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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.
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(a) První etapa tohoto postupu sestává z fáze hodnocení a ří−
dí se první větou odstavce 6(3).

(b) Druhá etapa, prováděná podle druhé věty odstavce 6(3),
se týká rozhodování odpovědných národních úřadů.

(c) Třetí etapa postupu (podle článku 6(4)) vstupuje do hry
tehdy, pokud i navzdory negativnímu hodnocení je navr−
hováno plán nebo projekt nezamítnout a postoupit jej
k dalšímu posuzování.
Použitelnost postupu a rozsah jeho aplikace závisejí na

několika faktorech; pokud jde o pořadí kroků, každý následu−
jící krok je ovlivněn krokem předcházejícím.

Pokud jde o geografickou působnost, ustanovení odstav−
ce 6(3) nejsou omezena na plány a projekty, které budou vý−
lučně  lokalizovány v chráněném území či se jej budou týkat;
jsou zaměřena i na záměry, situované sice mimo lokality, avšak
s podezřením na to, že by na tyto lokality mohly mít podstatný
vliv.

Odstavce  6(3) a 6(4) stanoví, za jakých okolností lze či
nelze povolit plány a projekty s negativními účinky. Na čin−
nosti, nespadající do působnosti odstavce 6(3), se mohou vzta−
hovat ustanovení odstavce 6(1) − nebo, v případě SPA, odstav−
ců 4(1) a 4(2) směrnice 79/409/EHS − a odstavce 6(2) směr−
nice 92/43/EHS.

4.3. CO JE MYŠLENO „PLÁNEM NEBO
PROJEKTEM, KTERÝ S URČITOU LO−
KALITOU PŘÍMO NESOUVISÍ NEBO
NENÍ PRO PÉČI O NI NEZBYTNÝ“?

Protože směrnice 92/43/EHS nedefinuje termíny „plán“
ani „projekt“, je třeba věnovat náležitou pozornost obecným
principům jejich interpretace, zejména principu, podle něhož
každé jednotlivé ustanovení legislativy Společenství je nutné
interpretovat  na základě jeho dikce a účelu a také kontextu,
v němž je uváděno.

Dva argumenty hovoří pro širokou interpretaci termínů
„plán“ nebo „projekt“.
• Za prvé směrnice přesně nevymezuje působnost „plánu“

ani „projektu“ odkazem na konkrétní kategorie těchto po−
jmů. Namísto toho stanoví jako klíčový limitující faktor,
zda plán či projekt může nebo nemůže mít  významný vliv
na lokalitu (viz příloha I, bod 5).

• Za druhé logickým důsledkem aplikace odstavce 6(2) na
činnosti, vyloučené z působnosti odstavců 6(3) a 6(4), je
to, že  čím užší by bylo definování termínů „plán“ a „pro−
jekt“, tím je potenciálně omezenější možnost vytváření
protiváhy  mezi ochranářskými zájmy a škodlivými zájmy
ne−ochranářskými. To může vést k neproporcionálním ne−
bo  rozporným výsledkům.

4.3.1. Projekt
Podporu pro to, aby byl termín „projekt“ definován širo−

ce, můžeme najít na principu analogie ve směrnici
85/337/EHS o hodnocení vlivů určitých veřejných nebo sou−
kromých projektů na životní prostředí (novelizované směrnicí
97/11/ES) (11). Tato směrnice funguje v podobném kontex−

tu tak, že stanoví pravidla pro hodnocení environmentálně vý−
znamných projektů. Odstavec 1(2) směrnice 85/337/EHS ří−
ká, že „projekt“ znamená „provedení konstrukčních prací nebo ji−
ných zařízení či schémat − jiných zásahů do přírodního prostředí a kra−
jiny včetně takových, které zahrnují těžbu nerostných zdrojů.“

Jak je patrné, je to velmi široká definice (viz příloha I, bod
6), která není omezena jen na  stavební práce. Kupříkladu
i podstatná intenzifikace zemědělství, ohrožující polopřírodní
charakter určité lokality v takové míře, že jí hrozí poškození
nebo zničení, může spadat pod tuto definici.

4.3.2. Plán
Termín „plán“ může mít  potenciálně také velice široký vý−

znam (12).  Tato skutečnost již byla zaznamenána i ve stano−
visku generálního advokáta (viz příloha I, bod 7).

