
 

 
Konečná verzia z 18. 09. 2013 

OZNÁMENIE KOMISIE  

TÝKAJÚCE SA ZAVÁDZANIA OCHRANNÝCH OPATRENÍ PRE LOKALITY 

SÚSTAVY NATURA 2000 

Účelom tohto oznámenia je poskytnúť členským štátom usmernenie pri zavádzaní 

ochranných opatrení pre lokality sústavy Natura 2000. Dopĺňajú sa ním oznámenia 

Komisie „Vyhlásenie osobitných chránených území (SAC)“ a „Stanovenie cieľov 

ochrany pre lokality sústavy Natura 2000“ a malo by sa chápať v spojení s týmito 

dokumentmi.  

 

1.  Čo vyžaduje smernica o biotopoch? 

V článku 1 písm. l) smernice o biotopoch sa uvádza, že: osobitné chránené územie 

znamená lokalitu európskeho významu, vyhlásenú členskými štátmi štatutárnym, 

administratívnym a/alebo zmluvným aktom, kde sa uplatňujú ochranné opatrenia 

potrebné na zachovanie alebo obnovu prirodzených biotopov a/alebo populácií druhov, 

pre ktoré je lokalita vymedzená, v priaznivom stave ochrany. 

V článku 6 ods. 1 sa ustanovuje všeobecný režim ochrany, ktorý musia zaviesť členské 

štáty pre všetky osobitné chránené územia a ktorý sa vzťahuje na všetky typy 

prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhy uvedené v prílohe II vyskytujúce sa 

v týchto lokalitách, s výnimkou tých, ktoré boli v štandardnom formulári údajov pre 

sústavu Natura 2000 uvedené ako nevýznamné. 

Článok 6 ods. 1: „Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné 

ochranné opatrenia obsahujúce v prípade potreby príslušné plány starostlivosti, 

osobitne navrhnuté pre dané lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, 

a primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú 

ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov 

uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách.“ 

Často si to bude vyžadovať pozitívne a proaktívne opatrenia, ktorých cieľom je prispieť k 

dosiahnutiu všeobecného cieľa tejto smernice. V tejto súvislosti sa ods. 1 článku 6 

odlišuje od troch ostatných odsekov článku 6 zameraných namiesto toho na preventívne 

opatrenia, ktorými sa má predísť poškodeniu a podstatnému rušeniu, (článok 6 ods. 2) a 

na záruky postupu schvaľovania  plánov a projektov, ktoré môžu mať významný vplyv 

na lokality sústavy Natura 2000 (článok 6 ods. 3 a ods. 4). 

Článok 6. ods. 1 sa týka špecificky osobitných chránených území (OCHU/SAC), neplatí 

pre chránené vtáčie územia (CHVU/SPA)
1
, na rozdiel od článku 6 ods. 2, 3 a 4, ktoré 

platia aj pre oblasti vymedzené podľa smernice o vtákoch. Článkom 4 ods. 1 a ods. 2 

                                                 
1
 Režim, ktorým sa ustanovujú zvláštne ochranné opatrenia pre chránené vtáčie územia (CHVÚ/SPA) 

klasifikované podľa smernice o vtákoch, je stanovený v článku 4 ods. 1 a 2 smernice o ochrane 

vtáctva. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_SK.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SK.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_SK.pdf
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smernice o vtákoch sa však zavádza prístup starostlivosti chránených vtáčích území 

podobný prístupu, ktorý je stanovený v článku 6 ods. 1 a v ktorom sa vyžaduje, aby 

členské štáty zabezpečili druhom uvedeným v prílohe I a pravidelne sa vyskytujúcim 

sťahovavým druhom zvláštne ochranné opatrenia týkajúce sa ochrany ich biotopov, aby 

sa zabezpečilo ich prežitie a rozmnožovanie v areáli ich rozšírenia. To znamená, že na  

chránené vtáčie územia (CHVÚ/SPA) sa vzťahuje podobný režim ochrany ako na 

osobitné chránené územia (OCHÚ/SAC). 

