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1.1 POSTAVENÍ V RÁMCI OBECNÉHO
SCHÉMATU SMĚRNIC 92/43/EHS
A 79/409/EHS I V ŠIRŠÍM KONTEXTU

Před detailním rozborem článku 6 bude vhodné zrekapi−
tulovat jeho postavení v obecném schématu směrnic
92/43/EHS a 79/409/EHS (1) a jeho vztahy v širším právním
kontextu.

První kapitola směrnice 92/43/EHS, sestávající s článků
1 a 2, je nazvána „Definice“. Popisuje cíl směrnice, jímž je „při−
spívat k zabezpečení biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany
přírodních stanovišť a volně žijící fauny a flóry na evropském území
členských států, na něž se vztahuje Smlouva“ (2). Poskytuje také
základní orientaci o potřebě opatření, přijímaných v souladu
se směrnicí, zaměřených na zachování či obnovu určitých pří−
rodních stanovišť a druhů „ve stavu příznivém z hlediska jejich
ochrany“ (3)  a zároveň odkazuje na potřebu opatření, přijí−
maných v souladu se směrnicí, „beroucích ohled na ekonomické,
sociální a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky“
(4).

Hlavní specifické požadavky směrnice 92/43/EHS  jsou
obsaženy v následujících dvou kapitolách. První z nich je na−
zvána „Ochrana přírodních stanovišť a stanovišť druhů“ a tvo−
ří ji články 3 − 11. Druhá nese  název „Druhová ochrana“ a se−
stává z článků 12 − 16.

Kapitola „Ochrana přírodních stanovišť a stanovišť dru−
hů“ obsahuje nejvíce ambiciózní a nejrozsáhlejší úkol směrni−
ce − vytvoření a aktivní ochranu soustavy lokalit, známé pod
názvem Natura 2000. V rámci této kapitoly představuje článek
6 ustanovení, která jsou rozhodující pro ochranu a manage−
ment lokalit soustavy Natura 2000. V tomto kontextu je článek
6 jedním z nejdůležitějších mezi všemi 24 články celé směrni−
ce, neboť nejvýrazněji determinuje vztah mezi ochranou pří−
rody a využíváním krajiny.

V článku lze rozlišit tři hlavní skupiny ustanovení.
Odstavec 6(1)  popisuje postupy pro zajištění potřebných
ochranářských opatření a je zaměřen na pozitivní, aktivní zá−
sahy. Odstavec 6(2) je podkladem pro zabránění poškozování
stanovišť a významnému vyrušování druhů. Důraz je v něm
proto kladen především na prevenci.  Odstavce 6(3) a 6(4)
obsahují sérii procedurálních a věcných pojistek, vztahujících
se k plánům a projektům, jež by mohly mít významný negativ−
ní dopad na lokality soustavy Natura 2000. V rámci této struk−
tury lze pozorovat rozdíl mezi odstavci 6(1) a 6(2), definující−
mi všeobecný režim, a odstavci 6(3) a 6(4), které popisují po−
stupy, jež mají být použity teprve za specifických okolností.

Z globálního pohledu sledují ustanovení článku 6 všeobec−
ný cíl, citovaný v úvodní části směrnice. Ten zahrnuje potřebu

podpory biologické rozmanitosti cestou zachování nebo obno−
vení určitých typů stanovišť a druhů „ve stavu příznivém z hle−
diska jejich ochrany“ v kontextu soustavy Natura 2000, a to
s ohledem na ekonomické, sociální, kulturní a regionální po−
žadavky, jako prostředku k zajištění trvale udržitelného rozvoje.

Kromě pozice článku 6 v rámci obecného schématu
směrnice 92/43/EHS je také vhodné zmínit jeho vztah k poje−
tí směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
• V prvé řadě je pojetí starší směrnice široce kompatibilní

s pojetím směrnice novější. Konkrétně kapitola „Ochrana
přírodních stanovišť a druhů“ směrnice 92/43/EHS má
svoji paralelu v článcích 3 a 4 směrnice 79/409/EHS.