Pod tento pojem spadají zcela zjevně plány využití území
(územní plány). Některé z nich mají přímý právní dopad na vy−
užívání pozemků, jiné pouze nepřímý. Například regionální či
geograficky rozsáhlé  územní plány se často neaplikují přímo,
ale prostřednictvím podrobnějších plánů nebo slouží jako rá−
mec pro odsouhlasení rozvojových záměrů, které teprve po−
tom mají přímou právní účinnost. V případě obou těchto typů
plánů využití území je třeba mít na paměti, že spadají do pů−
sobnosti odstavce 6(3) v té míře, v jaké je pravděpodobné, že
by mohly mít odpovídající významné účinky na lokalitu sou−
stavy Natura 2000.

I sektorové plány spadají do působnosti odstavce 6(3) −
opět do té míry, v jaké by mohly mít významné  účinky na lo−
kalitu soustavy Natura 2000. Příkladem mohou být plány do−
pravních sítí, plány odpadového hospodářství  či vodohospo−
dářské plány.

Je však zároveň nutné odlišovat „plány“, jejichž podstatou
jsou politická stanoviska, tj. politické dokumenty, vyjadřující
všeobecnou politickou vůli nebo záměry ministerstev či niž−
ších úřadů. Příkladem může být všeobecný plán trvale udrži−
telného rozvoje pro celé území členského státu nebo regionu.
V takovém případě není vhodné posuzovat tyto plány podle
odstavce 6(3), zejména tehdy, pokud určité činnosti, odvoze−
né z těchto politických stanovisek, musí být stejně prosazeny
prostřednictvím plánů využití území nebo sektorálních plánů.
Pokud však existuje přímá a jasná vazba mezi obsahem určité
iniciativy a pravděpodobným významným účinkem na lokalitu
soustavy Natura 2000, odstavec 6(3) použit být musí.

Tam, kde je do plánu zahrnut jeden či více specifických
projektů všeobecným způsobem, nikoli však v detailním mě−
řítku, nenahrazuje hodnocení na úrovni plánů požadavky na
hodnocení podle odstavce 6(3) pokud jde o detaily, jež nejsou
ve vztahu k podrobnostem, které nebyly posuzovány při vy−
hodnocování plánu.

4.3.3. ...který s určitou lokalitou přímo nesouvisí
nebo není pro péči o ni nezbytný…

Z kontextu a vzhledem  k účelu článku 6 je zjevné, že ter−
mín „péče“ (management) musí být posuzován ve spojení s cí−
lenou péčí o lokalitu z hlediska ochrany (conservation mana−
gement), tedy v tomtéž  smyslu, v jakém je používán v odstav−
ci 6(1).

Odstavec 6(1) směrnice 92/43/EHS, obsahující ustano−
vení pro ochranářské plány péče, počítá s tím, že je na člen−
ských státech, jakou formu takových plánů zvolí. Plány lze vy−

(11) OJ L 175, 5.  7. 1985, str. 40; OJ L 73, 14. 3. 1997, str. 5.
(12) Komise navrhla směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí u plánů a programů (COM(96) 511 final, doplněný návrh COM(1999)73), která může napo−
moci při posuzování termínu „plán“. V kontextu této směrnice lze termíny „plány“ a „programy“ navzájem zaměňovat. Pozn. red.: Tato směrnice byla schválena v roce
2001 a nese číslo 2001/42.
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pracovávat speciálně pro konkrétní lokality či je lze „integro−
vat do jiných rozvojových plánů“. Můžeme tedy mít „čistý“
ochranářský plán péče nebo plán smíšený, zahrnující jak
ochranářské, tak i další cíle.

Spojení „který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo
není pro péči o ni nezbytný…“ zabezpečuje to, že i jiné než
ochranářské prvky plánů nebo projektů, a to i takových, jež
mezi svými cíli zahrnují péči o lokality, mohou přesto vyžado−
vat vyhodnocení.

Tak například komerční těžba dřeva může být součástí plá−
nu péče pro lesní území, vyhlášené jako SAC. Protože však
komerční stránka není nezbytná pro ochranářskou péči
(management) o lokalitu, je nutné zvážit potřebu jejího
posouzení.

Mohou nastat i situace, kdy plán nebo projekt, přímo sou−
visející s lokalitou či nezbytný pro péči o ni, může ovlivnit ji−
nou lokalitu.