Uplatňovanie článku 6 ods. 1 nie je dobrovoľné - pre všetky osobitné chránené 

územia (OCHÚ/SAC) sa musia vymedziť potrebné ochranné opatrenia. 

Právny výklad článku 6 ods. 1 

Vo veci C-508/04 Súdny dvor uviedol, že členský štát sa nemôže vyhýbať prijatiu 

všetkých potrebných opatrení na ochranu lokalít v sústave Natura 2000. „Z článku 6 ods. 

1 smernice vyplýva, že „potrebné ochranné opatrenia“ musia byť stanovené v každom 

prípade a nie, „ak je to potrebné“. V článku 6 ods. 1 sa formulácia „ak je to potrebné“ 

týka iba plánov starostlivosti a nemôže byť chápaná ako všeobecné obmedzenie 

povinnosti stanoviť potrebné štatutárne, správne alebo zmluvné opatrenia.  

Smernica ukladá prijatie potrebných ochranných opatrení, čo vylučuje akúkoľvek 

právomoc posúdenia v tomto smere na strane členských štátov .... Okrem toho samotná 

správna prax, ktorú môžu zmeniť príslušné orgány podľa vlastného uváženia a ktorá nie 

je verejne známa, sa nemôže považovať za splnenie povinností vyplývajúcich členským 

štátom v rámci prebratia smernice do národného práva“. 

 

2.  Čo sa rozumie pod ochrannými opatreniami?  

Podľa článku 6 ods. 1, opatrenia na ochranu osobitných chránených území musia 

zodpovedať ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v 

prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách. 

Ekologické požiadavky zahŕňajú všetky ekologické potreby vrátane abiotických a 

biotických faktorov, ktoré sa považujú za potrebné na to, aby sa zabezpečilo zachovanie 

typov biotopov a druhov, vrátane ich vzťahov s fyzickým prostredím (ovzduším, vodou, 

pôdou, vegetáciou, atď.).  

Tieto požiadavky sa opierajú o vedecké poznatky a mali by sa určovať od prípadu k 

prípadu, čo znamená, že ekologické požiadavky sa môžu meniť medzi rôznymi druhmi v 

rámci jednej lokality, ale aj v rámci rovnakého druhu vo viacerých lokalitách. Nie je však 

potrebné zaviesť zvláštne ochranné opatrenia pre druhy alebo typy biotopov, ktorých 

výskyt v lokalite sa podľa štandardného formulára údajov pre sústavu Natura 2000
2
 

považuje za nevýznamný.  

Potrebné opatrenia na ochranu lokality v sústave Natura 2000 by mali súvisieť s cieľmi 

ochrany tejto lokality. Ciele ochrany na úrovni lokality určujú želaný stav druhov a 

typov biotopov, vyskytujúcich sa v tejto lokalite. Ten by sa mal určiť na základe stupňa 

zachovania každého druhu a typu biotopu významne zastúpených v čase vyhlásenia 

                                                 
2
 T. j. všetky druhy, ktoré majú nevýznamný počet a hustotu výskytu vo vzťahu k populáciám 

existujúcim v rámci územia krajiny, a typy biotopov uvedené ako biotopy s nevýznamným zastúpením 

(kategória D). 
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lokality európskeho významu (SCI), ako je zaznamenané v štandardnom formulári 

údajov. Štandardný formulár údajov používa tri kritériá (zastúpenie, relatívnu plochu a 

stupeň zachovania pre typy biotopov, populáciu, stupeň zachovania a izolácie druhov) na 

účely celkového hodnotenia každého druhu a typu biotopu vyskytujúcich sa v tejto 

konkrétnej lokalite
3
.  

