
 

 
Konečné znění ze dne 18. 9. 2013. 

 OZNÁMENÍ KOMISE  

TÝKAJÍCÍ SE STANOVENÍ OPATŘENÍ OCHRANY PRO LOKALITY SÍTĚ 

NATURA 2000 

Účelem tohoto oznámení je poskytnout členským státům návod pro stanovení  

opatření ochrany pro lokality sítě Natura 2000. Doplňují se jím oznámení Komise 

„Vyhlášení zvláštních oblastí ochrany“ a „Cíle ochrany přírody v lokalitách sítě 

Natura 2000“ a je třeba ho v této souvislosti chápat.  

 

1.  Co požaduje směrnice o ochraně přírodních stanovišť? 

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť v čl. 1 písm. l stanoví, že: zvláštní oblastí 

ochrany [se] rozumí lokalita významná pro Společenství a vyhlášená členskými státy 

prostřednictvím právního, správního a/nebo smluvního aktu, u které jsou pro přírodní 

stanoviště a/nebo populace druhů, pro něž je lokalita určena, uplatněna ochranná 

opatření nezbytná k jejich zachování nebo obnově ve stavu z hlediska jejich ochrany 

příznivém. 

V čl. 6 odst. 1 se stanoví obecný režim ochrany, který musí členské státy stanovit pro 

všechny zvláštní oblasti ochrany a který se týká všech typů přírodních stanovišť 

uvedených v příloze I a druhů uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách 

vyskytují, kromě těch, které jsou ve standardním formuláři údajů o síti Natura 2000 

označeny jako nevýznamné. 

Ustanovení čl. 6 odst. 1: „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.“ 

To bude často vyžadovat provádění pozitivních a proaktivních opatření, jejichž cílem 

bude přispět k dosažení obecného cíle směrnice. V tomto ohledu se čl. 6 odst. 1 odlišuje 

od tří ostatních odstavců článku 6, které se místo toho zaměřují na preventivní opatření k 

zabránění poškozování a významného vyrušování (čl. 6 odst. 2), a zabezpečení postupů 

schvalování plánů a projektů, které mohou mít významný vliv na lokality Natura 2000 

(čl. 6 odst. 3 a 4). 

Ustanovení čl. 6 odst. 1 se týkají výlučně zvláštních oblastí ochrany a neplatí pro zvláště 

chráněné oblasti (ZCHO)
1
, na rozdíl od ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4, které se použijí 

rovněž na oblasti vyhlašované podle směrnice o ochraně ptáků. Nicméně čl. 4 odst. 1 a 2 

                                                 
1 Režim, kterým se stanoví zvláštní ochranná opatření pro ZCHO zařazené podle směrnice o ochraně 

ptáků, stanovený v čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice o ochraně ptáků. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_CS.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_CS.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_CS.pdf
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směrnice o ochraně ptáků zavádí podobný přístup v oblasti péče o ZCHO jako čl. 6 odst. 

1, který ukládá členským státům povinnost zajistit, aby se druhy uvedené v příloze 

I a pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy ptáků staly předmětem zvláštních opatření 

týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování 

v jejich areálu rozšíření. To znamená, že ZCHO jsou předmětem podobného režimu 

ochrany jako zvláštní oblasti ochrany. 

Provádění čl. 6 odst. 1 není jen dobrovolné: nezbytná opatření ochrany musí být 

stanovena pro všechny zvláštní oblasti ochrany 

Právní výklad čl. 6 odst. 1 

Ve věci C-508/04 Soudní dvůr 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 opatření ochrany“ ve všech případech, 

a nikoli jen „v případě potřeby“. V tomto 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 [tak] ukládá přijetí nezbytných  opatření ochrany, což vylučuje jakýkoli prostor 

pro uvážení členských států…. Krom toho pouhé správní postupy, která mohou být 

měněny podle libovůle správních orgánů a nejsou ani odpovídajícím způsobem 

zveřejňovány, nemohou být považovány za splnění povinností, které členským státům 

příslušejí v rámci provádění směrnice.“ 

 

2.  Co se rozumí opatřeními ochrany?  

Podle čl. 6 odst. 1 musí opatření ochrany ve zvláštních oblastech ochrany odpovídat 

ekologickým požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů 

uvedených v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují. Ekologické požadavky 

zahrnují všechny ekologické potřeby, včetně abiotických i biotických faktorů, které jsou 

pokládány za nezbytné k zajištění zachování přírodních stanovišť a druhů, včetně jejich 

vztahů s fyzickým prostředím (ovzduším, vodou, půdou, vegetací atp.).  