Kupříkladu pro zlepšení zátopového režimu určité lokality
může být navrženo vybudování přehrady v jiném místě, jež
může mít negativní vliv na druhou lokalitu. V takovém pří−
padě je nutno posoudit plán nebo projekt  z hlediska do−
padu na tuto druhou lokalitu.

Termín „projekt“ by měl být interpretován velmi široce,
aby zahrnul jak stavební práce, tak i jiné zásahy do přírodní−
ho prostředí. Termín „plán“ má také široký význam; zahrnu−
je plány využití území, odvětvové plány či programy, avšak
nepostihuje  obecné politické proklamace. Plány a projekty,
vztahující se k ochranářské péči o lokality, a to jak individu−
álně, tak i pokud jsou součástí jiných plánů nebo projektů,
by obecně měly být z působnosti ustanovení odstavce 6(3) vy−
loučeny.

4.4 JAK URČIT, ZDA PLÁN NEBO 
PROJEKT „BUDE MÍT
PRAVDĚPODOBNĚ NA TUTO 
LOKALITU VÝZNAMNÝ VLIV, A TO
BUĎ SAMOSTATNĚ, NEBO 
V KOMBINACI S JINÝMI PLÁNY NEBO
PROJEKTY“?

Toto spojení heslovitě vyjadřuje vztah mezi příčinou a ná−
sledkem. Na jedné straně je nezbytné zjistit, jaké typy vlivů
jsou myšleny („významný vliv“), a zároveň odhalit, jaké typy pří−
čin mohou pravděpodobně takové vlivy vyvolat („bude mít prav−
děpodobně…buď samostatně, nebo  v kombinaci“).

Stanovení, zda plán nebo projekt bude mít pravděpodob−
ně významný vliv, bude mít praktické i právní důsledky.  Proto
při navrhování plánu nebo projektu je důležité, aby tato klí−
čová záležitost byla vždy posouzena, i to, aby toto posouzení
obstálo při podrobném vědeckém a odborném zkoumání.

S návrhy, u nichž se předpokládá, že není pravděpodob−
né, aby mohly mít významný vliv, může být dále nakládáno bez

vztahu k následným krokům podle odstavců 6(3) a 6(4).
Přesto se však členským státům doporučuje, aby důvody, ve−
doucí k takovým závěrům, byly dobře podložené, a je o nich
vhodné vést písemnou evidenci.

4.4.1. Významný vliv
Představa o tom, co znamená „významný“ vliv, nemůže

vzniknout arbitrárním způsobem. Směrnice především užívá
tento termín v objektivním kontextu (tj.  neponechává jeho
hodnocení na volném uvážení). Ve druhé řadě je jednoznač−
nost při hodnocení toho, co znamená přívlastek „významný“,
důležitá pro zajištění toho, aby Natura 2000 fungovala jako
ucelená (koherentní) soustava.

I když existuje potřeba objektivity při interpretaci rozsahu
termínu „významný“, nelze ji oddělit od specifických rysů a en−
vironmentálních podmínek konkrétní lokality, dotčené plá−
nem či projektem. Z tohoto hlediska ochranářské cíle lokality
či základní informace o ní mohou být velice významné  při
přesnějším stanovení citlivých míst a záležitostí, na něž je nut−
né brát zřetel. Některé z těchto informací jsou k dispozici zá−
roveň s daty, zveřejňovanými během procesu výběru lokalit
podle článku 4 směrnice 92/43/EHS (viz kapitola 4.5.3).
Členské státy také mohou mít k dispozici detailní plány péče
pro jednotlivé lokality, popisující různou míru zranitelnosti
konkrétních míst v rámci celých lokalit.

Ve světle těchto skutečností je jasné, že to, co může být vý−
znamné vzhledem k určité lokalitě, nemusí být významné pro
lokalitu jinou (viz příloha I, bod 8).

Kupříkladu ztráta stovek čtverečních metrů určitého stano−
viště může být významná v případě malé lokality výskytu
vzácného vstavače, zatímco srovnatelná ztráta na rozsáhlé
stepní lokalitě může být bezvýznamná.

Představa o tom, co znamená „významný“, musí být in−
terpretována objektivně. Významnost vlivů by zároveň měla
být posuzována vzhledem ke specifickým rysům a podmínkám
prostředí na chráněné lokalitě, dotčené zamýšleným plánem
nebo projektem, a to s ohledem na cíle ochrany dané lokality.

