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OZNÁMENIE KOMISIE 
O VYHLASOVANÍ  

OSOBITNE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (OCHÚ) 
 

Konečná verzia zo 14. mája 2012 
 

Účelom tohto oznámenia je poskytnúť členským štátom usmernenie pri plnení 
kľúčovej povinnosti vyhlasovania osobitných chránených území podľa 
smernice o biotopoch. Oznámenie vychádza zo stanovísk útvarov Komisie, so 
zreteľom na príslušnú judikatúru. 

 
 
 
 

1. Cieľ vyhlasovania OCHÚ 
 
Hlavný cieľ smernice o biotopoch je vymedzený v článku 2. Konkrétne sa v ňom uvádza, že:  
Opatrenia prijaté podľa tejto smernice sa navrhnú, aby sa zachovali v prirodzenom stave 
ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry 
európskeho významu. 
 
Pre dosiahnutie obnovy alebo zachovania prirodzených biotopov a druhov európskeho 
významu je potrebné (podľa bodu 6 preambuly a článku 3) okrem iného zriadiť: súvislú 
európsku ekologickú sústavu osobitných chránených území (pod názvom Natura 2000); 
Táto sústava, pozostávajúca z lokalít, v ktorých sa vyskytujú typy prirodzených biotopov 
uvedených v prílohe I a prirodzené biotopy druhov uvedené v prílohe II, umožní udržanie 
typov prirodzených biotopov a biotopov druhov a v prípade potreby obnovenie priaznivého 
stavu ochrany v ich prirodzenom rozsahu. 

 
Pojem „osobitne chránené územia“ je vymedzený v článku 1 písm. l): „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 vyhlásená, v priaznivom stave ochrany“. 
 
Z uvedeného vyhlásia OCHÚ, ako aj zo všetkých odkazov na OCHÚ v smernici o biotopoch 
jednoznačne vyplýva, že úlohou OCHÚ je pomôcť zachovať v priaznivom stave ochrany 
alebo do takéhoto stavu obnoviť druhy a biotopy európskeho významu. 
 
V článku 6 ods. 1 sú určené ochranné opatrenia, ktoré je potrebné v prípade OCHÚ prijať: 
Pre osobitne chránené územia vytvoria členské štáty potrebné ochranné opatrenia 
obsahujúce v prípade potreby príslušné plány riadenia, 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. Správy členských štátov podľa článku 17 musia obsahovať konkrétne informácie 
o ochranných opatreniach uvedených v článku 6 ods. 1, ako aj hodnotenie vplyvu týchto 
opatrení na stav ochrany prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených 
v prílohe II. 
 
Vyhlasovanie územia európskeho významu (ÚEV) za OCHÚ otvára naplnenie článku 6 ods. 
1, keďže všetky ostatné opatrenia v článku 6, vrátane povinnosti zabrániť ďalšiemu 
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zhoršovaniu (články 6 ods. 2, 6 ods. 3, 6 ods. 4), sa už uplatňujú na ÚEV, a preto sa de 
facto vzťahujú aj na OCHÚ. 
 
Potreba týchto pozitívnych ochranných opatrení v rámci OCHÚ je zrejmá zo zistení 
poslednej správy Komisie podľa článku 17 (za obdobie rokov 2000 – 2006). Z nich vyplýva, 
že v prípade 65 % posúdených biotopov z prílohy I a 54 % posúdených druhov z príloh II, IV 
a V pretrváva nepriaznivý stav ochrany. 
 
Keďže v článkoch 3 ods. 3 a 10 smernice o biotopoch sa uvádza, že zlepšenie ekologickej 
koherencie sústavy Natura 2000 si vyžaduje opatrenia mimo lokalít, v prípade biotopov z 
prílohy I je naplnenie článku 6 hlavným opatrením dostupným v rámci smernice v snahe 
zachovať v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu obnoviť biotopy uvedené v 
prílohe I. Keďže môžu existovať aj iné ustanovenia o ochrane druhov, ktoré sú k dispozícii 
v rámci smernice, článok 6 je zároveň kľúčovým opatrením aj na ochranu druhov z prílohy II. 
 