Tyto požadavky vycházejí z vědeckých poznatků a je třeba je určovat případ od případu, 

což znamená, že ekologické požadavky se mohou lišit podle druhu v jedné lokalitě, ale i 

pro stejný druh v různých lokalitách. Není však nutné stanovit zvláštní opatření pro 

zachování druhu nebo stanoviště, jehož přítomnost v lokalitě je podle standardního 

formuláře údajů sítě Natura 2000 považována za nevýznamnou
2
.  

Nezbytná opatření ochrany pro danou lokalitu sítě Natura 2000 by se měla vztahovat k 

cílům ochrany daného stanoviště. Cíle ochrany na úrovni lokality určují žádoucí stav 

druhů a typů stanovišť přítomných v dané lokalitě. Ty je třeba stanovit podle míry 

zachovalosti jednotlivých druhů a typů stanovišť významně přítomných v době, kdy byla 

lokalita vyhlášena za lokalitu významnou pro Společenství, jak bylo zaznamenáno ve 

standardním formuláři údajů. Pro celkové hodnocení každého typu stanoviště a druhu 

                                                 
2  Tj. všechny druhy, jejichž výskyt byl co do velikosti a hustoty populace ve vztahu k populacím přítomným 

na území daného státu označen za nevýznamný, nebo typy stanovišť označené jako stanoviště 
s nevýznamným zastoupením (kategorie D). 
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vyskytujího se v dané lokalitě používá standardní formulář údajů tři kritéria 

(reprezentativnost, relativní plochu a stav z hlediska zachovalosti pro typy stanovišť a 

populaci, stupeň zachovalosti a izolaci pro druhy)
3
.  

Cíle ochrany stanovené pro danou lokalitu mohou buď zachovat (v případě, že jsou již 

v dobrém stavu), či zlepšit podmínky druhů / typů stanovišť přítomných na této lokalitě. 

Každá lokalita tak může co nejlépe přispět k dosažení příznivého stavu z hlediska 

ochrany na odpovídající (celostátní biogeografické) úrovni při zohlednění v přirozeného 

areálu rozšíření příslušných druhů nebo typů stanovišť.  

Jakmile jsou stanoveny cíle ochrany pro síť Natura 2000, existuje určitá pružnost při 

určování a stanovení opatření ochrany a možnost zvážit různé alternativy, a to 

i s přihlédnutím k dalším socioekonomickým aktivitám v daných lokalitách. 

Opatření ochrany jsou opravdové mechanismy a postupy, které mají být zavedeny na 

dané lokalitě Natura 2000 s cílem dosáhnout cílů její ochrany. 

3. Kdy mají být nezbytná opatření ochrany zavedena? 

Členské státy musí vyhlásit lokality významné pro Společenství jako zvláštní oblasti 

ochrany a uplatnit nezbytná opatření ochrany podle čl. 6 odst. 1 do šesti let od doby, 

kdy Komise (v souladu s čl. 4 odst. 4 směrnice o ochraně přírodních stanovišť) lokality 

přijmula jako lokality významné pro Společenství. Po vyhlášení zvláštních oblastí 

ochrany je třeba začít provádět ustanovení čl. 6 odst. 1, z čehož je patrné, že toto šestileté 

období mezi přijetím lokality významné pro Společenství a vyhlášením lokality jako 

zvláštní oblasti ochrany má být využito ke stanovení nezbytných opatření ochrany tak, 

aby bylo možné je začít uskutečňovat, jakmile jsou lokality vyhlášeny za zvláštní oblasti 

ochrany. Členské státy by proto měly začít navrhovat nezbytná ochranná opatření s 

dostatečnou časovou rezervou před uplynutím této lhůty. 

To bylo potvrzeno v rozsudku ve věci Makaronésie (C-90/10), v němž Soudní dvůr 

konstatoval, že členský stát nesplnil své povinnosti tím, že „v rozporu s čl. 6 odst. 1 a 2 

směrnice 92/43 nepřijal[o] potřebná opatření ochrany a nepodnikl[o] přiměřené kroky k 

předejití poškození biotopů, jakož i rušení druhů, a zajištění právní ochrany zvláště 

chráněných území odpovídajících španělským lokalitám uvedeným v rozhodnutí 

2002/11“, kterým byl schválen seznam lokalit významných pro Společenství více než 

šest let předtím.  