4.4.2. Bude pravděpodobně mít…
Pojistky, zabudované do odstavců 6(3) a 6(4), se aktivují

nejen jistotou, ale již pouhou pravděpodobností významných
vlivů. V souladu s principem předběžné opatrnosti tedy není
přijatelné, aby hodnocení nebylo provedeno jen proto, že ne−
ní jisté, zda skutečně nastane významný vliv.

V této souvislosti je opět užitečné odvolat se na směrnici
85/337/EHS, neboť formulace „by pravděpodobně mohl mít
významný vliv“ je téměř identická se základní formulací, pou−
žitou ke stanovení povinnosti hodnocení členskými státy na zá−
kladě této dřívější směrnice (13).  Směrnice 85/337/EHS a je−
jí novela 97/11/ES mohou také napomoci při stanovení škály
faktorů, které mohou vést ke vzniku pravděpodobnosti vý−
znamného vlivu.  U jakýchkoli návrhů, kde  lze předpokládat,
že budou vyžadovat hodnocení podle směrnice 85/337/EHS
proto, že mj. existuje pravděpodobnost jejich významného vli−
vu na lokalitu soustavy Natura 2000, lze usuzovat, že se na ně
bude zároveň vztahovat i požadavek hodnocení podle odstav−
ce 6(3).

(13) Viz odstavec 2(1) směrnice 85/337/EHS.



Směrnice 85/337/EHS v odstavci 2(1) konkrétně zmiňuje
povahu, rozsah a umístění projektu.  Doplňující směrnice
97/11/ES přináší v příloze III podrobnější soupis faktorů,
zahrnující mezi jiným velikost projektu; produkci odpadů;
znečištění; riziko nehod; existující využití území; relativní
četnost, kvalitu a regenerační kapacitu přírodních zdrojů
v oblasti; absorpční kapacitu přírodního prostředí se zvlášt−
ním zřetelem k přírodním oblastem a lokalitám, klasifiko−
vaným nebo chráněným podle směrnic 79/409/EHS
a 92/43/EHS; rozsah potenciálních dopadů; význam a slo−
žitost dopadu; pravděpodobnost dopadu; trvání, frekvenci
a reverzibilitu dopadu.

Pravděpodobnost významného vlivu může nastat nejen dí−
ky plánům či projektům, lokalizovaným uvnitř chráněné loka−
lity, ale i z takovým, které leží mimo chráněné území.
Například mokřad může být poškozen odvodňovacím projek−
tem, lokalizovaným v určité vzdálenosti od jeho hranic. Z to−
hoto důvodu je důležité, aby členské státy  jak v oblasti legisla−
tivy, tak i praxe umožnily aplikaci pojistek, obsažených v od−
stavci 6(3), i na činnosti, které se provádějí vně lokalit sousta−
vy Natura 2000, pokud je pravděpodobné, že by na tyto loka−
lity mohly mít významný vliv.

Postup podle odstavců 6(3) a 6(4) se spouští nejen jisto−
tou, ale již pouhou pravděpodobností  významných vlivů, vy−
plývajících nejen z plánů nebo projektů, umístěných uvnitř
chráněných lokalit, ale i takových, které jsou plánovány vně
těchto území.

4.4.3. …buď samostatně, nebo v kombinaci s jiný−
mi plány nebo projekty

Souhrn vlivů, jež samy o sobě mohou být mírné, může vy−
volat významný vliv. Odstavec 6(3) se to snaží postihnout tím,
že bere v úvahu kombinaci s účinky jiných plánů nebo pro−
jektů. Zbývá rozhodnout, co je myšleno jinými plány a projek−
ty. V tomto případě odstavec 6(3) explicitně nedefinuje, které
další plány nebo projekty spadají do působnosti ustanovení
o kombinovatelnosti.

Je důležité poznamenat, že dalším záměrem tohoto usta−
novení je brát v úvahu kumulativní vlivy, jež navíc často nastá−
vají teprve v průběhu času.  V tomto kontextu je nutné posu−
zovat plány či projekty, které jsou dokončené; schválené, avšak
nedokončené; nebo dosud nenavržené:
• Kromě posuzování vlivů těch plánů a projektů, které jsou

hlavním předmětem posuzování, může být žádoucí uvažo−
vat i vlivy již dokončených plánů a projektů ve „druhé
úrovni“ hodnocení. I když jsou již dokončené plány a pro−
jekty vyloučeny z požadavku na posuzování podle odstavce
6(3), je důležité, že mají−li pokračující vliv na lokalitu a ve−
dou−li k progresivní ztrátě její integrity, je  přesto třeba do
určité míry je brát v úvahu.

