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Jedním z nejvýznamnějších úkolů před naším vstupem do
Evropské unie při implementaci práva Evropských společen−
ství v podoblasti ochrany přírody je navržení a vymezení loka−
lit budoucí soustavy chráněných území evropského významu
Natura 2000. Tato soustava bude sestávat ze dvou typů území
− tzv. ptačích území a tzv. evropsky významných lokalit − vyme−
zovaných podle odlišných principů a odlišným způsobem
podle dvou směrnic Evropských společenství, směrnice o ptá−
cích (Birds Directive, 79/409/EHS) a směrnice o stanovištích
(Habitats Directive, 92/43/EHS). Tato území budou defini−
tivně vyhlašována pravděpodobně až ve značném časovém od−
stupu od našeho budoucího přijetí za člena EU, neboť citova−
né směrnice stanovují poměrně složitou a časově náročnou
proceduru jednání s Evropskou komisí, jež musí schválení
a vyhlášení předcházet. Bez ohledu na tuto skutečnost však
platí, že na budoucí území soustavy Natura 2000 bude apliko−
ván speciální ochranný režim podle článku 6 druhé z uvede−
ných směrnic již od okamžiku našeho vstupu do EU. Tento
fakt je natolik závažný, že mu Evropská unie v tzv. Společné
pozici z 1. 12. 2000 − dokumentu, vyhodnocujícím pohled
členských zemí EU na naši připravenost ke vstupu − věnovala
dokonce samostatný odstavec. Důvod, proč Evropská unie při−
kládá tak mimořádnou pozornost jednomu jmenovitému
článku směrnice o stanovištích, je pravděpodobně shodný
s tím, který vedl Evropskou komisi k sestavení příručky, jejíž
český překlad držíte v rukou: ochranný režim lokalit soustavy
Natura 2000 musí být nastolen okamžitě při jejich navržení
a je tedy nutné, aby byl aplikován i chápán pokud možno jed−
notným způsobem. Poněkud vágní formulace článku 6 vyvo−
lávaly opakovaně problémy v členských státech a vedly nako−
nec ke kroku, který je do určité míry bezprecedentní: ačkoli
se Evropská komise obecně brání jakýmkoli požadavkům
na poskytování výkladů právních předpisů Evropských spole−
čenství (neboť k takovým výkladům je oprávněn jedině
Evropský soudní dvůr), v případě článku 6 směrnice o stano−
vištích učinila výjimku a de facto se o takový výklad pokusila.

Pro českého čtenáře může mít studium této příručky ješ−
tě další význam: komentář poskytuje možnost nahlédnout do
způsobu uvažování úředníků Evropské komise, kteří budou
v brzké budoucnosti hodnotit i naše návrhy a přístupy. Toto
uvažování je v lecčems odlišné od  toho, nač jsme zvyklí, a to
v pozitivním i negativním smyslu. Porovnání těchto dvou typů
přístupů může v budoucnu napomoci k předcházení řadě zby−
tečných nedorozumění.

Na tomto místě je vhodné učinit několik věcných a ter−
minologických poznámek, které čtenáři mohou ulehčit po−
chopení určitých pasáží či odhalit jejich skutečný smysl.

V textu se často objevuje zkratka OJ L. Jde o Úřední věst−
ník Evropských společenství, řadu L, úřední periodikum, od−
povídající svým významem naší Sbírce zákonů; publikují se
v něm všechny právní předpisy Evropských společenství a kro−
mě toho i judikatura Evropského soudního dvora.

I v naší ochranářské praxi se stal běžným pojem ochra−
nářský management. Rozumíme jím řízenou péči o taková sta−
noviště či druhy, jejichž dlouhodobá existence je na této péči
závislá a bez níž by například působením sukcesních pochodů
dříve nebo později zanikly.

Jedním z klíčových pojmů směrnice je „conservation sta−
tus“. S překladem tohoto pojmu jsou stejné problémy, jako
s překladem samotného pojmu „conservation“ (tento pojem
bývá chybně překládán jako „ochrana“; ve skutečnosti jedno−
duchý překlad neexistuje a význam pojmu lze popsat např. ja−
ko „aktivní ochrana prostřednictvím právní ochrany + mana−
gementu“, v jiné souvislosti jako „ochrana přírody“ či „aktivní
ochrana přírody“ v protikladu k termínu „protection“, který
znamená výhradně ochranu právní).  Po četných diskusích za−
čal být pojem „conservation status“ překládán jako stav z hle−
diska ochrany, tj. stav určitého fenoménu (ať již stanoviště, ne−
bo druhu) z hlediska konkrétních ochranných cílů, které jsou
pro něj vyhlášeny (tedy v relativním pojetí; nejde o popis ab−
solutního stavu např. z hlediska populační biologie apod.,
nýbrž o účelový terminus technicus). Důležité je, že české sou−
sloví „stav z hlediska ochrany“ nesmí být rozdělováno (např.
na „stav druhu“ a „druh z hlediska ochrany“), ale i přes sé−
mantickou těžkopádnost musí být uváděno vždy jako jeden ce−
lek (stav druhu z hlediska ochrany, stav stanoviště z hlediska
ochrany). Totéž potom samozřejmě platí i pro významovou
podmnožinu tohoto pojmu − „favourable conservation status“,
příznivý stav z hlediska ochrany.

