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3.1. TEXT
„Členské státy přijmou přiměřená opatření, aby v oblastech

zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stano−
višť druhů a vyrušování  druhů, pro něž jsou tato území určena, po−
kud by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům té−
to směrnice“.

3.2. PŮSOBNOST
Východiskem tohoto článku je princip prevence: „Členské

státy přijmou přiměřená opatření, aby …v oblastech zvláštní ochrany
vyloučily poškozování… a vyrušování…“.  

Tato opatření jdou nad rámec jednoduchých manage−
mentových opatření, nezbytných pro zajištění ochrany, proto−
že ta jsou již pokryta odstavcem 6(1). Termíny „vyloučit“
a „mohlo by být významné“ zdůrazňují anticipační (předjímající)
podstatu opatření, která mají být přijímána. Není přijatelné,
aby se s přijetím opatření čekalo do okamžiku, kdy poškození
nebo vyrušování nastane (viz interpretaci spojení „pravděpo−
dobně na“ odstavce 6(3) v kapitole 4.4.2.).

Tento článek lze vykládat tak, že se po členských státech
vyžaduje, aby podnikly odpovídající akce, o nichž lze odůvod−
něně očekávat, že by podniknuty být měly, k zajištění toho, že
nedojde k významnějšímu poškození nebo vyrušování.

Působnost tohoto odstavce je širší než u odstavců 6(3)
a (4), jež se vztahují pouze k plánům a projektům, vyžadujícím
povolení. Lze jej také aplikovat na provádění záměrů, jež ne−
vyžadují nezbytně předchozí povolení, jako je oblast zeměděl−
ství nebo rybářství.

Odstavec 6(2):
• musí být permanentně aplikován ve zvláštních oblastech

ochrany (SAC).  Může se týkat minulých, současných nebo
budoucích činností či událostí (např. v případě, že je urči−
tý mokřad ohrožen zaplavením toxickými látkami, podle
tohoto článku existuje povinnost podniknout veškerá pre−
ventivní opatření, aby se zabránilo postižení mokřadu, a to
i v případě, že místo úniku jedovatých látek leží daleko od
něj). Pokud nějaká již probíhající činnost v SAC způsobu−
je zhoršování stavu přírodních stanovišť nebo vyrušování
druhů, pro něž byla tato lokalita vyhlášena, musí být ošet−
řena nezbytnými ochrannými opatřeními podle odstavce
6(1). To může vyžadovat, je−li to vhodné, ukončení nega−
tivního působení buď zastavením činnosti nebo provede−
ním opatření, snižujících dopad tohoto působení. Ta mo−
hou zahrnovat i ekonomické kompenzace.

• není omezen jen na záměrné činnosti, avšak může ošetřo−
vat také jakékoli náhodné události, jež mohou nastat (po−
žáry, záplavy apod.), a to v té míře, v jaké je lze předvídat.
V případě katastrof se týká pouze povinnosti podniknout
(přiměřená) předběžná  opatření na snížení jejich rizika
v tom směru, v jakém mohou narušit cíl směrnice.

Zákonodárce předpokládal určité limity odpovědnosti člen−
ských států:

• Prostorový limit. Opatření se týkají jedině druhů a stanovišť,
nacházejících se „v lokalitách SAC“. Na druhé straně musí být
opatření podniknuta i mimo SAC, pokud externí události
mohou mít dopad na druhy a stanoviště uvnitř SAC. Toto
ustanovení proto neříká, že opatření mají být podnikána
v SAC, ale naopak to, co musí být v SAC vyloučeno. 

• Limit dotčených stanovišť a druhů. Odpovídající opatření se
týkají jedině stanovišť a druhů, „pro něž byla území vyhlášena“.
Konkrétně se v případě stanovišť a druhů, dotčených opat−
řeními, jež mají být podniknuta, jedná o ty, popsané ve stan−
dardních formulářích Natura 2000 (viz kapitola 2.2
a 4.5.3.). Cílem tedy není provádět všeobecná ochranná
opatření, ale realizovat jen opatření, zaměřená na druhy
a stanoviště, na jejichž základě byl proveden výběr příslušné
zvláštní oblasti ochrany. Zda jde o vyrušování a/nebo po−
škozování bude tedy dáno informacemi, které byly sděleny
členskými státy a které byly využity k zabezpečení soudrž−
nosti celé soustavy pro dotčené druhy a stanoviště.