Preto možno konštatovať, že vyhlásenie OCHÚ je základom dosiahnutia cieľov smernice o 
biotopoch a zachovania v prirodzenom stave ochrany a/alebo obnovenia do takéhoto stavu 
druhov a biotopov európskeho významu, pretože od členských štátov sa vyžaduje 
uplatňovanie potrebných ochranných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1. 
 
 
2. Čo sa skrýva pod označením OCHÚ 
 
V článku 4 ods. 4 smernice o biotopoch sa uvádza, že členské štáty čo najskôr vyhlásia 
lokality európskeho významu „ako osobitné chránené územie, najneskôr však do šiestich 
rokov, a vypracujú priority z hľadiska významu lokalít pre zachovanie v priaznivom stave 
alebo obnovenie do takéhoto stavu typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo 
druhov uvedených v prílohe II a pre koherenciu sústavy Natura 2000 a z hľadiska rizika 
degradácie alebo deštrukcie, ktorým sú tieto lokality vystavené“. 
 
Z toho jasne vyplýva, že najdôležitejšie lokality a/alebo lokality, ktoré čelia hrozbám, by mali 
mať v šesťročnom časovom rámci na vyhlásenie OCHÚ prednosť. Takisto z toho vyplýva 
potreba určenia priorít týkajúcich sa najdôležitejších druhov/biotopov tak, aby bolo možné po 
ich vyhlásení prijať opatrenia.. Tieto priority sa môžu určiť aj na vyšších úrovniach (EÚ, 
biogeografickej úrovni, národnej či regionálnej úrovni). 
 
Pri určovaní priorít na úrovni lokality by sa mali plne zohľadniť: 

 ekologické požiadavky na druhy a biotopy uvedené v štandardnom formulári údajov 
(ŠFÚ) pre sústavu Natura 2000 (t. j. prítomných na lokalite, okrem tých, ktorých 
prítomnosť nie je podľa ŠFÚ významná), 

 stav ochrany biotopov a druhov na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, 
 hrozby a procesy poškodzovania, ktorým sú dané druhy a biotopy vystavené, 
 celkovú spojitosť siete Natura 2000. 

 
Vzhľadom na vymedzenie pojmu „osobitne chránené územia“ podľa článku 1 písm. l) a 
článku 4 ods. 4 je zrejmé, že: 
 
- vyhlasovanie OCHÚ sa musí vykonávať štatutárnym, administratívnym a/alebo 

zmluvným aktom s právnou záväznosťou; 
- potrebné ochranné opatrenia sa musia určiť do šiestich rokov (článok 6 ods. 1), aby 

mohli byť riadne stanovené a uplatňované v čase označenia OCHÚ. 
 
Každá z týchto povinností je podrobnejšie preskúmaná v tomto oznámení (pozri body 4 a 5). 
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3. Časový rámec na vyhlasovanie OCHÚ 
  
Podľa článku 4 ods. 4 smernice o biotopoch musia členské štáty do šiestich rokov od prijatia 
zoznamu území európskeho významu (ÚEV) vyhlásiť osobitné chránené územia (OCHÚ) a 
vypracovať priority z hľadiska významu lokalít pre zachovanie v priaznivom stave alebo 
obnovenie do takéhoto stavu typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I alebo 
druhov uvedených v prílohe II a pre koherenciu sústavy Natura 2000 a z hľadiska rizika 
poškodenia alebo zničenia, ktorým sú tieto lokality vystavené1. 
 
Podľa článku 6 ods. 1: Pre osobitne chránené územia určia 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. 
 
V rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľujú ÚEV sa jasne uvádza, že: ...malo by sa 
zdôrazniť, že povinnosti vyplývajúce z článku 4 ods. 4 a článku 6 ods. 1 smernice 
92/43/EHS je potrebné splniť čo možno najskôr a najneskôr do šiestich rokov od prijatia 
počiatočného zoznamu alebo prvej aktualizácie zoznamu lokalít európskeho významu v 
biogeografickom regióne, a to v závislosti od toho, v ktorom zozname bola lokalita 
európskeho významu uvedená prvýkrát. 
 