• Na druhém místě existuje vysoký stupeň podobnosti či
shody mezi strukturou obou směrnic.  Za prvé oblasti
zvláštní ochrany (SPA), klasifikované na základě starší
směrnice, jsou nyní integrální součástí soustavy Natura
2000 (5). Za druhé ustanovení odstavců 6(2), 6(3) a 6(4)
směrnice 92/43/EHS jsou  aplikovatelná i na lokality SPA
(6). V tomto dokumentu  je většina komentářů k článku 6
omezena odkazy na lokality, navrhované podle směrnice
92/43/EHS. Všeobecně řečeno však lze tyto komentáře
mutatis mutandis aplikovat i na lokality, klasifikované pod−
le směrnice 79/409/EHS.

Viděno v širším kontextu, a to z pohledu Smlouvy o zalo−
žení Evropského společenství, lze článek 6 považovat za klíčo−
vý rámec pro aplikaci principu integrace, neboť podporuje
členské státy v tom, aby aktivně pečovaly o chráněná území tr−
vale udržitelným způsobem, a dále tím, že stanoví limity pro
činnosti, které mohou mít negativní dopad na chráněné ob−
lasti, přičemž za specifických okolností jim umožňuje povolo−
vat některé výjimky.

Při pohledu v mezinárodním kontextu napomáhá článek
6 k dosažení cílů mezinárodních úmluv v oblasti ochrany pří−
rody, jako je Bernská úmluva (7) a Úmluva o biologické roz−
manitosti (8), přičemž zároveň vytváří detailnější rámec pro
aktivní i konzervační územní ochranu, než jaký mohou tyto
úmluvy poskytnout.

Článek 6 představuje klíčovou část kapitoly směrnice
92/43/EHS, nazvané „Ochrana přírodních stanovišť a stano−
višť druhů“. Vytváří rámec pro ochranu lokalit a aktivní péči
o ně a obsahuje proaktivní, preventivní a procedurální poža−
davky. Platí jak pro oblasti zvláštní ochrany podle směrnice
79/409/EHS, tak i pro lokality, založené na směrnici
92/43/EHS. Tento rámec je základním prostředkem k zajiš−
tění principu integrace zájmů životního prostředí a skutečně
trvale udržitelného rozvoje.

1. Úvod
Postavení článku 6 v celkovém kontextu

(1) OJ L 206, 22. 7. 1992, str. 7, a OJ L 103, 25. 4. 1979, str. 1.
(2) Článek 2(1). 
(3) Článek 2(2).
(4) Článek 2(3).
(5) Článek 3 odst. (1) směrnice 92/43/EHS stanoví, že „soustava NATURA 2000 zahrne i zvláště chráněná území vyhlášená členskými státy podle směrnice
79/409/EHS“.
(6) Článek 7 směrnice 92/43/EHS.
(7) Rozhodnutí Rady 82/72/EHS z 3. prosince 1981 o přijetí Úmluvy o ochraně evropské  flóry a fauny a přírodních stanovišť (OJ L 38, 10. 2. 1082, str. 1).
(8) Rozhodnutí Rady 93/626/EHS z 25. října 1993 o přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti (OJ L 309, 13. 12. 1993, str. 1).



1.2. VZTAH K OCHRANĚ V KAPITOLE
O DRUZÍCH

Jak bylo uvedeno, kapitola směrnice 92/43/EHS, nazvaná
„Ochrana druhů“, zahrnuje články 12 − 16 včetně a zabývá se
přísně chráněnými druhy živočichů a rostlin, uvedenými v pří−
loze IV směrnice.

Články 12, 13 a 14, které jsou aplikovatelné ode dne im−
plementace směrnice 92/43/EHS, tj. od 10.  června  1994, po−
krývají i určité druhy rostlin a živočichů, které se nacházejí též
v příloze II směrnice; pro takové druhy je tudíž v rámci lokalit
soustavy Natura 2000, v nichž se vyskytují,  ustanovení článku
6 dalším přínosem.

V důsledku této skutečnosti mohou určité činnosti
spadat zároveň pod jurisdikci obou uvedených kapitol.

Například zničení místa odpočinku medvěda hnědého,
Ursus arctos, může být jednak porušením zákazu z odstav−
ce 12(1)(d) a zároveň být v rozporu s článkem 6, pokud se
toto místo odpočinku nachází uvnitř lokality soustavy
Natura 2000, vyhlášené jako naleziště tohoto konkrétního
druhu. 

Protože by mohl vzniknout dojem, že výsledkem této sku−
tečnosti může být duplikace ochrany, je nutné uvést několik
vysvětlujících poznámek.
• Především určité druhy, které spadají do působnosti člán−

ků 12, 13 a 14, nejsou obsaženy v příloze II. Nemohou pro−
to mít prospěch z územní ochrany a péče o území v rámci
soustavy Natura 2000.