Požaduje se, aby členské státy realizovaly preventivní
opatření k vyloučení poškozování a vyrušování, spojené
s předvídatelnými událostmi. Tato opatření se týkají jedině
druhů a stanovišť, pro něž byly dané lokality vyhlášeny, a mu−
sí být prováděna, je−li to potřebné, také mimo tyto lokality.

3.3. LIŠÍ SE ZPŮSOB IMPLEMENTACE
V PŘÍPADĚ POŠKOZOVÁNÍ
A VYRUŠOVÁNÍ?

V případě vyrušování druhu odstavec 6(2) upřesňuje, že
mají být podniknuty vhodné kroky pro jeho vyloučení, „pokud
by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této
směrnice“.

Toto vyrušování musí být relevantní vůči stavu druhu
z hlediska ochrany (nebo na něj musí mít dopad), a to ve vzta−
hu k cílům směrnice. Je tudíž v souladu s těmito cíli,  že člen−
ský stát  musí stanovit, zda je či není určité vyrušování vý−
znamné.

V případě poškozování stanovišť však nutnost existence
vztahu k cílům směrnice není v textu směrnice zmíněna.
Konstatuje se pouze, že je nutné zabránit poškozování  stano−
višť. Účel všech opatření, podnikaných na základě této směr−
nice, musí být v souladu s jejími cíli a musí respektovat princip
proporcionality. Poškozování stanovišť je proto také nutno
hodnotit ve vztahu k cílům směrnice. Ukazuje se, že je skuteč−
ně těžké hodnotit porušování cílů směrnice v absolutním vyjá−
dření bez možnosti porovnání s měřitelnými limity. Jak bude
ukázáno dále,  k interpretaci mezí toho, co lze považovat za
poškozování, je možné při propojení výkladu pojmu poškozo−
vání s cíli směrnice využít článek 1 směrnice.

Vyrušování a poškozování je nutno hodnotit vždy v po−
rovnání vůči cílům směrnice.

3. Odstavec 6(2)
Objasnění pojmů poškozování; vyrušování, významný účinek
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3.4. ZA JAKÝCH PODMÍNEK MAJÍ
ČLENSKÉ STÁTY ZAHÁJIT REALIZACI
OPATŘENÍ?

Existuje zjevný rozdíl mezi limity přijatelnosti u poškozo−
vání stanoviště nebo vyrušování druhu.
• V případě vyrušování musí jít o vyrušování významné (ur−

čitý jeho stupeň lze tedy tolerovat). Kromě toho není ne−
zbytné, aby doopravdy nastal významný účinek, ale již sa−
ma pravděpodobnost („mohlo by být“) je dostatečná k pro−
vedení nápravných opatření. To lze považovat za soulad
s principy prevence a předběžné opatrnosti.

• V případě poškozování zákonodárce neuvedl explicitně je−
ho míru. To ovšem nevylučuje existenci určitého manév−
rovacího prostoru při rozhodování, co je možné popsat ja−
ko poškození (viz dále).
Poškozování je fyzikální degradace stanoviště. Lze je pří−

mo zhodnotit pomocí série indikátorů (viz dále), například
zmenšením oblasti nebo úbytkem charakteristických prvků
stanoviště.

Na druhé straně vyrušování přímo neovlivňuje fyzikální
podmínky. Pokud však je toto vyrušování významné, může vy−
volat změny fyzikálních parametrů, což má stejné následky ja−
ko zhoršování. Pokud je vyrušování dostatečně významné na
to, aby vyvolalo změny tohoto druhu, může být hodnoceno
stejným způsobem jako zhoršování s využitím indikátorů stavu
ochrany (viz dále).