Opatření ochrany pro lokality sítě Natura 2000 lze později změnit nebo upravit s ohledem 

na nově nabyté poznatky nebo jakékoli případné změny stavu dotčených typů stanovišť 

a druhů. 

4.  Způsoby naplnění čl. 6 odst. 1 

Podle ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních stanovišť nezbytná opatření 

ochrany zahrnují: 

- v případě potřeby odpovídající plány péče vypracované speciálně pro dané lokality 

nebo integrované do jiných plánů rozvoje a  

                                                 
3 Viz nové pokyny pro podávání zpráv a standardní formulář údajů: 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0484. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32011D0484.
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- 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. 

Způsob provedení je ponechán na rozhodnutí členských států, což je v souladu se 

zásadou subsidiarity. Směrnice stanoví cíle, jichž má být dosaženo, a opatření, jež mají 

být použita, ale v případě čl. 6 odst. 1 ponechává na členských státech, aby rozhodly, jak 

tato ustanovení uplatní v praxi. V péči o lokality sítě Natura 2000 se různé možnosti 

uvedené v čl. 6 odst. 1 často využívají souběžně. 

Plány péče 

Plány péče jsou v zemích EU hojně využívány. Ačkoli plány péče pro lokality soustavy 

Natura 2000 nejsou ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť automaticky požadovány, 

zdá se, že jim většina členských států dává přednost a v mnohých  jsou dokonce 

považovány za povinné. 

Obecně se plány péče na úrovni lokality používají pro stanovení cílů její ochrany spolu 

s opatřeními nezbytnými pro dosažení těchto cílů. Plány péče jsou často využívány jako 

nástroj pro správce a ostatní zúčastněné strany při ochraně lokalit sítě Natura 2000 a jako 

způsob, jak zapojit různé socioekonomické subjekty a orgány do provádění  nezbytných 

stanovených opatření ochrany.  

Plány péče jsou užitečným nástrojem, který umožňuje zajistit naplnění 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 při získávání finančních 

prostředků na realizaci opatření ochrany a k dosažení lepší integrace do jiných plánů.  

Plány péče mohou být samostatné dokumenty nebo mohou být v souladu se zásadou 

integrace problematiky životního prostředí do ostatních politik EU rovněž „integrované 

do jiných plánů rozvoje“. V případě integrovaného plánu je důležité zajistit, aby byly 

stanoveny jasné cíle a opatření ochrany pro příslušné stanoviště a druhy, které se v dané 

lokalitě vyskytují. 

V členských státech se v současné době na lokalitách Natura 2000 používají různé druhy 

plánů péče: 

– plány péče pro jednotlivé lokality nebo skupiny lokalit, 

– odvětvové plány péče, které stanoví cíle ochrany a zvláštní opatření pro lokality sítě 

Natura 2000, které odpovídají konkrétnímu odvětví, například lesnictví, zemědělství, 

vodnímu hospodářství atd. 

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 upraveny tak, aby vycházely z konkrétních cílů 

ochrany, jež mají být v těchto lokalitách naplněny pro jednotlivé druhy a typy stanovišť 

významných pro Společenství, které se v lokalitě vyskytují. Navíc hranice jiných typů 

chráněných oblastí a hranice lokalit sítě Natura 2000 nemusí být shodné. 

 

Opatření právního, správního a smluvního charakteru  
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Z opatření právního, správního nebo smluvního charakteru lze za vhodné k dosažení 

cílů ochrany stanovených pro každou lokalitu považovat mnohé. Často je zahrnuta 

aktivní péče, ale v některých případech se může zahrnout i pasivnější preventivní 

opatření (například péče bez zásahů). Na druhé straně tato opatření nemusí být nutně 

nová, protože stávající opatření mohou rovněž přispět k dosažení cíle ochrany daného 

stanoviště. 

- Opatření právního charakteru obvykle vycházejí z procesního práva a mohou 

stanovit zvláštní požadavky ve vztahu k činnostem, které mohou být v dané lokalitě 

povoleny, omezeny nebo zakázány. 

- Opatření správního charakteru mohou stanovit příslušná ustanovení týkající se 

provádění ochranných opatření nebo povolení jiných činností v dané lokalitě. 

- Opatření smluvního charakteru spočívají v zakládání smluv nebo dohod obvykle 

mezi orgány péče a vlastníky nebo uživateli půdy v dané lokalitě. 

