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2.1. TEXT
„Pro zvláštní oblasti ochrany stanoví členské státy nezbytná

ochranná opatření, zahrnující v případě potřeby odpovídající plány
péče vypracované speciálně pro dané lokality nebo integrované do ji−
ných plánů rozvoje, a vhodná opatření právního, správního nebo
smluvního charakteru, která odpovídají ekologickým požadavkům ty−
pů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů uvedených
v příloze II, jež se na těchto lokalitách vyskytují.“

2.2. PŮSOBNOST
Odstavec 6(1) stanoví všeobecný ochranný režim, který

má být vytvořen členskými státy pro zvláštní oblasti ochrany
(SAC).

Odstavec 6(1)
• popisuje pozitivní opatření, zahrnující plány péče a práv−

ní, administrativní nebo smluvní opatření, směřující k do−
sažení všeobecného cíle směrnice. Z tohoto hlediska se od−
stavec 1 článku 6 odlišuje od zbývajících tří odstavců, po−
pisujících preventivní opatření, nutná pro zabránění po−
škozování, rušení a významným účinkům na lokality sou−
stavy Natura 2000;

• má referenční význam z hlediska logiky a celkového členě−
ní článku 6; strukturování a členění tří dalších odstavců
článku 6 vyžaduje nejprve prostudování a pochopení od−
stavce 1;

• zavádí obecný ochranný režim, vztahující se na všechny lo−
kality SAC soustavy Natura 2000 bez výjimky a na všechny
typy přírodních stanovišť přílohy I a na druhy přílohy II, vy−
skytující se na těchto lokalitách, vyjma ty, které byly identi−
fikovány jako nevýznamné ve standardních datových for−
mulářích pro Naturu 2000 (viz oddíl 4.5.3);

• týká se specificky lokalit SAC: odstavec 6(1) se  na rozdíl
od odstavců 6(2), (3) a (4) nevztahuje na oblasti zvláštní
ochrany (Special Protection Areas, SPA − chráněná území
pro vybrané druhy ptáků). Tímto způsobem zákonodárce
zavedl:
• režim, stanovící speciální ochranná opatření pro SPA,

klasifikovaná podle směrnice o ptácích podle jejích
článků 4(1) a 4(2);

• režim, stanovící ochranná opatření pro SAC, vyhlášená
podle směrnice o stanovištích postupem podle odstavce
6(1);

• má vztah k článku 2(3), který specifikuje, že „opatření…
musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky
a regionální a místní charakteristiky“.

Požaduje se, aby členské státy přijaly ochranná opatření
pro všechny lokality SAC. Ta jsou pozitivní a vztahují se na veš−
keré typy přírodních stanovišť z přílohy I a druhy z přílohy II,
vyskytující se na těchto lokalitách, vyjma ty, jejichž výskyt je
označen jako nevýznamný podle standardního datového for−
muláře Natura 2000.

2.3. CO BY MĚLO BÝT OBSAHEM 
POJMU „POTŘEBNÁ OCHRANNÁ
OPATŘENÍ“?

2.3.1 Pojetí ochrany

Pojetí ochrany je vyloženo v šestém odstavci preambule
směrnice, který říká: „vzhledem k tomu, že je nutno podle stano−
veného časového rozvrhu vyhlásit oblasti zvláštní ochrany s cílem
vytvořit souvislou evropskou ekologickou síť tak, aby byla zajištěna
ochrana nebo zachování přírodních stanovišť a druhů v zájmu
Společenství v odpovídajícím stavu z hlediska jejich ochrany“,
a v osmém odstavci, podle něhož „…je vhodné v každém vy−
hlášeném území provést nezbytná opatření s ohledem na cíle ochra−
ny.“ 

V článku 1 písmeno (a) je dále uvedena definice: „(a) vý−
razem ochrana  se rozumí všechna opatření, která jsou potřebná pro
zachování nebo obnovu  přírodních stanovišť a populací volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin v příznivém stavu z hlediska je−
jich ochrany podle definice pod písmeny e) a i);“.

Členské státy musí přijmout ochranná opatření, potřebná
k dosažení všeobecného cíle směrnice, jak je popsán v jejím
článku 2(1): „Cílem této směrnice je přispět k zajištění biolo−
gické rozmanitosti prostřednictvím ochrany  přírodních  sta−
novišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na
evropském území členských států, na které se vztahuje
Smlouva“. Jde tedy o povinnost zabezpečit výsledek celého
procesu.

Článek 2(2) konkrétně specifikuje cíle opatření, která
mají být přijímána podle této směrnice: „Cílem …přijímaných
opatření…je zachování nebo obnova příznivého stavu z hlediska
ochrany u přírodních stanovišť a u druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin v zájmu Společenství“. Tato opatření ma−
jí v souladu s článkem 2(3) „brát v úvahu hospodářské, sociální
a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky“.