• Takové již dokončené plány a projekty mohou také vyvolat
nutnost použití ustanovení odstavců 6(1) a 6(2) směrnice
92/43/EHS, pokud jejich přetrvávající vliv vyvolává potře−
bu nápravných nebo vyvažujících ochranných opatření ne−
bo opatření na vyloučení zhoršování stavu stanovišť nebo
vyrušování druhů.

• Plány a projekty, jež byly schváleny v minulosti a jež nebyly
realizovány nebo dokončeny, by měly být také zahrnuty
pod toto „kombinační“ ustanovení.

• Z důvodu právní jistoty se zdá být vhodné omezit působ−
nost kombinačního ustanovení  na ty jiné plány a projekty,
které byly již skutečně navrženy. Zároveň musí být evident−

ní, že při posuzování navrhovaného plánu nebo projektu
členské státy nebudou vytvářet presumpci ve prospěch ji−
ných, dosud nenavržených plánů či projektů v budoucnu.

Kupříkladu pokud se usoudí, že rozvoj určité obytné zóny
nebude příčinou vzniku významného vlivu a takový záměr
bude proto schválen, toto schválení nevytvoří presumpci ve
prospěch dalších obytných zón v budoucnosti.

Při určování pravděpodobných významných vlivů je také
nutno uvažovat o kombinaci s jinými plány či projekty a o ku−
mulativních účincích. Je vhodné omezit působnost „kombi−
načního“ ustanovení jen na takové jiné plány a projekty, které
byly skutečně navrženy.

4.5. CO  ZNAMENÁ „ODPOVÍDAJÍCÍ
HODNOCENÍ JEHO DŮSLEDKŮ PRO
LOKALITU Z HLEDISKA CÍLŮ JEJÍ
OCHRANY“

Termín „odpovídající hodnocení“ vyvolává otázky, týkající
se jeho formy a obsahu.

4.5.1. Forma hodnocení
Jak bylo uvedeno výše, okolnosti, za nichž nastává nutnost

hodnocení podle směrnice 85/337/EHS, jsou téměř identic−
ké s okolnostmi hodnocení podle směrnice 92/43/EHS;
v obou případech se v zásadě vztahují k pravděpodobnosti vý−
znamných vlivů.
• Evropský soudní dvůr zdůraznil, že ve vztahu k transpozici

směrnice 85/337/EHS  (a jako samozřejmý důsledek její
aplikace) je nutno brát v úvahu citlivost dotčené lokality
(viz příloha I, bod 9). Pro projekt, který pravděpodobně
může mít významný vliv na lokalitu chráněnou podle od−
stavce (6)3, bude proto vhodné provést hodnocení, napl−
ňující požadavky směrnice 85/337/EHS.
Takové hodnocení pro účely odstavce 6(3), které má for−
mu hodnocení podle směrnice 85/337/EHS, bude zřetel−
ně zárukou bezpečnosti  v podobě jasné dokladovatelnos−
ti a transparentnosti.

• Tam, kde hodnocení pro účely odstavce 6(3) nemá formu
hodnocení podle směrnice 85/337/EHS, však vzniká otáz−
ka, jak si vykládat termín „vhodné“, pokud jde o jeho for−
mu.
Hodnocení musí být v prvé řadě zakončeno stanoviskem.

Nutným důsledkem argumentu, že hodnocení musí být za−
končeno stanoviskem, je to, že by toto stanovisko mělo být
odůvodněné. Odstavce 6(3) a 6(4) vyžadují, aby odpovědné
osoby přijímaly rozhodnutí  na základě konkrétních informa−
cí, týkajících se životního prostředí. Pokud stanovisko z hod−
nocení neposkytne odůvodněný podklad pro následné rozho−
dování (tj.  jestliže stanovisko přináší jednoduchý pozitivní ne−
bo negativní pohled na plán nebo projekt bez jakéhokoli odů−
vodnění), hodnocení nesplní svůj účel a nelze je považovat za
„odpovídající“.