Vyrušování je třeba hodnotit stejným způsobem jako po−
škozování, pokud vyvolává změny v indikátorech stavu chrá−
něného druhu z hlediska ochrany, a to tak, jako kdyby  ovliv−
ňovalo stav příslušného druhu z hlediska jeho ochrany.

3.5. KDY JE NUTNÉ PODNIKAT
OPATŘENÍ, VZTAHUJÍCÍ SE
K VYRUŠOVÁNÍ A POŠKOZOVÁNÍ?

Nejprve je nutno zdůraznit, že opatření musí být vhodná.
Znamená to, že by měla naplňovat základní cíl směrnice v tom,
že přispějí k dobrému stavu druhu nebo stanoviště z hlediska je−
ho ochrany a přitom budou brát v úvahu „ekonomické, sociální
a kulturní požadavky a regionální a místní charakteristiky“.

Pro  stanovení vhodných opatření, jež mají být podnikána
členskými státy, dává rámec vzájemné propojení preambule
a jednotlivých článků směrnice.

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole 3.4., vyrušování
i poškozování je třeba hodnotit vzhledem ke stavu z hlediska
ochrany, přičemž je nutno mít na mysli, že podle článku 3(1)
je soustava Natura 2000 složena z lokalit a má umožnit, aby ty−
py přírodních stanovišť a stanoviště příslušných druhů byly
udržovány v příznivém stavu z hlediska jejich ochrany v celém
areálu rozšíření.

Příznivý stav  z hlediska ochrany, definovaný v článku 1
směrnice, může sloužit jako vodítko pro konečné stanovení li−
mitů přijatelné míry vyrušování a poškozování s ohledem na
cíle směrnice i pro zjištění, zda vhodná opatření jsou správ−
ným způsobem implementována (viz dále).

Stav  stanoviště nebo druhu na dané lokalitě z hlediska
ochrany je třeba hodnotit podle míry, jakou taková lokalita
přispívá k ekologické soudržnosti celé soustavy, buď
• v porovnání s počátečním stavem v okamžiku zaslání in−

formací, týkajících se lokality, ve standardním datovém
formuláři Natura 2000, pokud je tento stav příznivý, nebo

• v porovnání s cílem zlepšení stavu z hlediska ochrany, vy−
hlášeným v okamžiku ustavení celé soustavy.  Je totiž zřej−
mé, že pokud členský stát je povinen navrhnout klasifikaci
přírodních stanovišť i v případě, že jejich stav z hlediska
ochrany je nepříznivý, existuje logický předpoklad, že zá−
roveň stanoví obnovní cíle pro tato stanoviště k zajištění je−
jich trvale udržitelného rozvoje. Pokud budou pro zlepše−
ní stavu stanovišť nebo druhů na daných lokalitách z hle−
diska ochrany použity fondy Společenství, bude nadále
uvažován již jen tento zlepšený stav.
Stav ochrany konkrétní lokality by měl odrážet dynamic−

kou podstatu dotčených stanovišť a druhů. V tomto směru  je
nutno zdůraznit důležitost trvalého monitorování stavu stano−
višť a druhů z hlediska ochrany, jak je požaduje článek 11
směrnice.

Zhoršování nebo vyrušování se hodnotí vzhledem ke stavu
dotčených druhů a stanovišť z hlediska ochrany. Na úrovni loka−
lit musí být udržování příznivého stavu z hlediska ochrany  vy−
hodnocováno v porovnání s počátečními podmínkami, popsaný−
mi ve standardním dotazníku Natura 2000 v okamžiku navržení
lokality k výběru nebo vyhlášení podle míry, jakou tato lokalita
přispívá k ekologické soudržnosti celé soustavy. Tato představa
musí být vykládána dynamickým způsobem na základě vývoje
stavu stanoviště nebo stanoviště druhu z hlediska ochrany.