To znamená, že deň, keď bola lokalita prvýkrát uvedená v rozhodnutí Komisie, je dňom od 
ktorého sa počíta spomínaná šesťročná lehota2. Ak sa neskôr prijmú následné rozhodnutia, 
ktorými sa zmenia niektoré podrobnosti o lokalite, nemali by sa používať ako zámienka na 
odklad vyhlásenia OCHÚ. Tieto nové zmeny však bude potrebné začleniť do procesu 
vyhlasovania OCHÚ a zohľadniť pri tvorbe potrebných ochranných opatrení. 
 
 
 
4.  Postup vyhlasovania OCHÚ  
 
Ak bola lokalita schválená ako lokalita európskeho významu, v článku 4 ods. 4 je zároveň 
stanovená potreba určenia priorít týkajúcich sa vyhlásenia OCHÚ. Preto by jasnú prioritu pri  
stanovovaní a prijímaní cieľov ochrany a ochranných opatrení mali dostať lokality, ktoré sa 
považujú za najdôležitejšie pre druhy/biotopy uvedené v prílohe I a prílohe II a pre spojitosť 
sústavy Natura 2000 tak, aby sa jasne zohľadnil ich význam. Najvhodnejšie by bolo stanoviť 
ochranné opatrenia po verejnej konzultácii a s primeraným zapojením všetkých 
zainteresovaných strán. 
 
Hoci smernica vyžaduje od členských štátov, aby vyhlásili ÚEV ako OCHÚ do šiestich rokov 
od prijatia európskeho zoznamu ÚEV, nie je v nej stanovený žiaden osobitný postup 

                                                           
1
 Všetky rozhodnutia Komisie týkajúce sa rôznych biogeografických regiónov sú k dispozícii na 

webovej stránke Komisie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm. 
2
 Zoznam území európskeho významu, vypracovaný po dohode s členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 2, 

stanovuje právny rámec výberu a vymedzenia lokalít. Prijatím tohto zoznamu ÚEV sa formálne spúšťa 
šesťročná lehota na vyhlásenie OCHÚ, bez ohľadu na akékoľvek ďalšie zmeny vrátane zmien hraníc lokality, 
ktoré by nemali slúžiť ako zámienka na odklad vyhlásenia OCHÚ. Zmeny v konfigurácii lokality musia byť 
predmetom aktualizácie zoznamu ÚEV pred vyhlásením OCHÚ.   
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vyhlasovania OCHÚ. Táto otázka je záležitosťou národného práva členských štátov, ktoré 
majú veľkú voľnosť pri určovaní spôsobu, akým ÚEV vyhlásia OCHÚ. 
 
Členské štáty môžu zaviesť nové postupy vyhlasovania alebo prispôsobiť existujúce a/alebo 
podložiť vyhlasovanie inými právnymi aktmi. Môžu si vybrať druh právneho aktu, ktorý 
použijú – či už pôjde o zákonný, zmluvný alebo správny predpis – a môžu sa rozhodnúť, 
ktorú úroveň administratívy (napr. národnú alebo regionálnu) považujú pri vyhlasovaní 
OCHÚ za najvhodnejšiu. Takisto je na členských štátoch, aby určili, či predpis o vyhlasovaní 
bude platiť iba pre jedinú lokalitu, alebo či bude zahŕňať viaceré lokality. 
 
Avšak bez ohľadu na použitý postup je potrebný jasný právny základ, z ktorého bude 
vyhlasovanie OCHÚ vychádzať, a členské štáty by mali zabezpečiť nespochybniteľnú 
záväznosť takéhoto vyhlasovania. Predpis o vyhlasovaní musí byť zároveň dostatočne 
zrozumiteľný, aby zaručoval splnenie požiadaviek smernice pri zachovaní právnej istoty. 
 
To je v súlade s existujúcou judikatúrou (Komisia/Belgicko, C-415/01)3; 
 

- ustanovenia smerníc sa musia vykonávať s nespochybniteľnou záväznosťou a zároveň 
so špecifickosťou, presnosťou a zrozumiteľnosťou, ktoré sú potrebné na splnenie 
požiadaviek právnej istoty. Zásada právnej istoty vyžaduje náležité zverejnenie 
národných opatrení prijatých podľa pravidiel Spoločenstva tak, aby umožnili osobám, 
ktorých sa dané opatrenia týkajú, zistiť rozsah svojich práv a povinností v konkrétnej 
oblasti riadenej právom Spoločenstva. 