Článek 3 upřesňuje, že je to právě soustava Natura 2000,
„složená z lokalit s přírodními stanovišti uvedenými v příloze I a sta−
novišti druhů uvedenými v příloze II“, která má zabezpečit cíle
podle článku 2(2).

Cílem potřebných ochranných opatření je tudíž zachová−
ní nebo obnova příznivého stavu z hlediska ochrany u typů
přírodních stanovišť a druhů v zájmu Společenství. Opatření
mají vazbu na obecný cíl směrnice, který se vztahuje k sousta−
vě Natura 2000, který je definován v článku 3.

Splnění cíle, formulovaného v článku 2(1), závisí z velké
části na ochranných opatřeních, která musí členské státy při−
jmout pro zachování nebo obnovení typů přírodních stanovišť
a druhů ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. Tato
opatření jsou realizována prostřednictvím soustavy Natura
2000, definované v článku 3(1), přičemž mají být brány v úva−
hu ekonomické, sociální a kulturní požadavky a regionální
a místní charakteristiky.

2. Článek 6 odst. 1
Objasnění pojmů, týkajících se ochranných opatření; právní,

administrativní nebo smluvní opatření; plány péče



2.3.2. Stav z hlediska ochrany
Tento pojem je definován v článku 1 směrnice:
• Pro přírodní stanoviště článek 1(e) specifikuje, že jde

o „souhrn vlivů, které působí na přírodní stanoviště a na jeho ty−
pické druhy a které mohou ovlivnit jeho dlouhodobé přirozené roz−
šíření, strukturu a funkce, jakož i dlouhodobé přežívání jeho ty−
pických druhů…“. 

• Pro druh specifikuje článek 1(i), že jde o „souhrn vlivů, kte−
ré působí na příslušný druh a které mohou ovlivnit jeho dlouho−
dobé rozšíření a početnost jeho populací…“
Každý členský stát musí proto brát v úvahu veškeré vlivy ži−

votního prostředí (ovzduší, vod, půd, území), působící na sta−
noviště a druhy, vyskytující se na dané lokalitě.

Příznivý stav z hlediska ochrany je také popsán v článku 1(e)
pro přírodní stanoviště a v článku 1(i) pro druhy.
• Pro přírodní stanoviště je tohoto stavu dosaženo, když:
• „jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areá−

lu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují;
• specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouho−

dobé zachování, existují a budou pravděpodobně v dohledné době
i nadále existovat a

• stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý“.

Pro druhy tento stav nastává, pokud:
• „údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se

dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního
stanoviště;

• přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude
v dohledné budoucnosti omezen;

• existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existo−
vat dostatečně velká stanoviště pro dlouhodobé zachování jeho po−
pulací“.

Příznivý stav z hlediska ochrany pro přírodní stanoviště nebo
druh je třeba posuzovat v rámci celého přírodního areálu roz−
šíření podle článku 1(e) a 1(i), tj. na úrovni biogeografické
a tedy z hlediska soustavy Natura 2000 jako celku. Protože však
ekologická soudržnost soustavy bude závislá na  přispění kaž−
dé individuální lokality a tudíž na stavu přírodních stanovišť
a druhů, které se zde vyskytují, z hlediska jejich ochrany, hod−
nocení příznivého stavu z hlediska ochrany na úrovni lokalit
bude nutné vždy.

Stav přírodních stanovišť a druhů, vyskytujících se na da−
né lokalitě, z hlediska ochrany  se vyhodnocuje na základě řa−
dy kritérií, stanovených v článku 1 směrnice. Toto vyhodnoce−
ní se provádí jak na úrovni jednotlivých lokalit, tak i celé sou−
stavy.

2.3.3. Ekologické požadavky
Odstavec 6(1) upřesňuje, že potřebná ochranná opatření

musí odpovídat „ekologickým požadavkům typů přírodních stano−
višť podle přílohy I a druhů podle přílohy II, vyskytujících se na dané
lokalitě“.  Ochranná patření, která členské státy stanoví, proto
musí být v relaci k ekologickým požadavkům typů přírodních
stanovišť a druhů.

Ačkoli směrnice neobsahuje žádnou definici pojmu „eko−
logické  požadavky“, účel a kontext odstavce 6(1) naznačují,
že takové požadavky zahrnují ekologické potřeby vůči abiotic−
kým a biotickým faktorům, nezbytné k zajištění příznivého sta−
vu typů stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, včetně je−
jich vztahů s okolním prostředím (ovzduším, vodami, půdou,
vegetací apod.).

Tyto požadavky jsou založeny na vědeckých poznatcích
a mohou být definovány jedině případ od případu pro jedno−
tlivé typy přírodních stanovišť z přílohy I, druhy z přílohy II
i pro lokality, na nichž se tyto druhy a stanoviště nacházejí. Pro
navržení individuálních ochranných opatření (případ od pří−
padu) jsou tyto poznatky naprosto nezbytné.