Konečně velice důležité je i načasování. Hodnocení je
krokem předcházejícím, který poskytuje základ pro další kro−
ky − konkrétně schválení nebo odmítnutí plánu či projektu.
Na hodnocení by proto mělo být pohlíženo jen podle toho, co
je uvedeno ve stanovisku ještě před těmito následnými kroky.
Pochopitelně tam, kde plán nebo projekt bude přepracován
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ještě před tím, než o něm bude rozhodnuto, je naprosto v po−
řádku, provede−li se revize hodnocení jako součást opakování
celého procesu.

V některých případech může hodnocení podle směrnice
85/337/EHS (novelizované směrnicí 97/11/ES) nahradit
hodnocení podle odstavce 6(3). Hodnocení podle tohoto od−
stavce však musí být v každém případě zakončeno stanovis−
kem a musí být základem pro další kroky; konkrétně by mělo
být dostatečně odůvodněno, aby umožnilo přijímání správ−
ných rozhodnutí.

4.5.2. Obsah hodnocení
Pokud jde o jeho obsah, hodnocení podle odstavce 6(3)

má užší rozsah nežli hodnocení podle směrnice 85/337/EHS,
neboť je zaměřeno jen na posouzení důsledků pro lokalitu
z hlediska jejích  cílů ochrany .

V mnoha případech však nelze odpovídajícím způsobem
zhodnotit ekologické dopady plánu nebo projektu bez zhod−
nocení dalších složek životního prostředí  (např. půdy, vody,
krajiny a podobně), vyjmenovaných v článku 3 směrnice
85/337/EHS.

I v případě, že se hodnocení soustřeďuje výlučně na záleži−
tosti ochrany přírody,  může účelně využít metodiky, popsané ve
směrnici 85/337/EHS. Tato směrnice konkrétně  předpokládá,
že hodnocení může zahrnovat informace o různých záležitos−
tech včetně popisu projektu, těch aspektů životního prostředí,
u nichž  existuje pravděpodobnost ovlivnění projektem, a prav−
děpodobných významných vlivů, jež projekt vyvolá (14).

Je třeba poznamenat, že i když pro účely odstavce 6(3) ne−
ní výslovně nutné, aby hodnocení šlo nad rámec navrhované−
ho plánu nebo projektu v tom smyslu, že bude hodnotit i al−
ternativní řešení a zmírňující opatření, může být takto rozšíře−
ný přístup velice užitečný.

Konkrétně prověření možných alternativních řešení
a zmírňujících opatření umožní zjistit, zda plán nebo projekt
nebude mít ve světle takových  alternativních řešení nebo
zmírňujících opatření negativní vliv na celistvost (integritu)
lokality.

Pokud jde o zmírňující opatření, jedná se o aktivity, zamě−
řené na minimalizaci nebo dokonce odstranění negativních do−
padů navrhovaného plánu nebo projektu a/nebo vyžadované
odpovědnými národními úřady. Může například jít o:
• dobu a časové rozvržení realizace (např. určité činnosti se

neprovedou během období rozmnožování konkrétního
druhu);

• typy nástrojů a činností, jež mají být prováděny (např. pou−
žívání specifických vlečných sítí v dohodnuté vzdálenosti
od pobřeží pro zabránění poškozování citlivých stanovišť);

• území uvnitř lokalit s přísným zákazem vstupu (např. mís−
ta zimování určitých živočišných druhů).
Zmírňující opatření jsou odlišitelná od kompenzačních

opatření sensu stricto (viz kapitolu 5.4.).  Je pochopitelné, že
správně realizovaná zmírňující opatření omezují rozsah nut−
ných opatření kompenzačních snížením míry škodlivého účin−
ku, který kompenzace vyžaduje.

I tam, kde široce pojaté hodnocení nevede k závěru, že
plán nebo projekt nebude negativně ovlivňovat integritu lo−
kality, ustanovení odstavce 6(4) potvrzují praktickou cenu ta−
kového širokého přístupu.

Pokud jde o alternativní řešení, lze za relevantní označit
ta opatření, u nichž se předpokládá vylepšení škodlivého plá−
nu nebo projektu (podrobnosti viz kapitola 5.3.1.).  Kromě to−
ho poukaz na taková řešení může být nutný i pro to, aby se vy−
hovělo nezávisle existujícím požadavkům směrnice
85/337/EHS.