 

- Pokiaľ ide o mapy vymedzujúce osobitne chránené územia, musia sa stanoviť s 
nespochybniteľnou záväznosťou. V opačnom prípade by mohli byť hranice osobitne 
chránených území kedykoľvek spochybnené. Zároveň by existovalo riziko, že cieľ 
ochrany v článku 4 smernice o vtákoch by nebolo možné úplne dosiahnuť. 

 
 
5. Právne predpisy vzťahujúce sa na OCHÚ v dôsledku ich vyhlásenia  
 
Na dosiahnutie potrebnej právnej jasnosti, musí byť právny predpis o vyhlasovaní OCHÚ, 
okrem uvádzania názvu a miesta lokality, jednoznačný a právne transparentný v týchto 
otázkach: 
 

- Druhy a biotopy, pre ktoré je OCHÚ vyhlásené: sa uvedú napríklad – buď v samotnom 
právnom akte, alebo v osobitnom právne záväznom dokumente – všetky druhy z prílohy 
II a všetky biotopy z prílohy I, ktoré sa v dostatočnej miere vyskytujú v každej lokalite, t. 
j. všetky druhy uvedené v štandardnom formulári údajov (ŠFÚ) s dostatočnou veľkosťou 
a hustotou populácie4 vo vzťahu k populáciám prítomným na území daného štátu 
(kategórie veľkosti populácie A, B alebo C) a všetky biotopy uvedené v ŠFÚ s výbornou 
(A), dobrou (B) alebo dostatočnou (C)reprezentatívnosťou5, 

- Hranice OCHÚ: zahrnutím mapy alebo máp – buď do samotného právneho aktu, alebo 
do osobitného štatutárneho, správneho a/alebo zmluvného záväzného aktu (ako 
napríklad do verejného registra) – s presnými hranicami lokality, resp. lokalít. Mapa by 
mala zodpovedať príslušným národným, resp. regionálnym kartografickým systémom a 
mať vhodnú mierku, ktorá umožní všetkým zainteresovaným a dotknutým stranám určiť 

                                                           
3
 Pozri napríklad rozsudok z 27. 2. 2003, Komisia/Belgicko, C-415/01, Zb. 2003, s. 2081, bod 21. Hoci ide o prípad súvisiaci s lokalitami 

podľa smernice o vtákoch, týka sa aj lokalít podľa smernice o biotopoch. 
4
 Kritérium B(a) prílohy III smernice o biotopoch: Veľkosť a hustota populácie druhov prítomných v danej lokalite vo vzťahu k populáciám 

existujúcim v rámci územia krajiny. 
5
Kritérium A a) prílohy III smernice o biotopoch – reprezentatívnosť – by malo byť spojené s výkladovou príručkou k biotopom uvedeným v 

prílohe I, keďže v tejto príručke je uvedená definícia charakteristických druhov a ich zoznam, ako aj ďalšie relevantné prvky. Stupeň 
reprezentatívnosti udáva mieru „aký typický“ je typ biotopu. 
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polohu danej lokality vo vzťahu k pôdnemu fondu. Hranice sa nesmú líšiť od hraníc 
územia európskeho významu (ÚEV) stanovených pre túto oblasť, pokiaľ hranice ÚEV 
neboli zmenené stanoveným postupom (dok. Hab. 05-06-08) a aktualizovaným 
rozhodnutím Komisie. 

 
- Účel vyhlásenia: v širšom slova zmysle by sa malo vysvetliť, že účelom OCHÚ je prispieť 

k zachovaniu v priaznivom stave ochrany, prípadne k obnoveniu do takéhoto stavu 
prirodzených biotopov a druhov žijúcich v danej lokalite. V ideálnom prípade by sa mali 
špecifické ciele ochrany daného OCHÚ vymenovať buď v právnom akte, alebo v 
sprievodnom právne záväznom dokumente, aby bolo jasný dôvod vyhlásenia OCHÚ a 
skutočnosť, že takéto vyhlásenie si vyžaduje zavedenie ochranných opatrení všade, kde 
je to potrebné (t. j. nielen tých na ochranu pred poškodením uvedených v článku 6 ods. 2 
až 4). 