Mezi opatřeními zahrnujícími pozitivní kroky slouží jako dobrý příklad 

agroenvironmentální nebo sylvienvironmentální opatření, dokládající, jak je možné při 

uzavírání dohod, které mají přinést užitek lokalitám sítě Natura 2000, zohlednit 

socioekonomické požadavky. 

Agroenvironmentální dohody se zemědělci v rámci nařízení o rozvoji venkova lze použít 

jako opatření smluvního charakteru zaměřené na udržení nebo zlepšení stavu některých 

typů stanovišť (například luk, pastvin) a druhů v souboru více lokalit z hlediska jejich 

ochrany. Sylvienvironmentální opatření mohou rovněž být použita k uzavírání smluv 

a dohod s vlastníky lesů o hospodaření v lesích takovým způsobem, aby byla chráněna a 

zachována stanoviště i druhy. 

S ohledem na širokou škálu možností stanovení nezbytných opatření ochrany může také 

vyvstat potřeba použít jiné druhy smluv a dohod a jiné typy zvláštních opatření, včetně 

dobrovolných opatření ochrany. 

5. Klíčová fakta, jež je třeba brát v úvahu při stanovení nezbytných opatření 

ochrany 

Pokyny, jak postupovat při přípravě opatření ochrany a plánů péče v lokalitách sítě 

Natura 2000, jsou k dispozici v mnoha zemích. K nejdůležitějším skutečnostem, které je 

třeba zvážit, patří: 

Spolehlivá informační základna 

Aby bylo možné určit a stanovit vhodná a proveditelná opatření ochrany, je nutné mít 

k dispozici spolehlivé informace o stávajících podmínkách v dané lokalitě, o stavu druhů 

a stanovišť a hlavních tlacích a hrozbách, které na ně mohou působit, o stávajícím 

využívání půdy, zájmech různých zúčastněných subjektů atd.  

Je třeba určit základní způsob využívání půdy a činnosti, které mohou ovlivnit stav 

příslušných stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a všechny příslušné zúčastněné 

subjekty, které musí být konzultovány nebo zapojeny do procesu plánování péče. Tato 

analýza umožňuje posouzení potenciálních konfliktů a možných způsobů a prostředků 

k jejich řešení. 
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Je užitečné zjistit přesné umístění klíčových předmětů ochrany (stanovišť a druhů) 

a stávající a plánované socioekonomické činnosti v dané lokalitě a vypracovat jejich 

mapy. Tyto mapy lze použít při jednáních o potřebách péče o lokalitu se zúčastněnými 

subjekty. 

Celkovým cílem při přípravě opatření ochrany by mělo být dosažení integrované péče o 

lokality, což znamená zohlednit všechny příslušné zájmy zúčastněných subjektů a 

usilovat o jejich co největší možnou integraci v rámci dosažení cílů ochrany.  

Účast, konzultace a komunikace 

Účast veřejnosti na plánování a přípravě péče o lokalitu sítě Natura 2000 pro zajištění 

její ochrany, která umožňuje přihlížet k názorům lidí, kteří v lokalitě žijí a pracují nebo ji 

využívají, se může stát skvělou příležitostí k vytvoření sociální atmosféry příznivější pro 

ochranu životního prostředí. 

Pravděpodobnost úspěchu bude výrazně posílena, jestliže se do péče o lokalitu zapojí 

různé zúčastněné subjekty a zaváží se k plnění jejích cílů. Účast lze zajistit v průběhu 

plánování péče s příslušným nástrojem k jejímu zajištění, který je k dispozici v rámci 

konzultace před jejím případným schválením a zveřejněním. Včasná konzultace 

a zapojení zúčastněných subjektů od počátečních fází obvykle vyžaduje 

multidisciplinární a profesionální přístup. 

Správná komunikace se všemi příslušnými zainteresovanými subjekty jim umožní 

uvědomit si význam účasti v tomto procesu a důležitost úlohy, již mohou hrát. Je důležité 

seznámit s cíli ochrany pro danou lokalitu všechny příslušné zúčastněné subjekty 
v rané fázi procesu, informovat je o významu lokality pro zachování některých stanovišť 

a druhů jasným způsobem, který bude snadno srozumitelný lidem v této oblasti žijícím 

nebo ji využívajícím, a pomoci jim tak pochopit, že je důležité přijmout opatření pro 

zajištění řádné péče o danou lokalitu, a zapojit je do tohoto procesu.  