Všechny uvedené aspekty mohou v ideálním případě tvo−
řit součást opakovaného procesu, jehož smyslem je zlepšení
umístění a popisu plánu nebo projektu již v počátečních stá−
diích.

Konečně spojení „v kombinaci“ z odstavce 6(3) (viz kapi−
tolu 4.4.3) má dvojí dopad, pokud jde o obsah hodnocení.
• Za prvé tento výraz znamená, že obsah hodnocení by měl

brát v úvahu i účinky „v kombinaci“,  které jsou vyvolány
jak konkrétním specifickým plánem nebo projektem, je−
hož se týká tato schvalovací procedura, tak i jiných plánů
nebo projektů, které nejsou předmětem tohoto schvalova−
cího řízení.

• Za druhé to znamená, že  hodnocení různých plánů nebo
projektů, posuzovaných zároveň, by měla obsahovat vzá−
jemné křížové odkazy a brát se navzájem v úvahu do té mí−
ry, do jaké mohou různé plány či projekty dát vznik „kom−
binovanému“ účinku.

Hodnocení podle odstavce 6(3) by se mělo zaměřovat na
důsledky pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. Z metodic−
kého hlediska může s výhodou vycházet z postupu, předpo−
kládaného směrnicí 85/337/EHS. Zejména prověření mož−
ných zmírňujících opatření a alternativních řešení umožní zji−
stit, zda plán nebo projekt nebude mít ve světle takových  al−
ternativních řešení nebo zmírňujících opatření negativní vliv
na lokalitu. V hodnocení nesmí být také opomenut „kombi−
nační“ efekt.

4.5.3. Jak jsou stanovovány „cíle ochrany lokalit“?
Článek 4(1) požaduje, aby členské státy navrhly seznam,

„uvádějící, které typy přírodních stanovišť z přílohy I a které
druhy z přílohy II,  původní pro toto území, se na jednotlivých
lokalitách vyskytují“. Podle druhého odstavce téhož článku má
informace o každé lokalitě obsahovat mapu lokality, její název,
zeměpisnou polohu, rozlohu a údaje vyplývající z uplatnění
kritérií vyjmenovaných v příloze III (etapa 1) v úpravě, stano−
vené Komisí (15). 

Tato úprava vyžaduje, aby veškeré typy stanovišť z přílohy
I, nacházející se na dané lokalitě, a všechny druhy z přílohy II,
které se zde vyskytují,  byly uvedeny na odpovídajícím místě
v předepsaném formuláři. Tyto informace tvoří základ pro sta−
novení „cílů ochrany dané lokality“ jednotlivými členskými stá−
ty, například prostřednictvím plánu péče. Důvodem pro za−
členění dané lokality do soustavy musí být evidentně ochrana
těchto stanovišť a druhů. 

Někdy může nastat kompetice mezi různými typy stanovišť
a mezi druhy; potom pochopitelně může být vhodné, aby byly
stanoveny priority při popisu cílů ochrany lokality (kupříkladu
tím, že se na prvním místě uvedou  prioritní typy stanovišť
a teprve poté typy neprioritní).

Tam, kde je výskyt typů stanovišť z přílohy I nebo druhů
z přílohy II možno považovat pro účely předepsané úpravy za
„nevýznamný“,  nelze takové typy a druhy zahrnout do sezna−
mu „cílů ochrany lokality“. Členské státy mohou také poskyto−

(14) Tato směrnice přináší odkaz na „přímé účinky a jakékoli nepřímé, sekundární, kumulativní, krátko−, středně− a dlouhodobé, permanentní, positivní a negativní
účinky“ − viz poznámku pod čarou č. 1 přílohy III.4 směrnice, která je identická s poznámkou č. 1 přílohy IV.4 směrnice 97/11/ES.
(15) Standardní datové formuláře, kodifikované Rozhodnutím Komise 97/266/ES z 18. prosince 1996 (OJ L 107, 24. 4. 1997, str. 1).
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vat informace o jiných významných druzích flóry a fauny, než
které jsou uvedeny  v příloze II (bod 3.3). Tyto informace
ovšem také nejsou relevantní pro stanovování cílů ochrany da−
né lokality.

Informace, vypracované na základě standardního dotaz−
níku, sestaveného Komisí, jsou základem pro stanovení cílů
ochrany lokalit členskými státy.

