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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. 10. 2015 Vaši žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí následující informace:
„Na základě § 45f zákona 114/1992 Sb., v platném znění, MŽP vypracuje každé 3 roky
zprávu o plnění ustanovení § 45e a každých 6 let zprávu o realizaci opatření podle § 45g,
45h, 45i, 50 a 56. Žádáme o informaci, kolik bylo těchto zpráv zpracováno a kterých EVL,
ptačích oblastí a evropsky významných druhů se týkají. Žádáme zaslat zprávy zpracované
na základě § 45f zákona 114/1992 Sb., v platném znění, pro Ptačí oblast Východní Krušné
hory (CZ0421005), případně odkazy na veřejně přístupné elektronické dokumenty.“
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Cílem ustanovení § 45f zákona č. 114/1992 Sb. je implementace požadavků směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (dále jen
„BD“) a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (dále jen „HD“) na monitoring evropsky významných druhů
a evropských stanovišť vyskytujících na území EU (čl. 11 HD) a dále na reporting opatření
přijímaných na základě těchto směrnic Evropské komisi (podle čl. 9 a 12 BD a čl. 6, 16
a 17 HD). Na základě těchto požadavků probíhá na území ČR monitoring evropsky
významných druhů, evropských stanovišť a volně žijících ptáků (zajišťuje Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR) a jsou odevzdávány Evropské komisi hodnotící zprávy podle
čl. 17 HD a čl. 12 BD (obě v šestiletých intervalech), zprávy podle čl. 9 BD a čl. 16 HD
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(každoročně zpráva podle čl. 9 BD a jednou za dva roky zpráva podle čl. 16 HD) a dále
zpráva podle čl. 6 HD (zpráva se nepodává za časové období, ale ad hoc v případě
uložení kompenzačních opatření).
Hodnotící zpráva podle čl. 17 HD obsahuje ve své obecné části vyhodnocení
implementace HD v ČR a ve své speciální části zhodnocení stavu jednotlivých evropsky
významných druhů a evropských stanovišť (jedná se o stanoviště přílohy I a druhy příloh
II, IV a V HD) na celém území ČR, resp. na území biogeografických oblastí nacházejících
se na území ČR. Zprávu zpracovává AOPK ČR. Od vstupu do EU v roce 2014 odevzdala
ČR Evropské komisi celkem dvě tyto zprávy, a to v roce 2007 pro období 2001 – 2006
(resp. pro ČR od počátku vstupu do EU v roce 2004) a v roce 2013 pro období 2007 –
2012.
Hodnotící zpráva podle čl. 12 BD se zprvu odevzdávala ve tříletých intervalech v souladu
s požadavky BD, ale od roku 2012 je odevzdávána v šestiletých intervalech na základě
dohody Evropské komise s členskými státy za účelem snížení administrativní zátěže
(sjednocení intervalu pro odevzdávání zpráv podle čl. 17 HD a čl. 12 BD). Zpráva zprvu
obsahovala pouze vyhodnocení implementace BD v ČR, od roku 2008 je požadováno též
hodnocení stavu všech druhů ptáků vyskytujících se na území členských států. Zprávu
zpracovává AOPK ČR. ČR dosud odevzdala 2 zprávy, a to v roce 2008 za období 2005 –
2007 a v roce 2003 za období 2008 – 2012 (přechodný interval hodnocení pro potřeby
sladění intervalů odevzdávání zpráv podle čl. 12 BD a čl. 17 HD, tato zpráva obsahovala
v případě ČR pouze hodnocení stavu druhů dle přílohy I BD a pravidelně se vyskytujících
stěhovavých druhů, nikoliv všech druhů ptáků jako v případě ostatních členských států).
Zpráva podle čl. 9 BD obsahuje přehled vydaných odchylek (odchylných postupů podle
§ 5b a výjimek podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro druhy ptáků volně žijící
na evropském území členských států EU). Zprávu zpracovává MŽP. Od vstupu ČR do EU
bylo odevzdáno 11 zpráv.
Zpráva podle čl. 16 HD obsahuje přehled vydaných odchylek (výjimek podle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb.) pro druhy přílohy IV a přílohy V (které jsou zároveň zařazeny mezi druhy
zvláště chráněné) podle HD. Zprávu zpracovává MŽP. Od vstupu ČR do EU bylo
odevzdáno 6 zpráv.
Zpráva podle čl. 6 HD shrnuje informace o přijatých kompenzačních opatření ve smyslu
čl. 6.4 HD. Zprávu zpracovává MŽP. Od vstupu do ČR byla odevzdána 1 zpráva.
Všechny zprávy mají jednotný formát navržený Evropskou komisí (která metodicky řídí
naplňování požadavků směrnic) a schválený členskými státy.
Zprávy dle HD jsou dostupné na internetových stránkách
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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Zprávy dle BD jsou dostupné na internetových stránkách
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm
Vedle monitoringu probíhajícího pro potřeby hodnocení stavu evropsky významných
druhů, evropských stanovišť a volně žijících ptáků (v rámci hodnocení podle čl. 12 BD
a čl. 17 HD), probíhá na území ČR též monitoring jednotlivých ptačích oblastí (druhů, které
jsou předmětem ochrany v těchto ptačích oblastech, a dalších významných druhů přílohy
I BD). Tento monitoring probíhá ve tříletých intervalech. V současné době jsou
publikovány výsledky tohoto monitoringu za období 2005 – 2007 v publikaci Hora et al.
(2010) „Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005 –
2007“.
Co se týče ustanovení § 45f zákona č. 114/1992 Sb., je nutno konstatovat, že jednak zcela
nekoresponduje s požadavky BD a HD (nevyhovující implementace směrnic, co se týče
např. intervalu odevzdávání reportu podle čl. 9 BD a čl. 16 HD) a dále zcela neodráží
zavedenou praxi dohodnutou na úrovni Evropské komise a členských států (změna
intervalu odevzdávání zpráv dle č. 12 BD, obsah reportů apod.).
Zprávy podle čl. 12 BD a čl. 17 HD obsahují pouze hodnocení stavu jednotlivých
fenoménů na úrovni celé ČR (resp. příslušných biogeografických oblastí) a neobsahují
hodnocení stavu těchto fenoménů v jednotlivých územích soustavy Natura 2000
či hodnocení stavu jednotlivých území soustavy NATURA 2000. Ve vazbě na území
soustavy NATURA 2000 obsahují zprávy v jejich obecné části pouze základní shrnující
informace týkající se počtu evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, jejich rozlohy,
počtu zpracovaných souhrnů doporučených opatření, přijatých kompenzačních opatření
ve smyslu čl. 6.4 HD apod., ve speciální části pak u fenoménů, které jsou předmětem
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, shrnující informace týkající se
velikosti jejich populace (či podílu jejich rozlohy v případě stanovišť) na území soustavy
NATURA 2000, které byly vyhlášeny k jejich ochraně, a typů přijatých ochranářských
opatření. Dané zprávy tedy neobsahují Vámi požadovanou zprávu (či bližší informace)
týkající se Ptačí oblasti Východní Krušné hory. Pro Ptačí oblast Krušné hory máme
v současnosti k dispozici výsledky monitoringu ptačích oblastí (viz výše) z období 2005 –
2007 a 2008 – 2010 (publikace v přípravě do tisku), které Vám poskytujeme v příloze.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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