Cieľmi ochrany lokality je buď zachovať (ak sú v dobrom stave) alebo zlepšiť stav 

druhov/typov biotopov vyskytujúcich sa v tejto konkrétnej lokalite. Takto môže každá 

lokalita prispieť najlepším možným spôsobom k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany 

na príslušnej (národnej biogeografickej) úrovni s ohľadom na prirodzený areál rozšírenia  

príslušných druhov alebo typov biotopov.  

Po vymedzení cieľov ochrany pre lokality sústavy Natura 2000 je možná istá flexibilita, 

pokiaľ ide o vymedzenie a zavedenie ochranných opatrení, a dá sa uvažovať aj o 

možných alternatívach, berúc pritom do úvahy iné sociálno-ekonomické činnosti 

v týchto lokalitách. 

Ochranné opatrenia sú skutočnými mechanizmami a opatreniami, ktoré sa majú zaviesť 

na lokality sústavy Natura 2000 v záujme dosiahnutia cieľov ochrany danej lokality. 

3.  Kedy sa majú tieto potrebné ochranné opatrenia zaviesť? 

Členské štáty musia vyhlásiť  lokality európskeho významu ako osobitné chránené 

územia a zaviesť potrebné ochranné opatrenia požadované podľa článku 6 ods. 1 do 

šiestich rokov po tom, čo danú lokalitu schváli Komisia za lokalitu európskeho významu 

(v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice o biotopoch). Vyhlásenie za osobitné chránené 

územie následne vyvolá uplatnenie článku 6 ods. 1 a dá sa to chápať tak, že sa už vopred 

predpokladá, že šesťročné obdobie medzi schválením za lokalitu európskeho významu a 

vyhlásením tejto lokality ako osobitné chránené územie sa využije na zavedenie 

potrebných ochranných opatrení tak, že budú pripravené na realizáciu, len čo budú tieto 

lokality vyhlásené ako osobitné chránené územia. Odporúča sa preto, aby členské štáty 

začali identifikovať potrebné ochranné opatrenia v dostatočnom predstihu pred touto 

lehotou. 

Potvrdilo sa to aj vo veci Macaronesia (C-90/10), kde sa zistilo, že si jeden z členských 

štátov nesplnil povinnosti „neprijatím potrebných ochranných opatrení a nepodniknutím 

primeraných krokov v súlade článkom 6 ods. 1 a ods. 2 smernice 92/43/EHS, ktorými by 

sa predišlo poškodeniu biotopov, ako aj závažnému rušeniu druhov, a tým sa zabezpečila 

právna ochrana osobitných chránených území, ktoré zodpovedajú lokalitám uvedeným v 

rozhodnutí 2002/11/ES“, ktorým sa schválil zoznam lokalít európskeho významu pred 

viac ako šiestimi rokmi.  

Ochranné opatrenia pre lokality sústavy Natura 2000 je možné neskôr upraviť alebo 

prispôsobiť, po zohľadnení nových relevantných poznatkov alebo pri možných zmenách 

stavu typov biotopov a druhov, ktorých sa to týka. 

4.  Spôsoby uplatnenia článku 6 ods. 1 

Podľa ustanovení článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch potrebné ochranné opatrenia 

obsahujú: 

                                                 
3
 Pozri nové usmernenia pre podávanie správ a štandardný formulár údajov: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0484:EN:NOT
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- „v prípade potreby príslušné plány starostlivosti, osobitne navrhnuté pre dané 

lokality alebo začlenené do ďalších plánov rozvoja, a   

-  primerané štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú 

ekologickým požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a 

druhov uvedených v prílohe II, vyskytujúcich sa v týchto lokalitách“. 

V súlade so zásadou subsidiarity sa ich výber ponecháva na členské štáty. V smernici sa 

vytyčujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a ustanovenia, ktoré je potrebné uplatňovať, no 

v prípade článku 6 ods. 1 sa rozhodnutie, ako uplatňovať tieto ustanovenia v praxi, 

ponecháva na členské štáty. Pre manažment lokalít sústavy Natura 2000 sa často používa 

kombinácia niekoľkých možností uvedených v článku 6 ods. 1. 