• Na druhém místě je třeba uvést u druhů, jako je medvěd
hnědý, pro něž je přínosem jak kapitola o ochraně přírod−
ních stanovišť a stanovišť druhů, tak i kapitola o druhové
ochraně, že ochrana, poskytovaná článkem 6, je omezena
jen na soustavu Natura 2000, zatímco ochrana v rámci kapi−
toly o ochraně druhů není geograficky limitována (s výhra−
dou určitých restrikcí, uvedených v přílohách ke směrnici).
Článek 6 je tak třeba považovat za ustanovení o územní
ochraně a managementu, zatímco kapitola o druhové
ochraně má užší zaměření na druhy jako takové (ačkoli to
pochopitelně má dopady i na místa výskytu druhů, zejména
na místa rozmnožování a odpočinku živočichů).

I když určité druhy rostlin a živočichů mají prospěch jak
z kapitoly o ochraně přírodních stanovišť a stanovišť druhů
i z kapitoly o druhové ochraně, působnost a podstata těchto
ustanovení jsou odlišné.

1.3. ZAČLENĚNÍ ČLÁNKU 6 DO
NÁRODNÍ LEGISLATIVY: POVINNOST
TRANSPOZICE

Je třeba poznamenat, že ustanovení článku 6 vyžadují
transpozici do národní legislativy (tj. musí se stát součástí ná−
rodní legislativy, čímž teprve nabudou účinnosti).V tomto
ohledu spadají do působnosti článku 23 směrnice, který sta−
noví, že „členské státy přijmou právní a správní předpisy, nezbytné
pro dosažení souladu s touto směrnicí, do dvou let od jejího vyhláše−
ní“. Konečným termínem pro transpozici byl 10. červen 1994
(nebo v případě Rakouska, Švédska a Finska 1. leden 1995).

Tato povinnost vyplývá z použitého typu právního nástro−
je Společenství, jímž je směrnice. Směrnice je závazná pokud
jde o výsledek, jehož má být dosaženo, avšak ponechává člen−

ským státům určitou možnost volby, pokud jde o formu a me−
tody dosažení tohoto výsledku. U většiny směrnic je k dosaže−
ní požadovaného výsledku zapotřebí národní legislativy (viz
příloha I, bod 1).

Podle toho, o který členský stát se jedná, měl být článek 6
transponován do národní legislativy do 10. června 1994 nebo
do 1. ledna 1995.

1.4. DATUM APLIKACE ČLÁNKU 6: OD
KTERÉHO DATA PLATÍ POVINNOSTI,
OBSAŽENÉ V ČLÁNKU 6?

Z obecného pohledu je nutné rozlišovat mezi konečným
termínem pro transpozici ustanovení článku 6 do národní le−
gislativy a mezi datem, jímž tato ustanovení nabývají účinnosti
pro individuální lokality.

Pokud jde o konkrétní lokality, je dále nutné rozlišovat
mezi oblastmi zvláštní ochrany podle směrnice 79/409/EHS
a ostatními lokalitami.

1.4.1. Oblasti zvláštní ochrany
Požadavky na ochranu oblastí zvláštní ochrany (SPA) jsou

uvedeny  v první větě článku 4(4) směrnice 79/409/EHS, kte−
rá pro tyto oblasti stanoví, že „členské státy přijmou odpovídající
kroky k zabránění poškozování nebo ničení stanovišť  nebo jakéhokoli
vyrušování, postihujícího ptáky, pokud by takové činnosti mohly mít
významný dopad na cíle této směrnice…“. 

Po vstupu v platnost směrnice 92/43/EHS bylo toto usta−
novení nahrazeno podle článku 7 směrnice 92/43/EHS, kte−
rý stanoví:

„Povinnosti vyplývající z ustanovení článku 6 odst. 2, 3 a 4 té−
to směrnice nahrazují povinnosti vyplývající z první věty článku 4
odst. 4 směrnice 79/409/EHS, pokud jde o území vyhlášená podle
článku 4 odst.1 nebo obdobně uznaná podle článku 4 odst. 2 výše uve−
dené směrnice, a to ode dne provádění této směrnice nebo ode dne vy−
hlášení nebo uznání členským státem podle směrnice 79/409/EHS
podle toho, které datum je pozdější.“

Ustanovení odstavce 6(1) se tedy netýká oblastí zvláštní
ochrany (SPA). Analogická ustanovení však platí i pro SPA
prostřednictvím článku 4(1) a 4(2) směrnice 79/409/EHS.
Datem, od něhož by v principu měla tato vzájemně podobná
ustanovení platit pro SPA, je datum, od něhož se směrnice
79/409/EHS stala aplikovatelnou v členských státech (viz pří−
loha I, bod 2).