 
- Právne predpisy vzťahujúce sa na OCHÚ: Z vyhlásenia OCHÚ alebo z právnych 

predpisov, ktorými sa transponuje smernica o biotopoch, by malo byť zrejmé, že 
ustanovenia článku 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 sa v skutočnosti uplatňujú tak na OCHÚ, 
ako aj na ÚEV – napríklad uvedením krížového odkazu v akte o vyhlásení na príslušné 
články v právnych predpisoch, ktorými sa transponuje smernica o biotopoch, alebo na už 
vopred prijatý právny akt, ktorým sa ustanovila ochrana ÚEV. 

 
Z vyhlásenia OCHÚ by mala byť zrejmá aj povinnosť uplatňovať v OCHÚ potrebné 
ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým požiadavkám týkajúcim sa 
prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe II, ktoré sa v 
danej lokalite nachádzajú (v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice o biotopoch). 
Vyhlásenie by malo tiež obsahovať, prípadne by k nemu mal byť priložený, 
transparentný mechanizmus zavádzania a realizácie týchto ochranných opatrení (napr. 
plány starostlivosti, sektorové plány atď.). 
 
Ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 smernice o biotopoch, členské štáty majú na výber 
viaceré prístupy, ktoré môžu použiť na uplatňovanie potrebných ochranných opatrení. 
Patrí sem použitie vhodných plánov starostlivosti osobitne spracovaných pre jednotlivé 
lokality alebo začlenených do širších plánov rozvoja, ako aj primerané štatutárne, 
správne alebo zmluvné opatrenia. Komisia dôrazne odporúča využívanie plánov 
starostlivosti ako transparentného nástroja podpory proaktívneho riadenia lokalít sústavy 
Natura 2000. Bez ohľadu na zvolené opatrenia ide hlavne o to, aby boli dostatočné na 
dosiahnutie cieľov uvedených v článku 6 ods. 1 smernice. 
 
Z definície OCHÚ jasne vyplýva, že ochranné opatrenia sa bežne určujú a uplatňujú od 
dátumu vyhlásenia, t. j. do skončenia šesťročnej lehoty. To však nevyhnutne 
neznamená, že sa po týchto šiestich rokoch nemôžu zmeniť na základe získaných 
poznatkov a skúseností s ich vykonávaním. Správa lokalít a najmä určenie toho, čo sa 
považuje za „potrebné“ na splnenie „ekologických požiadaviek“ lokalít podľa článku 6 
ods. 1 sa bude vyvíjať ešte dlho po samotnom vyhlásení lokalít. Napríklad účinky zmeny 
klímy, ale aj ďalšie vplyvy na lokality môžu v budúcnosti viesť k revízii opatrení, 
požadovaných podľa článku 6 ods. 1. 
 
Výber ochranných opatrení je zároveň proces, ktorý sa často opakuje a vo veľkej miere 
závisí od účasti a súhlasu zainteresovaných strán, preto je pochopiteľné, že si vyžaduje 
čas. Napriek šesťročnému časovému rámcu od schválenia ÚEV k vyhláseniu OCHÚ je 
zrejmé, že úsilie o identifikáciu a stanovenie potrebných ochranných opatrení v lokalite 
by sa malo začať hneď po jej schválení za ÚEV a nie až na konci tohto šesťročného 
obdobia. 
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Určenie a uplatňovanie potrebných ochranných opatrení musí byť prirodzene založené 
na úplnom pochopení cieľov ochrany. Keďže v konečnom dôsledku ide o ich 
pochopenie na úrovni danej lokality, členské štáty sa môžu rozhodnúť vypracovať 
všeobecné ciele ochrany a opatrenia pre príslušné druhy a biotopy v širšej 
biogeografickej škále (napr. na národnej či regionálnej úrovni), v ktorých sa potom môže 
uviesť krížový odkaz na úroveň konkrétnej lokality. 