Plány starostlivosti (manažmentu) 

Plány starostlivosti sa v krajinách EÚ využívajú vo veľkom. Hoci smernica o biotopoch 

nestanovuje automatickú povinnosť mať pre lokality sústavy Natura 2000 plány 

starostlivosti, zdá sa, že väčšina členských štátov túto možnosť uprednostňuje a v 

mnohých z nich sa plány starostlivosti považujú za povinné. 

Vo všeobecnosti sa plány starostlivosti na úrovni lokalít používajú na formulovanie 

cieľov ochrany danej lokality spolu s opatreniami potrebnými na dosiahnutie týchto 

cieľov. Plány starostlivosti sa často používajú ako nástroj na usmernenie riadiacich 

pracovníkov a iných zainteresovaných strán zapojených do ochrany lokalít sústavy 

Natura 2000 a na zapojenie rôznych sociálno-ekonomických zainteresovaných strán a 

orgánov do realizácie potrebných ochranných opatrení, ktoré boli identifikované.  

Plány starostlivosti sú užitočným nástrojom na to, aby sa zabezpečilo uplatnenie 

ustanovení článku 6 ods. 1 jasným a transparentným spôsobom, vďaka čomu budú všetky 

zainteresované strany informované o tom, čo sa plánuje dosiahnuť sústavou Natura 2000 

a podnieti to ich aktívne zapojenie sa do tejto diskusie. Plány starostlivosti môžu pomôcť 

pri identifikácii finančných zdrojov na opatrenia a dosiahnuť lepšie začlenenie do ďalších 

plánov.  

Plány starostlivosti môžu byť samostatné doklady alebo môžu byť „začlenené do ďalších 

plánov rozvoja“ v súlade s princípmi začlenenia životného prostredia do iných politík 

EÚ. V prípade začleneného plánu je dôležité postarať sa o to, aby boli pre príslušné 

biotopy a druhy vyskytujúce sa v danej lokalite stanovené jasné ciele a ochranné 

opatrenia. 

Pre lokality sústavy Natura 2000 sa v členských štátoch v súčasnosti používajú rôzne 

typy plánov manažmentu: 

- Plány starostlivosti pre jednotlivé lokality alebo skupiny lokalít. 

- Sektorové plány manažmentu, v ktorých sa pre lokality sústavy Natura 2000 stanovia 

ciele ochrany a zvláštne opatrenia, ktoré sú relevantné pre daný sektor, napríklad pre 

lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, vodu, atď. 

Je však potrebné uviesť, že existujúce plány starostlivosti pre ďalšie kategórie 

chránených oblastí (napr. národné alebo prírodné parky, atď.) nie sú vždy dostatočné na 

zvládnutie manažmentu lokalít sústavy Natura 2000, a preto by sa mali upraviť tak, aby 

odrážali osobitné ochranné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v týchto lokalitách v závislosti 

od druhov a typov biotopov, ktoré sú predmetom záujmu Spoločenstva. Okrem toho, 
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hranice iných typov chránených území nemusia byť zhodné s hranicami lokalít sústavy 

Natura 2000. 

 

Štatutárne, administratívne a zmluvné opatrenia  

V rámci štatutárnych, administratívnych alebo zmluvných opatrení existujú rôzne 

opatrenia, ktoré možno považovať za primerané na dosiahnutie cieľov ochrany 

stanovených pre každú lokalitu. Často je medzi nimi zahrnutý aktívny manažment, no v 

niektorých prípadoch môže zahŕňať aj pasívnejšie preventívne opatrenia (napr. 

manažment formou nezasahovania). Na druhej strane nemusia byť tieto opatrenia 

nevyhnutne nové, pretože existujúce opatrenia môžu takisto prispieť k dosiahnutiu cieľov 

ochrany lokality. 

- Štatutárne opatrenia sú zvyčajne vypracované podľa vzoru stanoveného procesným 

právom a môžu stanoviť osobitné požiadavky v súvislosti s aktivitami, ktoré možno v 

danej lokalite povoliť, obmedziť alebo zakázať. 

