj: Případová studie z Německa v příloze E 

6.6  Sledování, hodnocení a přezkum 

Doporučení:  

 Sledujte zavádění a pokrytí opatření ve vztahu k příslušným stanovištím a druhům 
sítě Natura 2000, provádějte kontrolu na základě cílů a přezkoumávejte návrh režimu 
a realizaci režimů, pokud nejsou splněny cíle. 

 Zajistěte, aby systémy shromažďování dat byly od počátku vestavěny do procesů 
poskytování režimů. 

 Zajistěte dostatečnou kapacitu pro sledování a vyhodnocování výsledků. 

 Upřesněte požadované výsledky, „milníky“, a definujte odpovídající postupy a 
ukazatele sledování, které mohou zemědělci snadno uplatňovat a pochopit. 
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 Zapojte zemědělce do sledování a sdělte jim výsledky a hlavní závěry odpovídajících 
hodnocení. 

Zajištění účinného sledování a hodnocení 

Účinné sledování a vyhodnocení jsou základem pro posuzování účinnosti a efektivnosti 
opatření při plnění jejich cílů a pro přizpůsobení a vyladění programů a postupů hospodaření 
v průběhu času. 

Sledování a hodnocení musí být prováděny na různých úrovních. Pravidelné sledování by 
mělo být nedílnou součástí každého programu podpory sítě Natura 2000. Sledování by mělo 
umožnit i posuzování přijetí a rozsahu opatření, jakýchkoli možných problémů a omezení 
jejich provádění, jakož i jejich vlivu v souvislosti se sledovanými cíli ochrany. Důležité je také 
začlenit výsledky vědeckého sledování a výzkumu do zlepšení doporučení pro hospodaření 
(viz rámeček 6.9 a oddíl 4.3). 

Je důležité, aby byly navrženy programy monitorování, které lze pomocí vhodných, snadno 
ověřitelných ukazatelů uplatňovat i na úrovni zemědělských podniků. Prokázalo se, že 
zapojení zemědělců do pravidelného sledování výsledků dosažených tím, jak provádějí 
požadovaná opatření, je velmi účinným způsobem ke zlepšení jejich podílu na provádění. K 
vytváření pozitivního obrazu cílových druhů a stanovišť a uznání těch, kdo se je snaží chránit, 
je velmi důležitá komunikace s širší veřejností. 

Členské státy by měly zahrnout výsledky pravidelných zpráv o sledování z programu Natura 
2000 do mechanismů financování a odpovídajícím způsobem změnit zaměření stávajících 
politických nástrojů. To konkrétně vyžaduje integraci výsledků sledování sítě Natura 2000 do 
opatření v oblasti zemědělské politiky, která mají přímý dopad na klíčové druhy a stanoviště 
sítě Natura 2000 na zemědělské půdě. Za účelem účinného provádění integrovaného 
programu kombinovaných opatření je zásadní rozvíjet společný datový informační systém, 
který sdružuje zemědělské, botanické a zoologické údaje a údaje o uživatelích půdy pro 
oblasti Natura 2000. 

Sledování programů rozvoje venkova bude zavedeno prostřednictvím ukazatelů, které 
budou definovány v novém společném monitorovacím a hodnotícím rámci (definovaném v 
prováděcích aktech později v roce 2014). Ty musí být uplatňovány ve všech členských 
státech a musí obsahovat společné kontextové ukazatele pro oblasti Natura 2000, stav 
zemědělských stanovišť z hlediska ochrany a zemědělství s vysokou přírodní hodnotou. 
Členské státy mohou též zavést další ukazatele, které jsou důležité pro jejich 
vnitrostátní/regionální situaci. Kromě těchto formálních požadavků na hodnocení mohou 
procesy „rychlého“ vnitřního přezkumu zavedené řídicími orgány během prvních dvou let 
režimu poskytnout velmi účinný způsob, jak identifikovat a vyřešit problémy dříve, než 
mohou ovlivnit provádění, environmentální účinnost nebo postoje zemědělců.  