Ekologické požadavky mohou být proměnlivé druh od dru−
hu, ale i v rámci jednoho druhu na různých lokalitách.
Kupříkladu pro netopýry, zařazené do přílohy II směrni−
ce, se ekologické požadavky liší pro období zimního
spánku (kdy jsou vázáni na podzemní prostory, štoly nebo
lidská obydlí) a pro období aktivity počínaje jarem (bě−
hem níž opouštějí svá zimoviště a zaměřují svoji aktivitu
na lov hmyzu).
Pro druh obojživelníka z přílohy II, čolka velkého (Triturus
cristatus), se ekologické požadavky mění v průběhu jeho ži−
votního cyklu. Druh přezimuje na souši (v dutinách a štěr−
binách), poté na jaře a na počátku léta klade vajíčka ve vod−
ních nádržích. Nato opouští vodní prostředí a během léta
a podzimu žije na suché zemi. Pro tentýž druh se tedy mo−
hou jeho ekologické požadavky měnit v závislosti na lokali−
tě (vodní nebo suchozemské).

Za stanovení ekologických požadavků pro typy přírodních
stanovišť z přílohy I a druhy z přílohy II, nacházející se na lo−
kalitách, odpovídají členské státy.  Ty si mohou vyměňovat svo−
je poznatky z této oblasti, a to s podporou Evropské komise
a Evropské agentury pro životní prostředí − Evropského téma−
tického střediska ochrany přírody.

Ochranná opatření musí odpovídat ekologickým poža−
davkům typů přírodních stanovišť z přílohy I a druhů z přílo−
hy II, nacházejících se na dané lokalitě.  Ekologické požadav−
ky těchto typů přírodních stanovišť a druhů zahrnují veškeré
ekologické potřeby, nezbytné k zajištění jejich příznivého sta−
vu z hlediska ochrany. Mohou být stanoveny jedině individu−
álně pro každý případ a na základě vědeckých poznatků.

2.4.  JAKOU FORMU MOHOU MÍT
NEZBYTNÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ?

Ochranná opatření mohou mít přinejmenším dvojí for−
mu: „vhodných právních, správních nebo smluvních opatření…“
a „v případě potřeby“ „odpovídajících plánů péče“.

2.4.1. Plány péče
Nezbytná ochranná opatření mohou zahrnovat „v případě

potřeby odpovídající plány péče, vytvořené specificky pro danou lokali−
tu nebo integrované do  jiných rozvojových plánů“. Takové plány pé−
če by měly pojednávat o všech očekávaných činnostech, za−
tímco činnostmi nepředpokládanými se zabývají odstavce 6(3)
a 6(4).

Slovní spojení „v případě potřeby“ naznačuje, že plány péče
nemusí být vždy nezbytné. Pokud se členský stát rozhodne pro
jejich zavedení, má často smysl připravit je před provedením
jiných opatření uvedených v odstavce 6(1), především opatře−
ní smluvních.  Taková opatření často zahrnují vztah mezi od−
povědnými úřady a jednotlivými vlastníky a jsou omezena na
individuální pozemkovou držbu, jež bývá za normálních okol−
ností menší než rozloha celé lokality. Za takových okolností
poskytne plán péče, zaměřený na celé území, širší rámec a je−
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ho obsah bude představovat užitečný základní nástroj, z něhož
budou vycházet specifické detaily smluvních opatření.

Plány péče  musí být  „odpovídající a vytvořené specificky pro
danou lokalitu“, čili cíleně zaměřené na lokality soustavy
Natura 2000, nebo „integrované do jiných rozvojových plánů“.

Toto druhé  ustanovení je ve shodě s principem integrace
záležitostí životního prostředí do ostatních politik
Společenství. Taková integrace má přispět k soudržnosti sou−
stavy, citované v článku 3(1).  V každém případě může být ne−
zbytné aplikovat odstavec 6(3) na ty aspekty plánu péče, jež
nejsou přímo spojeny s ochranářským managementem (viz
komentář k odstavci 6(3) v kapitole 4.3.3.).

Přestože nelze uvést odkazy na specifický obsah jednotli−
vých plánů péče, příloha II na konci tohoto dokumentu při−
náší množství významných námětů, využitelných při přípravě
těchto plánů. Příloha IIa dále obsahuje seznam projektů pro−
gramu LIFE−Nature, jejichž výsledkem byly právě plány péče
nebo jiná právní, správní či smluvní opatření (viz dále), zamě−
řená na aktivní ochranu lokalit.