 
 
6. Typ režimu právnej ochrany prijatého pre OCHÚ 
 
Článok 6 je základným ustanovením smernice o biotopoch, keďže sa v ňom stanovuje 
rámec zachovania a ochrany lokality a zahŕňa proaktívne, preventívne a procesné 
požiadavky. Článok 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 sa uplatňuje na ÚEV (v súlade s článkom 4  
ods. 5 smernice o biotopoch). Článok 6 ods. 1 sa uplatňuje iba na OCHÚ, ktoré tiež 
podliehajú požiadavkám uvedeným článku 6 ods. 2, ods. 3 a ods. 4. 
 
Pokiaľ ide o požiadavky na ochranu OCHÚ, je pri vymedzení režimu právnej ochrany pre 
OCHÚ potrebné prihliadať na príslušnú judikatúru6; 
 

 Článok 6 smernice o biotopoch by sa mal chápať ako požiadavka, aby členské štáty 
poskytli OCHÚ režim právnej ochrany, ktorý je schopný umožniť udržanie typov 
prirodzených biotopov a biotopov druhov a v prípade potreby obnovenie ich priaznivého 
stavu ochrany v prirodzenom areáli ich rozšírenia (článok 3). 
 

 Absencia osobitného ustanovenia, resp. ustanovení, ktoré by spájali vyhlásené OCHÚ s 
uplatňovaním primeranej právnej ochrany a potrebných ochranných opatrení v prípade 
druhov alebo biotopov nachádzajúcich sa na tomto OCHÚ, znižuje význam cieľa 
stanoveného v článku 3, článku 4 ods. 4 a v článku 6 smernice o biotopoch. 

 
Z existujúcej judikatúry je preto zrejmé, že vyhlásenie OCHÚ musí byť spojené s primeranou 
právnou ochranou a systémom konzervácie, ktorý je uplatnený v súlade s článkom 6 
smernice o biotopoch. 
 
Čo by mal systém ochrany obsahovať  
 
Systém ochrany a zachovania by mal zahŕňať všetky ustanovenia článku 6. Režim ochrany 
musí najmä:  
 

 obsahovať potrebné ochranné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým 
požiadavkám typov prirodzených biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených 
v prílohe II, ktoré sa v OCHÚ nachádzajú, okrem tých, ktorých prítomnosť sa podľa 
štandardného formuláru údajov pre sústavu Natura 2000 považuje za nevýznamnú. 
Ochranné opatrenia by mali byť podrobné a dostatočné, aby sa ich vykonávaním 
dosiahli ciele ochrany lokality a aby prispievali k hlavnému cieľu smernice, ktorým je 
zachovanie a obnovenie druhov a biotopov v priaznivom stave ochrany v rámci ich 
prirodzeného areálu rozšírenia. 
 
Spôsob určovania ochranných opatrení a ich vykonávania je na rozhodnutí každého 
členského štátu. Členské štáty sa môžu rozhodnúť pre vypracovanie plánov 
starostlivosti, ktoré by identifikovali potrebné ochranné opatrenia a zabezpečili 

                                                           
6
 Pozri tieto rozsudky Súdneho dvora: Komisia/Španielsko, 2. august 1993, C-355/90, Zb. 1993 s. 4221, body 28 

– 32; Komisia/Francúzsko, 18. marec 1999, C-166/97, Zb. 1999 s. 1719, body 21 a 25; Komisia/Francúzsko, 25. 
november 1999, C-96/98, Zb. 1999 s. 8531, body 22 – 27; Komisia/ Belgicko, 27. február 2003, C-415/01, Zb. 
2003 s. 2081, body 15 – 17 a 21 – 22; Komisia/Španielsko, 22. september 2011, C-90/10, Zb. 2011 s. ---, bod 37. 
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mechanizmus na ich plnenie. Môžu prijať horizontálne opatrenia, ktoré zabezpečia 
vykonávanie potrebných ochranných opatrení identifikovaných v súvislosti s biotopmi 
a druhmi európskeho významu, ktoré sa v OCHÚ nachádzajú. Tieto opatrenia môžu 
mať primeraný štatutárny, správny alebo zmluvný charakter. 
 