Určité problémy může vyvolávat též užívání českého ekvi−
valentu národní pro termín „national“.  Z tradičních důvodů
se držíme tohoto překladu v celém textu příručky; je však tře−
ba mít na paměti, že v angličtině slovu „national“ odpovídá da−
leko spíše český pojem „státní“ a že tedy jak „národní úřady“,
tak ale i například „národní parky“ nemají žádný nacionalis−
tický kontext, ale vyjadřují pouze vztah k vrcholné úrovni stát−
ní správy. V této souvislosti nelze nezmínit, že terminologie bý−
valého zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, byla
v tomto směru přinejmenším u státních přírodních rezervací
podstatně „pokrokovější“ nežli terminologie, užitá v dnešní
české právní úpravě ochrany přírody.

Poslední poznámka se týká právní úpravy a především ob−
sahu hodnocení vlivů staveb, činností a plánů na životní pro−
středí (EIA). Toto hodnocení je v Evropské unii upraveno
dvěma směrnicemi pro stavby a činnosti (85/337/EHS,
97/11/ES) a jednou směrnicí pro plány (2001/42/ES). V čes−
kém právním řádu je proces EIA v obdobném rozdělení upra−
ven zákonem č. 100/2001 Sb. a částí zákona č. 244/1992 Sb.
Je však nutno mít na paměti, že i přes značnou podobnost čes−
ké a evropské právní úpravy existují mezi nimi významné věc−
né, terminologické i kompetenční rozdíly. Tvrzení, že nový zá−
kon č. 100/2001 Sb. plně transponuje ustanovení obou směr−
nic ES, není pravdivé, zejména pro četné zásahy, které pozna−
menaly původní vládní předlohu v průběhu schvalovacího
procesu v Parlamentu ČR; proto zejména při posuzování do−
padu plánů a projektů podle článku 6 směrnice o stanovištích
je třeba mít vždy, když tato příručka odkazuje na „hodnocení
EIA“, na paměti  skutečnost, že tím je procesně i obsahově
myšlena EIA podle citovaných evropských směrnic a nikoli je−
jich česká transpozice.

RNDr. Petr Roth, CSc.
gestor za podoblast „ochrana přírody“

Ministerstvo životního prostředí

PŘEDMLUVA A VYSVĚTLIVKY 
K ČESKÉMU VYDÁNÍ
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Biologická rozmanitost se stále více považuje
za neocenitelnou součást našeho společného dě−
dictví. Poslední Eurobarometr1 ukazuje, že obča−
né Evropy mají velký zájem  o ochranu vzácných
a ohrožených druhů a stanovišť. Právě ta je úče−
lem ekologické soustavy Natura 2000, vytvářené

na základě směrnice o stanovištích, přijaté roku 1992.
Soustava, která zároveň zahrnuje i území, vyhlášená podle
směrnice o ptácích, poskytne účinnou ochranu nejcennějším
přírodním oblastem Evropy.

Aktivní péče o lokality soustavy Natura 2000 je základní
podmínkou jejich ochrany. Aby však byla účinná, vyžaduje
v první řadě aktivní zapojení lidí, kteří v těchto oblastech žijí
a jsou na nich závislí. Opatření, nutná pro péči o lokality sou−
stavy Natura 2000, jsou obsažena v článku 6 směrnice o stano−

vištích. Protože však jde o koncizní právní text, některé z klí−
čových pojmů není snadné pochopit.

Považuji za důležité, abychom tato klíčová ustanovení směr−
nice vykládali jasně a přístupně, neboť tím položíme základ pro
jejich jednotnou aplikaci v rámci celého Společenství.

Smyslem tohoto dokumentu je proto usnadnění interpre−
tace článku 6 pro odpovědné úřady v členských zemích.
Doufám, že jim pomůže při jeho plném využívání, a chtěla bych
je vyzvat, aby tyto zásady dále rozpracovávaly tak, aby mohly být
využity nejrůznějšími osobami, jichž se mohou týkat.

Tento důležitý dokument, jehož cílem je také lepší poro−
zumění občanů legislativě Společenství, by měl být považován
za součást otevřené a transparentní politiky Evropské komise. 