K osvědčeným postupům využívaným v současnosti v řadě členských států EU patří 

zajištění aktivního zapojení všech příslušných zúčastněných subjektů, například zřízením 

řídících skupin nebo výborů pro vypracování plánů péče. Tyto řídící výbory obvykle 

tvoří příslušné místní orgány a zástupci vlastníků půdy, uživatelů a hlavních 

hospodářských subjektů působících v dané lokalitě sítě Natura 2000.  

Uspořádání efektivní veřejné konzultace vyžaduje účinnou organizaci procesu 

a spolupráci na různých politických úrovních, jakož i dostatečné personální 

zabezpečení a rozpočet a použití účinných komunikačních nástrojů a prostředků. 

S cílem pomoci zajistit, aby různé zúčastněné subjekty, především ty, které nejsou přímo 

zapojeny do ochrany životního prostředí, dobře pochopily právní závazky v oblasti 

životního prostředí, navrhované cíle ochrany a opatření ochrany pro každou lokalitu, 

jakož i příležitosti, které by náležitá péče o lokalitu mohla přinést, může být rovněž nutné 

zajistit dobře cílená školení a informační akce, a pokud to bude v některých případech 

nutné, i účinné metody řešení konfliktů. To usnadní dosažení dohody v otázkách péče.  

Jak se ukázalo, velkým přínosem pro usnadnění procesu vypracování opatření ochrany, 

zapojení zúčastněných subjektů a v některých případech i řešení konfliktů může být 

jmenování zvláštního „ochránce lokality“, kterého může jmenovat a/nebo finančně 

podporovat příslušná správa, ale i hlavní vlastník pozemku, místní orgány, místní 

nevládní organizace nebo další zúčastněné subjekty. Tato funkce může být rovněž 

spojena s úkolem dohlížet nad prováděním opatření nebo ho usnadňovat.   
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Definování nezbytných opatření ochrany 

Opatření ochrany by měla být definována dostatečně podrobně, aby se usnadnilo 

jejich provádění (kdo co dělá, kdy a jak) a aby se zabránilo možným konfliktům, které 

mohou vzniknout v důsledku nedostatku jasných informací. Opatření ochrany pro danou 

lokalitu musí být zároveň realistická, kvantifikovaná a zvládnutelná. Opatření 

ochrany by měla být jasně formulována, aby jim mohl každý porozumět.  

Stanovení opatření ochrany vyžaduje náležitou úroveň odborných znalostí, aby 

umožňovalo zvážení různých možných opatření k dosažení cílů stanovených pro lokalitu 

a určilo ty, jež mají zásadní význam, a ty, jichž může být dosaženo různými 

alternativními způsoby provádění, aby tato opatření bylo možné přizpůsobit místním 

zájmům v rámci celkového plánu. Mělo by být stanoveno přesné umístění a popis 

prostředků a nástrojů potřebných k jejich provádění. Toho lze nejlépe dosáhnout 

prostřednictvím pracovního plánu, v němž je uvedena lhůta pro jeho realizaci 

a přiděleny role a povinnosti těm, kdo se podílejí.  Pracovní plán by měl být dostatečně 

flexibilní, aby jej bylo možno podle potřeby revidovat a přizpůsobit, například na základě 

výsledků již provedených opatření. Je důležité rovněž stanovit harmonogram pro 

přezkum přijatých opatření ochrany, 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 provedení. 

Zdroje pro realizaci péče. Odhady nákladů a přínosů a určení možných finančních 

nástrojů 

Je-li to možné, prostředky nezbytné k provádění opatření ochrany by měly být 

zohledněny ve všech nástrojích péče o lokality sítě Natura 2000, včetně informací o 

odhadovaných nákladech na provedení a sledování všech plánovaných činností, správu,  

platby kompenzací atd. Stejně důležité jako finanční prostředky jsou i lidské zdroje. 

Náležitá péče o lokality sítě Natura 2000 vyžaduje, aby mezi těmi, kdo se podílejí na 

přípravě a provádění opatření, působili lidé s odpovídající kvalifikací. Tyto informace 

jsou rovněž důležité pro přidělování prostředků z různých možných zdrojů a systémů 

podpory. 