Pokud jde o ustanovení odstavců 6(2), (3) a (4), je z ter−
mínů, uvedených v článku 7, jasné, že se vztahují na již vyme−
zené SPA.

Vzhledem k dikci článku 7 však vyvstala otázka, zda usta−
novení první věty článku 4(4) směrnice 79/409/EHS jsou na−
dále aplikovatelná i po „datu implementace této směrnice“
(10. června 1994 pro členské státy a 1. ledna 1995 pro
Rakousko, Finsko a Švédsko) do té doby, dokud lokalita není
klasifikována jako SPA.

V případu bažin Santoňa  (viz příloha I, bod 3) Evropský
soudní dvůr rozhodl, že ustanovení první věty článku 4(4) je
aplikovatelné i na neklasifikovanou lokalitu, jež měla být kla−
sifikována jako SPA od data implementace směrnice
79/409/EHS (tj. od 7. dubna 1981 pro tehdejší členské státy
a od data přistoupení pro pozdější členské státy).

Zásadním odůvodněním u bažin Santoňa je to, že s loka−
litami, které mají být klasifikovány, musí být nakládáno stej−
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ným způsobem bez ohledu na to, zda formálně klasifikovány
jsou či nejsou. Útvary Komise z toho odvozují, že ustanovení
odstavce 6(2) (3) a (4) jsou na SPA aplikovatelná od data im−
plementace směrnice 92/43/EHS.

Odstavec 6(1) směrnice 92/43/EHS se nevztahuje na
SPA. Jsou zde však analogická ustanovení  odstavců 4(1) a 4(2)
směrnice 79/409/EHS, která jsou v platnosti od data imple−
mentace této směrnice. Pokud jde o datum aplikace odstavců
6(2), (3) a (4) směrnice 92/43/EHS vůči SPA, lze logicky od−
vodit, že se tato ustanovení vztahují od data implementace
směrnice 92/43/EHS i na všechny lokality, které jsou nebo by
měly být klasifikovány jako SPA.

1.4.2. LOKALITY PODLE SMĚRNICE
92/43/EHS

Odstavec 6(1) se vztahuje na zvláštní oblasti ochrany
(Special Areas of Conservation, SAC). Podle článku 4(4)
směrnice vznikají SAC vyhlášením členskými státy. Takové vy−
hlášení je možné jedině poté, kdy lokalita byla akceptována ja−
ko lokalita významná pro Společenství (Site of Community
Importance, SCI) podle článku 4(2) směrnice. SCI musí být
vyhlášeno jako SAC  „co nejdříve, nejpozději do šesti let“. Znamená
to, že konečným termínem pro vyhlášení SAC − a tedy pro do−
sažení souladu s odstavcem 6(1) − je 10. červen 2004.

Článek 4 odst. (5) směrnice 92/43/EHS stanoví:
„Jakmile je některá lokalita zařazena do seznamu uvedeného

v třetím pododstavci odstavce 2, vztahuje se na ni ustanovení článku
6 odst. 2, 3 a 4“.

V protikladu s ustanovením odstavce 6(1), které platí
teprve poté, kdy SCI bylo vyhlášeno jako SAC,  ustanovení od−
stavce 6(2), (3) a (4) začínají platit ihned poté, kdy se lokalita
stane SCI, tedy ještě před vyhlášením SAC. Členské státy se
mohou také svobodně rozhodnout, že pro implementaci od−
stavců 6(2), (3) a (4) zvolí dřívější datum; národní legislativa
některých zemí skutečně ustanovení o dřívější implementaci
obsahuje.

Podle článku 4 směrnice 92/43/EHS měly členské státy
předložit své národní seznamy (lokalit SCI) do 10. června
1995 a Komise měla schválit seznam Společenství do 10. červ−
na 1998. Seznam Společenství však nemohl být do 10. června
1998 schválen vinou zpoždění při dodávání úplných národ−
ních seznamů.