Avšak bez ohľadu na použitý mechanizmus musia členské štáty zabezpečiť, aby boli 
potrebné ochranné opatrenia dostatočne špecifické, presné a jasné na to, aby 
zúčastneným stranám zaručovali právnu istotu. Musia tiež zabezpečiť, aby sa 
ochranné opatrenia prijaté podľa článku 6 ods. 1 účinne realizovali. 
 

 Podniknú primerané kroky s cieľom predísť poškodeniu prirodzených biotopov a 
druhov, ako aj podstatnému rušeniu druhov, z dôvodu ktorých boli dané územia 
označené za chránené. Opäť je na členskom štáte, aby rozhodol, ako bude článok 6 
ods. 2 uplatňovať v praxi. Členské štáty sa napríklad môžu rozhodnúť vypracovať 
zoznam potenciálne škodlivých činností, ktoré si v prípade danej lokality, resp. 
zoskupenia niekoľkých lokalít vyžadujú predchádzajúci súhlas, prípadne ich môžu 
identifikovať formou národných/regionálnych právnych predpisov. 

 

 Zabezpečia, aby sa zaviedol právny postup schvaľovania všetkých plánov alebo 
projektov, ktoré priamo nesúvisia, alebo nie sú potrebné pre starostlivosť o danú 
lokalitu, no pravdepodobne budú môcť danú lokalitu významne ovplyvniť, či už 
samotné, alebo v spojení s inými plánmi alebo projektmi, aby sa zabránilo 
nepriaznivému účinku na integritu OCHÚ (pokiaľ sa neuplatňuje článok 6 ods. 4). 

 
 
 
7. Uplatniteľnosť na CHVÚ  
 
V súlade s článkom 3 ods. 1 smernice o biotopoch sú chránené vtáčie územia (CHVÚ) 
vyhlásené podľa smernice o vtákoch súčasťou sústavy Natura 2000. Článok 6 ods. 2, ods. 3 
a ods. 4 sa uplatňuje na ÚEV (v súlade s článkom 4 ods. 5 smernice o biotopoch) a na 
CHVÚ (v súlade s článkom 7 smernice o biotopoch7). Ustanovenia článku 6 ods. 1 sa na 
CHVÚ nevzťahujú. Vzťahujú sa však na ne analogické ustanovenia na základe článku 4 
ods. 1 a ods. 2 smernice o vtákoch. To znamená, že členské štáty musia zabezpečiť, aby 
boli druhy uvedené v prílohe I a druhy pravidelne sa vyskytujúcich sťahovavých vtákov 
predmetom zvláštnych opatrení týkajúcich sa ochrany ich biotopov tak, aby sa zabezpečilo 
ich prežitie a rozmnožovanie v areálu ich rozšírenia. Judikatúra Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev týkajúca sa týchto ustanovení je už pomerne rozsiahla. Napríklad v prípade C-
293/07 Súdny dvor objasnil potrebu koherentného, špecifického a integrovaného právneho 
režimu, ktorý je schopný zabezpečiť správne riadenie a účinnú ochranu CHVÚ. To 
znamená, že CHVÚ musia podliehať podobne jednoznačnému režimu ochrany ako OCHÚ 
(hranice, dôvody vyhlásenia, ciele ochrany a opatrenia). 

                                                           
7
 Záväzky vyplývajúce z článku 6 ods. 2, 3 a 4 tejto smernice nahradia akékoľvek záväzky vyplývajúce z prvej 

vety článku 4 ods. 4 smernice 79/409/EHS, pokiaľ ide o územia klasifikované podľa článku 4 ods. 1 alebo 
podobne uznané podľa článku 4 ods. 2 uvedenej smernice, a to odo dňa vykonania tejto smernice alebo 
oznámenia, alebo uznania členským štátom podľa smernice 79/409/EHS, ak je tento druhý dátum neskorší. 
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Oznámenie Komisie o vyhlasovaní osobitne chránených území (OCHÚ) zo dňa 14. 
mája 2012 
 
Európska komisia, Doc. Hab.12-04/05, 14. mája 2012 (Originál v angličtine).  
Šírenie povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. 
 
Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_SK.pdf 

 
 

 
Kontakt: nature@ec.europa.eu 
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