Kromě stanovení jasné koncepce pro dosažení cílů ochrany může přinést významný 

prospěch společnosti a ekonomice i zavedení opatření ochrany v síti Natura 2000, neboť 

zajistí nepřetržité pokračování životně důležitých ekosystémových služeb
4
. Síť je 

významným úložištěm uhlíku, protože chrání přírodní stanoviště bohatá na uhlík, a hraje 

velmi důležitou roli při řešení problémů vyvolaných změnou klimatu, a to jak pokud jde 

o její zmírnění, tak o přizpůsobování se změnám klimatu
5
. Přináší i jiné socioekonomické 

výhody, jako je udržování bohatství a kvality vodních zdrojů, ochrana přírodních 

opylovačů, zachování krajinných a společenských hodnot a podpora cestovního ruchu 

a rekreace. Proto je třeba plně ocenit četné výhody, které vyplývají z investic do sítě 

Natura 2000.   

                                                 
4
 Evropská komise (2013): The economic benefits of the Natura 2000 network (Hospodářské přínosy sítě 

Natura 2000). http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-

018_LR_Final1.pdf.  

5
 Evropská komise (2013): Guidelines on climate change and Natura 2000 (Pokyny ohledně klimatické 

změny a sítě Natura 2000). http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf


8 

Hodnocení nákladů a přínosů spojených s péčí o lokality Natura 2000 je možné pouze 

tehdy, pokud je péče správně naplánována. Jsou-li dostupné příslušné informace, měla by 

být pro každou lokalitu správně určena důležitost socioekonomických faktorů. Aby bylo 

možné určit případné náklady a přínosy vyplývající z péče o lokalitu, je třeba analyzovat 

odvětví hospodářské činnosti a jejich vztahy a interakce s přírodním prostředím. To může 

být užitečné i pro určení skutečné potřeby finanční podpory a poskytnutí příslušných 

podpůrných mechanismů, plateb za poskytnuté služby atd. 

Účinná realizace péče a komunikace 

Jakmile jsou připravena opatření ochrany, měl by existovat mechanismus pro zajištění 

jejich účinného provedení. Členské státy musí být schopny prokázat, že v lokalitách jsou 

zavedena nezbytná opatření ochrany, a musí existovat důkazy, že jsou nejen zavedena, 

ale také prováděna. Členské státy musí každých šest let podávat zprávu o opatřeních 

ochrany přijatých na lokalitách Natura 2000 (podle článku 17 směrnice o ochraně 

přírodních stanovišť, viz níže). 

V některých členských státech jsou plány péče a opatření ochrany právně závazné. Co se 

týče komunikace a informovanosti, měla by být široké veřejnosti k dispozici 

transparentním způsobem (např. na internetových stránkách či v úředních rejstřících) 

zveřejněná opatření ochrany stanovená pro dané lokality, a nebo,  pokud obsahují 

obchodně nebo jinak citlivé a soukromé informace, souhrn těchto informací určený pro 

veřejnost jako zdroj informací pro všechny lidi, kteří žijí v této oblasti a jsou vyhlášením 

dotčeni. 

6. Sledování, hodnocení a revize opatření ochrany 

Monitoring v oblastech Natura 2000, pokud jde o navrhovaná opatření ochrany, by měl 

naplnit dva účely: 

- posoudit skutečné provádění plánovaných opatření ochrany a jejich účinnost při 

naplňování cílů ochrany stanovených pro danou lokalitu;  

- posoudit vliv opatření na stupeň zachování cílových stanovišť a druhů přítomných 

v dané lokalitě. 

Mechanismy sledování by měly zahrnovat měřitelné a jasně ověřitelné cíle a mohly by 

zahrnovat systém ukazatelů, které by usnadnily sledování a hodnocení výsledků. Na 

sledování odkazuje směrnice o ochraně přírodních stanovišť (články 11 a 17). Podle 

čl. 17 odst. 1 musí členské státy poskytovat informace o opatřeních ochrany podle čl. 6 

odst. 1, jakož i zhodnocení jejich dopadu. 

Programy sledování určené k posouzení stavu přírodních stanovišť a druhů významných 

pro EU se v současnosti využívají v mnoha členských státech. Podle pokynů pro 

provádění článku 17 se hodnocení provádí v každé zemi na biogeografické úrovni, a to 

s ohledem na celou oblast jejich rozšíření. Co se však týče přezkumu plánů péče 

a opatření, měl by být proveden v přiměřené lhůtě, aby umožnil přizpůsobení péče 

o lokalitu případným změnám, přičemž musí být brán ohled na cíle ochrany, druhy 

opatření a okolnosti v jednotlivých lokalitách sítě Natura 2000. 
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