4.6. ROZHODOVÁNÍ

4.6.1. „Odpovědné národní úřady“

Je evidentní, že přívlastek „národní“ je v tomto spojení
užíván v protikladu k termínům „Společenství“ nebo „meziná−
rodní“. Tento pojem se proto nevztahuje pouze na úřady na
úrovni centrální administrativy, ale také na regionální, provin−
ciální nebo municipální úřady, které jsou oprávněny vydávat
povolení nebo souhlas s plány nebo projekty.

O odpovědném úřadu může rozhodnout i soud, pokud
má možnost volného uvážení při rozhodování o podstatě na−
vrhovaného plánu nebo projektu pro účely odstavce 6(3).

Odpovědnými národními úřady rozumíme ty, které jsou
oprávněny k vydávání povolení nebo souhlasů s plány či pro−
jekty.

4.6.2. Kdy je vhodné získat stanovisko veřejnosti?

Směrnice 92/43/EHS neuvádí, kdy je vhodné získat sta−
novisko všeobecné veřejnosti.  Projednávání s veřejností je
však jedním ze zásadních rysů směrnice 85/337/EHS.  Proto
je jasné, že tam, kde hodnocení, požadované v odstavci 6(3),
má formu hodnocení podle směrnice 85/337/EHS, je veřejné
projednávání nezbytné.

V tomto kontextu stojí zato připomenout možné
dlouhodobé důsledky Aarhuské úmluvy (16), která klade dů−
raz na význam veřejného projednávání při rozhodování o zá−
ležitostech životního prostředí.

Projednávání s veřejností by mělo být posuzováno ve světle
ustanovení směrnice 85/337/EHS a Aarhuské úmluvy. 

4.6.3. Pojem „celistvost lokality“
Z kontextu a účelu směrnice je jasné, že „celistvost lokali−

ty“ se vztahuje k cílům ochrany lokality (viz kapitolu 4.5.3.). Je
například možné, že plán nebo projekt negativně ovlivní ce−
listvost lokality pouze vizuálně či postihne jen takové typy sta−
novišť nebo druhy, které nejsou uvedeny v přílohách I a II.
V takových případech nelze tyto vlivy považovat za negativní
ovlivnění ve smyslu článku 6 odstavce 3 za předpokladu, že cel−
ková soudržnost soustavy nebude dotčena.

Na druhé straně výraz „celistvost lokality“ naznačuje, že tě−
žiště leží v každé specifické lokalitě. Není tedy povoleno zničit lo−
kalitu nebo její část na základě skutečnosti, že stav typů stanovišť
a druhů z hlediska ochrany, které se v ní vyskytují, zůstane i po−
té v rámci celého evropského území členských států příznivý.

Pokud jde o pojmový obsah a význam slova „celistvost“, lze
je považovat za vyjádření kvality nebo podmínky typu  kom−
plexnosti (úplnosti). V dynamickém ekologickém pojetí je lze
také vykládat jako „mající smysl pro resilienci (pružnou pev−
nost) a schopnost vyvíjet se takovými způsoby, jež jsou přízni−
vé pro ochranu“.

„Celistvost lokality“ lze vhodně definovat jako „soudržnost
ekologických struktur a funkcí lokality na celém jejím území
nebo soudržnost stanovišť, komplexů stanovišť a/nebo popu−
lací druhů, pro které tato lokalita je nebo bude vymezena“
(17).

O lokalitě s vysokým stupněm celistvosti lze hovořit tehdy,
když je naplněn její vnitřní potenciál pro naplnění cílů ochra−
ny, je zachována kapacita pro samoobnovu  za dynamických
podmínek a vyžaduje se minimální podpora v podobě péče
(managementu), poskytované zvenčí. 

Při posuzování „celistvosti lokality“ je proto důležité brát
v úvahu množství faktorů včetně účinků, projevujících se v ho−
rizontu krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém.

Celistvost lokality zahrnuje její ekologické funkce.
Rozhodnutí o tom, zda je negativně ovlivněna, se musí zamě−
řit na cíle její ochrany a jimi také musí být omezeno.

(16) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právním informacím o životním prostředí. Tato úmluva byla uzavřena v Aarhusu,
Dánsko, v červnu 1998. Evropské společenství je jedním z jejích signatářů.
(17) PPG 9, UK Department of the Environment, říjen 1994.