- Administratívne opatrenia môžu vytýčiť príslušné ustanovenia v súvislosti s 

realizáciou ochranných opatrení alebo schvaľovaním iných činností v danej lokalite. 

- Zmluvné opatrenia zahŕňajú uzatváranie zmlúv alebo dohôd zvyčajne medzi 

riadiacimi orgánmi a vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov v danej lokalite. 

Dobrým príkladom na ilustráciu, ako možno pri vypracovávaní dohôd prospešných pre 

lokality v rámci sústavy Natura 2000 zohľadniť sociálno-ekonomické požiadavky, môžu 

byť v rámci opatrení zahŕňajúcich pozitívne akcie agroenvironmentálne alebo 

sylvienvironmentálne opatrenia. 

Agroenviromentálne dohody s poľnohospodármi v rámci nariadenia o rozvoji vidieka sa 

môžu použiť ako zmluvné opatrenie zamerané na zachovanie alebo zlepšenie stavu 

ochrany určitých typov biotopov (napr. lúk, pasienkov) a druhov v rámci viacerých 

lokalít. Sylvienvironmentálne opatrenia sa môžu použiť aj pri uzatváraní zmlúv a dohôd 

s vlastníkmi lesov o manažmente lesa s cieľom uprednostniť ochranu biotopov a druhov. 

Vzhľadom na široký rozsah možností dostupných pre stanovenie potrebných ochranných 

opatrení môže byť potrebné použiť iné druhy zmlúv a dohôd a ďalšie druhy zvláštnych 

opatrení vrátane dobrovoľných opatrení na ochranu. 

5.  Kľúčové faktory, ktoré treba zohľadniť pri zavádzaní potrebných ochranných 

opatrení 

Pokyny na vypracovanie ochranných opatrení, ako aj uskutočnenie postupu plánovania 

starostlivosti pre lokality sústavy Natura 2000 sú dostupné vo viacerých krajinách. 

Niektoré z kľúčových prvkov, ktoré treba zohľadniť, sú uvedené nižšie. 

Spoľahlivá databáza informácií 

Na určenie a zavedenie vhodných a realizovateľných ochranných opatrení je potrebné 

mať spoľahlivú databázu informácií o existujúcich podmienkach v danej lokalite, o stave 

druhov a biotopov a hlavných tlakoch a hrozbách, ktoré ich môžu ovplyvňovať, o 

existujúcich spôsoboch využitia pôdy, záujmoch zainteresovaných strán atď.  
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Hlavné spôsoby využitia pôdy a činnosti, ktoré môžu mať vplyv na stav ochrany 

príslušných biotopov a druhov, by sa mali určiť spolu s identifikáciou všetkých 

príslušných zainteresovaných strán, ktoré je potrebné zapojiť do postupu plánovania 

manažmentu a s ktorými je potrebné tento postup prekonzultovať. Táto analýza 

umožňuje zohľadniť potenciálne konflikty a možné spôsoby a prostriedky na ich riešenie. 

Je užitočné identifikovať a zmapovať presné umiestnenie kľúčových prírodných prvkov 

(typov biotopov a druhov) spolu s existujúcimi a plánovanými sociálno-ekonomickými 

činnosťami v danej lokalite. Tieto mapy sú užitočné pri diskusiách so zainteresovanými 

stranami o potrebách súvisiacich s manažmentom danej lokality. 

Celkovým cieľom pri príprave ochranných opatrení by malo byť dosiahnutie 

integrovaného manažmentu lokalít, čo znamená zohľadnenie všetkých príslušných 

záujmov zainteresovaných strán a maximálna možná snaha o ich integráciu s 

dosiahnutím cieľov ochrany lokality.  