Na vnitrostátní nebo regionální úrovni je hlavním cílem sledovacích a hodnoticích činností 
poskytovat vedoucím programů a tvůrcům politik zpětnou vazbu o tom, jak systém sítě 
Natura 2000 funguje a zda dosahuje svých cílů. Je to skutečně součást „procesu aktivního 
učení“, který řídicímu orgánu umožňuje přezkoumat a revidovat stávající režimy a opatření a 
zlepšit návrh budoucích režimů a opatření. Pokud jsou programy péče v síti Natura 2000 
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zaváděny poprvé, může efektivnost, míru přijetí a poskytování programů zlepšit pilotní 
testování v malém měřítku a hodnocení. 

Rámeček 6.8 Spolupráce zemědělců a výzkumných pracovníků na optimalizaci ochrany 
druhů  

V Nizozemsku bylo s účinnou spoluprací zemědělců a výzkumných pracovníků zavedeno hospodaření 
přátelské vůči křečkům. Výsledky výzkumu a flexibilní předpisy týkající se hospodaření umožňovaly 
adaptivní hospodaření. Poradenství v oblasti hospodaření bylo významně pozměněno v průběhu 
projektu v důsledku zvýšených poznatků z výzkumu sledování křečků, který provedly Alterra, 
Wageningen a univerzita Radboud University Nijmegen. Flexibilita hospodaření byla možná, protože 
projekt byl oficiálně experimentem podle předpisů EU, což umožnilo zúčastněným stranám měnit 
nařízení a řídicí předpisy. V ročních smlouvách byl sjednán například dvacetimetrový pás pro přežití, 
takže výzkumní pracovníci mohli každý rok oslovit zemědělce, kteří měli optimální místo ku 
prospěchu křečků. 

K úspěchu projektu významně přispěly i přímé a pokračující poradenství a individuální podpora 
zemědělců. Během projektu výzkumní pracovníci informovali zemědělce a pomáhali jim s 
hospodařením s plodinami a dalšími aspekty týkajícímí se křečků a odpovídali na otázky typu „Lze 
sklízet?“ nebo „Našel jsem noru, co mám dělat?“. Koordinátor křečků provádí sledování, kontroluje 
výzvy k uzavření nových dohod o hospodaření a kontroluje dodržování opatření pro pěstování 
plodin. 

Zdroj: Případová studie z Nizozemska v příloze E. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ZKRATKA CELÉ ZNĚNÍ 

ANC Oblast s přírodními omezeními (dříve znevýhodněná oblast) 

BPS Režim základní platby 

SZP Společná zemědělská politika 

CLC Krajinný pokryv CORINE 

CMEF Společný monitorovací a hodnotící rámec 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EZZF Evropský zemědělský záruční fond 

EFA Plocha využívaná v ekologickém zájmu 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

FAS Zemědělský poradenský systém 

FCS Příznivý stav z hlediska ochrany 

DZES Dobrý zemědělský a environmentální stav. 

HNV Zemědělské činnosti s vysokou přírodní hodnotou 

IACS Integrovaný administrativní a kontrolní systém 

MAS Místní akční skupina (v rámci iniciativy LEADER) 

LFA Znevýhodněná oblast (nyní ANC) 

LIFE Finanční nástroj EU pro životní prostředí. 

LPIS Informační systém o parcelách 

LULUCF Využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví 

NGO Nevládní organizace 

PAF Akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit 

CHOP Chráněné označení původu 

PSE Platby za režimy ekosystémových služeb 

PRV Program rozvoje venkova 

SAC Zvláštní oblast ochrany 

SAPS Režim jednotné platby na plochu 

SCI Zájem zvláštní oblasti ochrany 

LOD Strategické posouzení vlivů na životní prostředí 

MSP Malý a střední podnik 

PPH Povinné požadavky na hospodaření. 

SPA Zvláštní chráněná oblast 

SPS Režim jednotné platby 

UAA Využívaná zemědělská půda 
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