Z textu směrnice 92/43/EHS by se mohlo zdát, že člen−
ské státy nemusí věnovat pozornost článku 6, dokud nebude
přijat seznam Společenství. Ve skutečnosti je však podle výkla−
du Evropského soudního dvora nutno brát v úvahu i jiná usta−
novení komunitárního práva.

Článek 10 (ex článek 5) Smlouvy o založení Evropského
společenství stanoví:

„Členské státy přijmou vhodná opatření jak všeobecná, tak i kon−
krétní pro zajištění splnění povinností, vyplývajících z této smlouvy
nebo z činnosti institucí Společenství. Budou napomáhat dosažení cí−
lů Společenství. Zdrží se jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit do−
sažení cílů této smlouvy.“

Evropský soudní dvůr při několika příležitostech rozhodl,
že i v případě absence transpozičních ustanovení nebo splně−
ní specifických povinností, plynoucích ze směrnice, mají ná−

rodní úřady při výkladu legislativy podniknout veškerá možná
opatření k dosažení cílů, předpokládaných směrnicí.

Evropský soudní dvůr dále rozhodl v případě bažin
Santoňa, že členský stát se nemůže zprostit své povinnosti
chránit určitou lokalitu, která  podle odpovídajících vědec−
kých kritérií chráněna být má, tím, že ji neklasifikuje jako
zvláštní oblast ochrany. Je možné, že tento princip by analo−
gicky mohl být použit i pro otázky, vyplývající ze směrnice
92/43/EHS.

Ve světle výše uvedeného lze doporučit úřadům členských
států, aby zajistily, že nebude možné, aby se stav lokalit z jejich
národních seznamů navrhovaných SCI zhoršil dříve, než bude
přijat seznam Společenství. Tam, kde národní seznam zůstává
neúplný, doporučuje se, aby zajistily také „nezhoršování“ stavu
lokalit, které by podle vědeckých podkladů, vytvořených na zá−
kladě kritérií podle přílohy III směrnice 92/43/EHS, měly na
národní seznam být zařazeny. Jedním z praktických návrhů je
využívat správným způsobem posuzování vlivů na životní pro−
středí (EIA) podle směrnice 85/337/EHS ve vztahu k poten−
ciálně ohrožujícím projektům. Evropský soudní dvůr již potvr−
dil důraz, jaký by měl být přikládán citlivým přírodním lokali−
tám při rozhodování, zda projekt má být podroben procesu
EIA podle této směrnice (viz příloha I, bod 4).

Předchozí úvahy lze shrnout do následující tabulky:

Poznámka: zkratkou „pSCI“ jsou označovány lokality SCI ve fázi navrhování jed−
notlivými členskými zeměmi EU; „SCI“ se potom rozumí ty z lokalit pSCI, které bu−
dou Evropskou komisí skutečně schváleny  k vyhlášení jako SAC.

Jakmile bude sestaven seznam Společenství, bude defini−
tivně jasné, které lokality vyžadují podle směrnice územní
ochranu a doporučení o prozatímní ochraně lokalit již nebu−
de platit.

Pokud jde o lokality podle směrnice 92/43/EHS, lze ar−
gumentovat tím, že členské státy, zejména poté, kdy 10. červ−
na 1998 vypršela lhůta pro schválení seznamu Společenství, by
měly k plnění určitých povinností přistupovat takovým způso−
bem, který by zajistil, že nebudou porušovány cíle směrnice.
I při absenci seznamu Společenství se proto doporučuje úřa−
dům členských států, aby se přinejmenším zdržely všech čin−
ností, jež by mohly způsobit zhoršení stavu území, která jsou
na národním seznamu. Tam, kde dosud nebyl zaslán konečný
národní seznam, se shodné doporučení vztahuje i k lokalitám,
jež by podle vědeckých kritérií směrnice na národním sezna−
mu zcela jasně měly být.

Status lokality pSCI ISCI SAC
Konečný termín,

předpokládaný červen 1995 červen 1998 červen 2004

ve směrnici

Platnost nepovinná pro 6(2), (3) a (4) 6(1),(2),(3)a (4)

ustanovení 6(1), (2), (3) a

článku 6 (4), potřebná pro

opatření k zabrá−

nění zhoršování

stavu území