Účasť, konzultácie a komunikácia 

Účasť verejnosti na plánovaní a príprave manažmentu ochrany lokalít sústavy Natura 

2000, ktorá umožňuje zohľadniť názory ľudí žijúcich a pracujúcich v danej lokalite alebo 

túto lokalitu využívajúcich, môže poskytnúť vynikajúcu príležitosť na vytvorenie 

spoločenskej atmosféry priaznivejšej pre ochranu životného prostredia. 

Pravdepodobnosť úspechu sa výrazne zvýši, ak sa do manažmentu danej lokality zapoja 

rôzne zainteresované strany. Účasť sa dá zabezpečiť počas postupu plánovania 

manažmentu s príslušnými nástrojmi manažmentu, ktoré sú k dispozícii pre verejné 

konzultácie ešte pred jeho konečným schválením a zverejnením. Včasné konzultácie a 

účasť zainteresovaných strán od prvých fáz si zvyčajne vyžadujú multidisciplinárny a 

profesionálny prístup. 

Vďaka náležitej komunikácii so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami si 

zainteresované strany uvedomia dôležitosť účasti v tomto postupe a úlohy, ktorú môžu 

zohrávať. Je dôležité zverejniť ciele ochrany danej lokality všetkým príslušným 

zainteresovaným stranám už v počiatočnej fáze procesu, informovať o význame 

lokality pre zachovanie určitých biotopov a druhov jasným spôsobom, ktorý je ľahko 

zrozumiteľný občanom žijúcim v tejto oblasti alebo využívajúcim túto oblasť, aby mohli 

ľahšie pochopiť význam prijatých krokov na zabezpečenie náležitého manažmentu danej 

lokality a zapojiť sa do tohto procesu.  

Súčasné osvedčené postupy v mnohých členských štátoch EÚ zahŕňajú aj zabezpečenie 

aktívnej účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán, napr. prostredníctvom 

zriadenia riadiacich skupín alebo výborov na rozvoj manažmentu ochrany. Tieto 

riadiace výbory zvyčajne zahŕňajú príslušné miestne orgány a zástupcov majiteľov 

pozemkov, užívateľov a hlavných prevádzkovateľov v danej lokalite sústavy Natura 

2000.  

Organizovanie účinnej verejnej konzultácie si vyžaduje účinnú organizáciu procesu a 

spolupráce na rôznych politických úrovniach, ako aj dostatočný počet zamestnancov 

a rozpočet a používanie účinných komunikačných nástrojov a prostriedkov. Pri úsilí 

zabezpečiť, aby jednotlivé zainteresované strany, predovšetkým tie, ktoré sú priamo 

zapojené do environmentálneho manažmentu, pochopili právne záväzky týkajúce sa 

životného prostredia, navrhované ciele ochrany a opatrenia pre každú lokalitu, ako aj 

príležitosti, ktoré ponúka vhodný manažment lokality, môže byť potrebné poskytnúť aj 
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cielené možnosti školenia a poskytovania informácií a – ak je to potrebné - aj účinné 

postupy riešenia konfliktov. Uľahčí to dosiahnutie dohôd v otázkach manažmentu.  

Ako veľmi prínosné sa ukázalo sprostredkovanie procesu vývoja ochranných opatrení, 

účasti zainteresovaných strán a v niektorých prípadoch aj riešenia konfliktov 

prostredníctvom osobitne vymenovaného „ochrancu lokality“, ktorého môže 

vymenovať a/alebo finančne podporovať príslušný administratívny orgán, ale môže ním 

byť aj z hlavný majiteľ pozemku, miestne orgány, miestna mimovládna organizácia alebo 

iné zainteresované strany. Táto funkcia môže byť spojená s úlohou dohliadať nad 

realizáciou alebo uľahčiť realizáciu týchto opatrení.   

Vymedzenie potrebných ochranných opatrení 

Ochranné opatrenia by sa mali definovať dostatočne podrobne v záujme uľahčenia 

ich realizácie (kto je zodpovedný za čo, kedy a ako) a v záujme predchádzania možným 

konfliktom, ktoré môžu vyplývať z nedostatku jasných informácií. Ochranné opatrenia 

pre danú lokalitu musia byť zároveň realistické, kvantifikované a zvládnuteľné. 