3.6. INDIKÁTORY VYRUŠOVÁNÍ
A POŠKOZOVÁNÍ

Podmínky, za nichž platí pojmy vyrušování a zhoršování,
jsou dobře definovány, avšak musí být posuzovány členskými
státy jak vzhledem k obecnému stavu příslušných druhů nebo
stanovišť z hlediska jejich ochrany (na biogeografické úrovni),
tak i vzhledem k místním podmínkám (na úrovni lokality).
Všeobecným pravidlem je, aby na konkrétní lokalitě bylo vy−
rušování nebo zhoršování vyhodnocováno zvlášť případ od pří−
padu, s použitím indikátorů (viz dále) a s ohledem na význam
změny jejich hodnoty. To je porovnáno (a) se stavem dotče−
ných stanovišť nebo druhů z hlediska ochrany a (b) s mírou,
jakou lokalita přispívá k soudržnosti soustavy Natura 2000.

3.6.1. Poškozování stanovišť
Pod tímto pojmem rozumíme fyzikální degradaci, ovliv−

ňující stanoviště.   Podle definice stavu z hlediska ochrany (člá−
nek 1(e) − viz kapitola 2.3) musí členský stát brát v úvahu veš−
keré vlivy prostředí, v němž se nacházejí typy stanovišť (pro−
stor, vody, ovzduší, půda). Pokud v důsledku působení těchto
složek dojde k tomu, že stav z hlediska ochrany se stane méně
příznivým než dříve, lze mít za to, že došlo ke zhoršení.

Při vyhodnocování míry tohoto zhoršení v porovnání s cí−
li směrnice  lze použít definice příznivého stavu přírodního
stanoviště z hlediska ochrany, jak je popsána v článku 1(e),
a to s využitím těchto faktorů:
• „Jeho přirozený areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto are−

álu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují“.
Jakoukoli událost, která přispěje k redukci území s výsky−

tem přírodního stanoviště, pro něž byla lokalita vyhlášena, lze
považovat za zhoršení. Význam redukce oblasti výskytu přírod−
ního stanoviště musí být hodnocen v porovnání s celkovou
rozlohou, kterou dotčený typ stanoviště zaujímá podle popisu
stavu tohoto typu z hlediska ochrany;
• „Specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho

dlouhodobé zachování, existují a budou pravděpodobně v do−
hledné době i nadále existovat“.
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Jakékoli poškození faktorů, nezbytných pro dlouhodobé
zachování stanovišť, lze považovat za zhoršení.

Funkce, nutné pro jeho dlouhodobé zachování, pochopi−
telně závisejí na příslušném typu stanoviště (bylo by užitečné
mít obecné indikátory, umožňující hodnotit tyto prvky pro
každý typ stanoviště). Členské státy musí znát tyto požadavky
(na základě studií, sběru dat a podobně), neboť odstavec 6(1)
stanoví, že mají podnikat opatření, „která odpovídají ekologickým
požadavkům typů přírodních stanovišť uvedených v příloze I a druhů
uvedených v příloze II“.

• „Stav jeho typických druhů z hlediska ochrany je příznivý podle
definice, uvedené pod písmenem i)“ (viz kapitolu 2.3 pro defino−
vání  jednotlivých položek písmene (i) článku 1).

Ke zhoršování stanovišť dochází tehdy, pokud je území
s výskytem daného typu stanoviště na konkrétní lokalitě redu−
kováno či pokud ve srovnání s počátečním stavem dojde k re−
dukci specifické struktury a funkcí, nezbytných pro dlouho−
dobé zachování nebo dobrý stav z hlediska ochrany  typických
druhů, vázaných na toto stanoviště. Toto hodnocení se prová−
dí s přihlédnutím k míře, v jaké lokalita přispívá k soudržnos−
ti celé soustavy.

3.6.2. Vyrušování druhů
Na rozdíl od zhoršování neovlivňuje vyrušování přímo fy−

zikální podmínky na lokalitě; týká se druhů a je často časově
omezené (hluk, zdroj světla apod.). Intenzita, doba působení
a frekvence opakování vyrušování jsou tedy důležitými para−
metry.