Margot Walström
Komisařka pro životní prostředí

ÚVODNÍ SLOVO

1Pozn. red.: „Eurobarometr“ je grafické znázornění stavu přípravných prací na soustavě Natura 2000, třikrát ročně aktualizované a publikované Evropskou komisí jak v
bulletinu „Natura 2000“, tak i na webové stránce Evropské komise na Internetu.

PROČ INTERPRETAČNÍ PŘÍRUČKA PRO
ČLÁNEK 6?

Článek 6 směrnice o stanovištích (92/43/EHS) hraje klí−
čovou úlohu při aktivní péči o lokality, vytvářející soustavu
Natura 2000. Při respektování zásady integrace popisuje růz−
né úkoly, nutné pro zabezpečení zájmů ochrany přírody na
jednotlivých lokalitách.

V členských státech se mezi odbornými pracovníky
objevilo množství otázek o smyslu tohoto článku. Ten se totiž
na první pohled jeví jako široce pojatý a nepříliš dobře defi−
novaný, avšak podrobný rozbor, zejména ve spojení s ostatní−
mi články směrnice, může jeho pochopení i aplikaci výrazně
usnadnit. Přesto nelze na článek 6 pohlížet izolovaně.
Konkrétně je třeba zmínit, že pokud jeho aplikace povede ke
vzniku specifických požadavků, je třeba mít na paměti, že člá−
nek 8 směrnice počítá se spolufinancováním některých opat−
ření, nutných pro splnění jejích cílů.

ÚČEL A CÍL TOHOTO DOKUMENTU
Tento dokument se snaží poskytnout členským státům zá−

sady interpretace určitých klíčových pojmů, použitých v člán−
ku 6 směrnice o stanovištích.

Primárně je tento dokument směrován na úřady člen−
ských států, nikoli na jednotlivce. Počítá se ovšem s tím, že
usnadní pochopení mechanismů směrnice o stanovištích
i různým zainteresovaným  osobám a skupinám, zejména bu−
de−li doprovázen podrobnějšími metodikami, vytvořenými sa−
motnými členskými státy.

PODSTATA A LIMITY DOKUMENTU
Tento dokument byl vytvořen útvary Generálního ředitel−

ství pro životní prostředí Evropské komise na základě nefor−
málních diskusí s ústředními úřady ochrany přírody členských
zemí (seznam viz příloha V). Dokument tedy odráží pouze ná−
zory útvarů  Komise a není svou podstatou závazný. Je třeba
zdůraznit, že v poslední instanci je k vykládání směrnic opráv−
něn jedině Evropský soudní dvůr.

Interpretace, sestavená útvary Komise, nemůže jít nad rá−
mec směrnic. Toto konstatování platí pro tuto směrnici dvoj−
násob, neboť ta v sobě zahrnuje princip  subsidiarity a tím po−
nechává členským státům velký prostor k manévrování při
praktické implementaci specifických opatření, vztahujících se
ke konkrétním lokalitám soustavy Natura 2000. V každém pří−
padě je na členských státech, jaký nejvhodnější způsob imple−
mentace praktických opatření zvolí, za předpokladu, že tato
opatření budou sloužit k naplnění všeobecných principů
směrnice.

I když je označen jako interpretační, tento dokument ne−
může dát absolutní odpověď na všechny specifické otázky pro
jednotlivé konkrétní lokality.  Takové záležitosti je  nutné řešit
případ od případu, pouze je nutné mít na paměti orientační
zásady, obsažené v dokumentu.

Předkládanou verzi nelze považovat za definitivní; ve sku−
tečnosti počítáme v budoucnu s revizí tohoto dokumentu
podle praktických zkušeností, které vyvstanou při implemen−
taci článku 6 v členských státech, i z budoucí judikatury.
Pracovníci Komise také připravují podrobnější metodologic−
kou příručku pro hodnocení dopadu plánů a projektů podle
odstavců 6(3) a 6(4); počítá se s tím, že po jejím dokončení se
tato příručka stane doplňkem předkládaného dokumentu.

STRUKTURA DOKUMENTU
Po úvodní poznámce, věnované obecnému obsahu a lo−

gice článku 6, následují detailní popisy jednotlivých odstavců
6(1), 6(2), 6(3), 6(4) podle jednotného schématu. To zahr−
nuje úvod k odstavci, popis jeho působnosti a poté diskusi
o hlavních pojmech a institutech na základě znalostí Komise,
existující judikatury Evropského soudního dvora a dalších re−
levantních směrnic.

Klíčové závěry, pocházející z analýz Komise, jsou shrnuty
(tučným písmem) na konci každé sekce pro usnadnění orien−
tace při čtení odpovídajících závěrů. Úplné odkazy na soudní
případy, citované v textu, jsou uvedeny v příloze na konci do−
kumentu.

Předmluva