Jazyk použitý na opis ochranných opatrení by mal byť jasný, aby boli tieto opatrenia 

všeobecne zrozumiteľné.  

Vymedzenie ochranných opatrení si vyžaduje primerané technické odborné znalosti, 

vďaka čomu sa zohľadní rozsah možných opatrení na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa 

danej lokality, pričom sa identifikujú tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné a tie, pre ktoré 

existujú rôzne alternatívy realizácie, aby sa týmto opatreniam mohli prispôsobiť 

miestne záujmy v rámci možností tohto plánu. Na realizáciu týchto opatrení by sa malo 

poskytnúť presné miesto a opis potrebných prostriedkov a nástrojov. To sa najlepšie 

dosiahne pracovným plánom, v ktorom sa uvedie čas realizácie a pridelia úlohy a 

zodpovednosti osobám zapojeným do realizácie. Takýto pracovný plán by mal byť 

dostatočne flexibilný na to, aby bola možná jeho revízia a úprava podľa potrieb, napr. na 

základe výsledkov už zrealizovaných opatrení. Je tiež dôležité stanoviť časový rámec na 

revíziu prijatých ochranných opatrení, pokiaľ ide o ich vhodnosť a pokrok vo vzťahu k 

dosiahnutiu cieľov ochrany, aby bolo možné kontrolovať primeranosť, merateľnosť a 

realizáciu. 

Zdroje na realizáciu. Odhady nákladov a prínosov a identifikácia možných finančných 

nástrojov 

Ak je to možné, v rámci všetkých nástrojov manažmentu pre lokality sústavy Natura 

2000 by sa mali posúdiť zdroje potrebné na realizáciu ochranných opatrení vrátane 

informácií o odhadovaných nákladoch na realizáciu a monitorovanie všetkých 

plánovaných činností, administratívnych nákladov, náhrad škôd atď. Rovnako dôležité 

ako finančné zdroje sú ľudské zdroje. Primeraný manažment lokalít sústavy Natura 2000 

si vyžaduje, aby mali ľudia zapojení do navrhovania a realizácie týchto opatrení vhodné 

zručnosti. Tieto informácie sú dôležité aj pri prideľovaní finančných prostriedkov z 

rôznych možných zdrojov a systémov podpory. 

Okrem poskytnutia jasnej základne na dosiahnutie cieľov ochrany môže byť zavedenie 

ochranných opatrení pre sústavu Natura 2000 dôležitým prínosom aj pre spoločnosť a 

ekonomiku - tým, že zabezpečí trvalý prílev životne dôležitých ekosystémových služieb
4
. 

                                                 
4
 Európska komisia (2013). Ekonomický prínos sústavy Natura 2000. (The economic benefits of the 

Natura 2000 network). 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
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf
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Natura 2000 je dôležitým miestom výskytu biotopov bohatých na uhlík a zohráva 

dôležitú úlohu pri riešení problémov spojených so zmenou klímy, jednak zmierňovaním 

dôsledkov zmeny klímy a jednak prispôsobovaním sa tejto zmene
5
. Prináša aj iné 

sociálno-ekonomické výhody, napr. zachovanie toku a kvality vody, ochranu 

prirodzených opeľovačov, zachovanie krajiny a spoločenských hodnôt a podporu 

cestovného ruchu a rekreácie. Preto je potrebné, aby si všetci uvedomili početné výhody, 

ktoré vyplývajú z investícií do sústavy Natura 2000.   