Členské státy mohou vytvářet plány péče, jež jsou nadřa−
zeny ostatním typům opatření. Plány nejsou vždy nezbytné,
avšak pokud existují, měly by brát v úvahu charakteristiky, spe−
cifické pro každou lokalitu, i všechny aktivity, které lze očeká−
vat. Může jít o samostatné dokumenty či mohou být začleněny
do jiných rozvojových plánů, pokud takové existují.

2.4.2. Právní, správní nebo smluvní opatření
Slovní spojení „v případě potřeby“ se vztahuje pouze

k plánům péče, nikoli již k právním, správním nebo smluvním
opatřením. I když tedy členský stát  nepovažuje plán péče za
nezbytný, citovaná opatření provést musí.

Rozdělení opatření do uvedených tří kategorií je nutno
chápat v širším smyslu. K zajištění cílů směrnice může existo−
vat řada různých vhodných opatření. V principu jde o opatře−
ní s pozitivním účinkem, avšak v některých výjimečných přípa−
dech může jít i o taková, která nevyžadují žádnou činnost.  Na
druhé straně v případě těchto opatření nemusí nutně jít o no−
vé činnosti, neboť i existující opatření mohou být považována
za dostatečná, pokud jsou vhodná.

Mezi opatřeními, zahrnujícími pozitivní akce, mohou
být dobrým příkladem pro ilustraci toho, jak  lze brát v úva−
hu socioekonomické požadavky podle článku 2(3), agroen−
vironmentální či sylvienvironmentální opatření.
1. Agroenvironmentální opatření: pro určité, člověkem

vytvořené polopřírodní typy stanovišť z přílohy I (louky,
pastviny) a druhy z přílohy II, vyskytující se na těchto
stanovištích, budou ve většině případů dostatečným
smluvním opatřením, cíleným na zachování a příznivý 
stav z hlediska ochrany pro typy stanovišť i druhy, do−

hody se zemědělci, uzavírané na základě nového naří−
zení o rozvoji venkova (9).

2. Sylvienvironmentální opatření: vhodná opatření mo−
hou vzejít z iniciativ lesnických společností v rámci kon−
krétních certifikačních programů za předpokladu, že
tyto iniciativy zajistí udržení příznivého stavu z hlediska
ochrany.

Z tohoto pohledu je možné veškeré vhodné fondy EU
(např. LIFE, regionální fondy a fondy pro rozvoj venkova) po−
važovat za prostředky k realizaci těchto opatření.

Volba mezi právními, správními nebo smluvními opatře−
ními nebo mezi plány péče je ponechána na členských stá−
tech. To je v souladu s principem subsidiarity. Členské státy
však musí zvolit nejméně jednu z těchto tří kategorií, tj. buď
právní, správní nebo smluvní.

Mezi těmito třemi kategoriemi neexistuje žádná hierar−
chie. Členské státy  mohou tedy na jednotlivých lokalitách
soustavy Natura 2000 zvolit buď jednu z uvedených kategorií
opatření (např. pouze smluvní opatření) nebo opatření
kombinovaná (např. kombinaci správních a smluvních opat−
ření podle ochranných požadavků pro typy přírodních sta−
novišť z přílohy I a druhy z přílohy II, nacházející se na loka−
litě). Kromě toho, jako doplněk ke zvolené kategorii povin−
ných opatření, mohou členské státy vytvářet a realizovat
i plány péče.

Uvedené tři kategorie opatření jsou považovány za
„vhodné“. To není přímo uvedeno ve směrnici. V případě
odstavce 6(1) však právní, správní nebo smluvní opatření
musí být zahrnuta do celkového konceptu ochranných
opatření. Termín „vhodný“ nemá žádný jiný cíl, než upo−
zornit na to, že ať je typ opatření, zvolený členským státem,
jakýkoli, existuje zde povinnost respektovat všeobecné cíle
směrnice.

Pokud tedy členský stát zvolí smluvní opatření, má vždy
povinnost zajistit trvalým způsobem i potřebná opatření
ochranná, která budou odpovídat „ekologickým požadavkům sta−
novišť z přílohy I a druhů z přílohy II, vyskytujících se na daných lo−
kalitách“ a respektovat tak všeobecný cíl směrnice, definovaný
v článku 2(1).

Požaduje se, aby členské státy využívaly vhodná právní,
správní nebo smluvní opatření. Tato opatření budou brát
v úvahu socioekonomické požadavky v souladu s článkem
2(3). Opatření musí (a) odpovídat ekologickým požadavkům
stanovišť z přílohy I a druhů z přílohy II, nacházejících se na
daných lokalitách, a (b) naplňovat všeobecný cíl směrnice,
jímž je zachování nebo obnova přírodních stanovišť a druhů
fauny a flóry v zájmu Společenství v příznivém stavu z hledis−
ka ochrany.

(9) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze 17. května 1999, OJ L 160, 26. 6. 1999, str. 80.