Aby bylo vyrušování možno považovat za významné, musí
ovlivnit stav z hlediska ochrany. Stav druhu z hlediska ochrany
je definován v článku 1(i)(viz kapitolu 2.3).

K tomu, aby bylo možné posoudit, zda vyrušování je vý−
znamné ve vztahu k cílům směrnice, lze se odvolat na definici
příznivého stavu druhu z hlediska ochrany, uvedenou v člán−
ku 1(i), a to na základě následujících faktorů:
• „Údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že

se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního
stanoviště“.
Jakoukoli událost, která přispěje k dlouhodobému snižo−

vání populace druhu na určité lokalitě, lze považovat za vý−
znamné vyrušování.
• „Přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude

v dohledné budoucnosti omezen“.
Jakoukoli událost, která přispěje k redukci nebo ke vzni−

ku rizika zmenšení areálu rozšíření druhu v rámci určité loka−
lity, lze považovat za významné vyrušování.
• „Existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále exi−

stovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování je−
ho populací“.
Jakoukoli událost, která přispěje k redukci velikosti sta−

noviště druhu v rámci určité lokality, lze považovat za význam−
né vyrušování.

K vyrušování druhů dochází tehdy, pokud  údaje o popu−
lační dynamice pro danou lokalitu ukáží, že druh již nadále ne−
představuje životaschopný prvek této lokality ve srovnání s po−
čátečním stavem. Toto hodnocení se provádí s ohledem na mí−
ru,  jakou lokalita přispívá k soudržnosti celé soustavy.

4.1. TEXT
„Jakýkoliv plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo

nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravdě−
podobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, ne−
bo v kombinaci s jinými plány nebo projekty, musí být předmětem
odpovídajícího hodnocení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cí−
lů její ochrany. S přihlédnutím k výsledkům uvedeného hodnocení
důsledků pro lokalitu a s ohledem na ustanovení odstavce 4 schvá−
lí příslušné orgány dotyčného státu tento plán nebo projekt teprve
poté, když se ujistí, že nebude mít záporný vliv na celistvost pří−
slušné lokality, a když si v případě potřeby opatřily stanovisko ve−
řejnosti“.

4.2. PŮSOBNOST
Pokud jde o účel a kontext, úlohu třetího a čtvrtého od−

stavce článku 6 je nutné posuzovat ve vztahu k prvnímu (ne−

bo, v případě SPA, k prvnímu a druhému odstavci článku 4
směrnice 79/409/EHS) a druhému odstavci článku 6.
Zejména je důležité pamatovat na to, že i když je zjištěno, že
určitá iniciativa nebo činnost nespadá do působnosti odstavce
6(3), je ji vždy ještě nutno uvést do souladu s ostatními cito−
vanými odstavci.

Je třeba poznamenat, že ekologicky pozitivní nebo ekolo−
gicky přijatelné aktivity mohou být posouzeny již podle od−
stavce 6(1) a 6(2) − například tradiční zemědělské postupy, dí−
ky nimž se udržují určité typy stanovišť a druhy. Ustanovení
odstavce 6(3) a 6(4) vytvářejí podklad pro plánování rozvojo−
vých aktivit, neboť stanoví okolnosti, za nichž  mohou či nao−
pak nesmějí být povolovány plány a projekty s negativními do−
pady. Tato ustanovení tak zajišťují, aby negativní ekonomické
a jiné ne−ekologické požadavky byly v rovnováze s ochranář−
skými cíli.

Odstavce 6(3) a 6(4) definují posloupnost při posuzování
plánů a projektů (10).

4. Odstavec 6(3)
Objasnění pojmů plán nebo projekt; významný účinek; 
odpovídající hodnocení; cíle ochrany lokality; odpovědné 

úřady; stanovisko veřejnosti; celistvost lokality

(10) Zjednodušené schéma tohoto postupu je znázorněno v příloze III na konci tohoto dokumentu.