Hodnotenie nákladov a prínosov spojených s realizáciou lokalít sústavy Natura 2000 je 

možné iba v prípade riadne naplánovaného manažmentu. Pre každú lokalitu by mal byť 

náležite identifikovaný význam socio-ekonomických faktorov, ak sú k dispozícii 

príslušné informácie. Na určenie možných nákladov a prínosov vyplývajúcich z 

manažmentu danej lokality by sa mali analyzovať odvetvia hospodárskej činnosti a ich 

vzťahy a väzby s prírodným prostredím. To môže byť užitočné aj pri identifikácii 

skutočnej potreby finančnej podpory a sprístupnení príslušných podporných 

mechanizmov, platieb za poskytované služby atď. 

Účinná realizácia a komunikácia 

Keď sa vypracujú ochranné opatrenia, mal by existovať mechanizmus na zaistenie ich 

účinnej realizácie. Členské štáty musia byť schopné preukázať, že v príslušných 

lokalitách zaviedli potrebné ochranné opatrenia a musí existovať dôkaz, že opatrenia sú 

nielen zavedené ale naozaj aj realizované. Členské štáty musia každých šesť rokov podať 

správu o ochranných opatreniach v lokalitách sústavy Natura 2000 (podľa článku 17 

smernice o biotopoch, pozri nižšie). 

V niektorých členských štátoch sú plány manažmentu a ochranné opatrenia právne 

záväzné. Pokiaľ ide o komunikáciu a informovanie, ochranné opatrenia zavedené pre 

lokality – alebo ich verejné zhrnutie, ak obsahujú obchodné alebo iné citlivé a osobné 

informácie - by mali byť transparentne dostupné širokej verejnosti (napr. na webových 

stránkach alebo v oficiálnych registroch) ako zdroj informácií pre všetkých ľudí, ktorí 

žijú v danej oblasti a ktorých sa toto rozhodnutie týka. 

6.  Monitorovanie, hodnotenie a revízia ochranných opatrení 

Monitorovacie aktivity v lokalitách sústavy Natura 2000 by mali mať vo vzťahu k 

navrhovaným ochranným opatreniam dva účely: 

- posúdiť skutočnú realizáciu plánovaných ochranných opatrení a ich efektivitu pri 

plnení cieľov ochrany v danej lokalite;  

- posúdiť vplyv týchto opatrení na úroveň ochrany cieľových biotopov a druhov, ktoré 

sa vyskytujú v danej lokalite. 

Mechanizmy monitorovania by mali zahŕňať merateľné a jasne overiteľné ciele a mohli 

by zahŕňať aj systém ukazovateľov, ktorými sa uľahčí prijímanie adekvátnych krokov a 

hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Monitorovanie a dohľad sú uvedené v smernici 

o biotopoch (články 11 a 17). Článok 17 ods. 1 vyžaduje, aby členské štáty poskytli 

informácie týkajúce sa ochranných opatrení uvedených v článku 6 ods. 1, ako aj 

zhodnotenie dosahu týchto opatrení. 

                                                 
5
 Európska komisia (2013) Usmernenia o klimatickej zmene a sústave Natura 2000. (Guidelines on 

climate change and Natura 2000) http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm 
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Programy monitorovania na posúdenie stavu ochrany biotopov a druhov európskeho 

významu sa v súčasnosti uskutočňujú vo viacerých členských štátoch. Podľa pokynov na 

uplatňovanie článku 17 sa tieto posúdenia musia uskutočniť v každej krajine na 

biogeografickej úrovni, pričom sa zohľadní  ich celý areál rozšírenia. Pokiaľ však ide o 

revíziu plánov starostlivosti a ich opatrení, mala by sa vykonať v primeranom čase, aby 

sa mohol  manažment danej lokality prispôsobiť možným zmenám, s prihliadnutím na 

ciele ochrany, druhy opatrení a okolnosti pre každú lokalitu siete Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznámenie komisie týkajúce sa zavádzania ochranných opatrení pre lokality 
sústavy Natura 2000 

Európska komisia, Doc. Hab.13-04/05, september 2013. (Originál v angličtine).  

Šírenie povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. 

Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote conservation measures_SK.pdf 

Kontakt: nature@ec.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/comNote%20conservation%20measures_SK.pdf
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