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PŘÍLOHA I. ODKAZY NA SOUDNÍ
PŘÍPADY
(1) Potřeba přesné transpozice článku 6 byla signalizována

již u případu, předneseného před Evropským soudním
dvorem (stanovisko generálního advokáta Fennellyho
v případu C−256/98, Komise versus Francie, vynesené 16.
září 1999).

(2) Viz rozhodnutí Evropského soudního dvoru v případu C−
355/90, Komise versus Španělsko (1993) ECR I−4221
(„bažiny Santoňa“) a jeho rozhodnutí z 18. března 1999
v případu C−166/97, Komise versus Francie (ústí Seiny).

(3) Viz předchozí bod.
(4) Případ C−392/96, Komise versus Irsko, rozsudek ESD

z 21. září 1999.
(5) Tento bod je také zdůrazněn generálním advokátem

Evropského soudního dvora Fennellym v případu sub
(1).

(6) Relevantní judikatura Evropského soudního dvora zdů−
razňuje, že pojem „projekt“ musí být interpretován širo−
ce − viz konkrétně rozsudek z 24. října 1996 v případu C−
72/95, Kraaijeveld.

(7) Viz výše sub (1).
(8) Pro stanovení toho, co má být v praxi považováno za „vý−

znamné“, může napomoci judikatura Evropského soud−
ního dvora, konkrétně případ C−355/90, Komise versus
Španělsko (1993) ECR I−4221 („bažiny Santoňa“). Ačkoli
rozhodnutí v tomto případě nepadlo ve vztahu k odstav−
cům (3) a (4) článku 6 směrnice 92/43/EHS (neboť roz−
hodování probíhalo s odkazem na předběžný ochranný
režim SPA jen podle směrnice 79/409/EHS), slouží jako
příklad možných druhů aktivit, u nichž se uvažuje, že by
mohly mít významný vliv na chráněnou lokalitu.

(9) Soud stanovil, že „i projekty malých měřítek mohou mít
významné účinky na životní prostředí, pokud jsou umís−
těny v takových místech, kde environmentální faktory, vy−
jmenované v článku 3 (směrnice 85/337/EHS), jako
jsou volně žijící živočichové a planě rostoucí
rostliny…jsou citlivé i vůči nejmenším změnám“. (Případ
C−392/96, Komise versus Irsko, rozsudek ESD z 21. září
1999).

(10) Viz též důraz, kladený ESD na všeobecnou odpovědnost
členských států v kontextu směrnice o ptácích v přípa−
dech C−252/85 a C−262/85 (Komise versus Francie
(1988) ESR 2243 a Komise versus Itálie (1987) ECR
3073).

PŘÍLOHA II. PODNĚTY PRO PLÁNY
PÉČE

I když odpovídající plány péče nejsou vždy nezbytné,
účastníci semináře v Galway (22) i konference v Bathu (23)
zdůrazňovali, že plány péče mohou představovat účinný pro−
středek pro splnění povinností, obsažených ve směrnici o sta−
novištích.

Následující výtah ze závěrů semináře v Galway obsahuje
řadu úvah, které mohou pomoci při přípravě plánů péče.

1. Metodologie
• Je plán péče pro lokalitu skutečně nezbytný? Vysvětlete

proč.
• Kdo dá podnět k vypracování plánu? Kdo bude za plán od−

povídat?
• Co je na lokalitě důležitého (jak přírodní hodnoty, tak i so−

cioekonomický kontext)?
• Co představuje hlavní ohrožení?
• Čeho chceme dosáhnout?
• Jak toho chceme dosáhnout v rámci přesného časového

rozvrhu?
• Jaké budou náklady? Bude to přínosem pro ochranu pří−

rody?

2. Cíle
Cíle plánu péče pro konkrétní lokalitu musí odpovídat

ekologickým požadavkům pro přírodní stanoviště a druhy, je−
jichž výskyt lze zde považovat za význačný, pro zajištění jejich
příznivého stavu z hlediska ochrany. Musí být co možná nej−
jasnější, realistické, kvantifikované a prakticky realizovatelné.
Používejte jasný způsob vyjadřování s konkrétními formulace−
mi, které budou srozumitelné pro každého.
• Jaký je příznivý stav z hlediska ochrany pro každý typ sta−

noviště a pro každý druh, vyskytující se na lokalitě?
• Jak přispívá k celistvosti lokality a spojitosti celé soustavy?
• Je hodnocení prováděno dynamickým způsobem podle vý−

voje stavu dotčených stanovišť nebo druhů z hlediska
ochrany?

3. Konzultace a realizace
Nezbytnou součástí procesu je vytvoření plánu péče po−

mocí multidisciplinárního a profesionálního přístupu.
• Identifikovali jste všechny místní aktéry?
• Zahrnuli jste je do procesu postupem zdola nahoru?
• Kdy je zapojíte?

Ilustrací konzultační metody jsou tzv. document d´objec−
tifs ve Francii, kde jsou všechny zájmové skupiny vyzvány
k účasti na procesu pod vedením odpovědného úřadu (pre−
fekta).

4. Monitoring a vyhodnocování
Jde o jedny z nejvýznamnějších částí plánu, zejména pro

zjištění, zda plán je možno hodnotit jako úspěšný. Podobně ja−
ko při stanovení cílů plánu péče i monitoring musí být jasně
a přesně definován a musí zahrnovat finanční rozbor.

(22) Zorganizován irskými úřady 9. − 10. října 1996 v Galway, Irsko, na téma péče o lokality SAC.
(23) Zorganizován Komisí a předsednictvím Velké Británie 28. − 30. června 1998 v Bathu, Spojené Království, na téma Natura 2000 a lidé.
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Pro každý projekt jsou uvedeny příslušné charakteristiky.

BELGIE
• Ochrana prostřednictvím výkupů a péče o poslední vápenitá raše−

liniště v Belgii (B4−3200/95/435)
Provinční úřad zabezpečil podstatnou část této velmi cen−
né lokality jejím pronajmutím od vlastníků.

• Integrální iniciativa na ochranu pobřeží (B4−3200/96/483)
Příprava plánů péče jak pro pobřežní stanoviště (duny),
tak pro mořské biotopy (vlastní pobřeží).

NĚMECKO
• Ochrana dropa velkého v Braniborsku (B4−3200/92/14529)

Byla zajištěna smluvní ujednání se zemědělci, zahrnující
výkupy a pronájem pozemků nebo managementové
smlouvy.

• Ochrana a znovuobnovení močálů v Trebeltal a Obnova a ochra−
na říčních močálů v Meklenbursku − Předních Pomořanech (B4−
3200/94/731 a B4−3200/95/260)
Vypracování a realizace plánů péče pro obnovu poříčních
a močálovitých stanovišť prostřednictvím úzké spolupráce
mezi ochranáři a vodohospodáři.

• Přechodový program pro aktivní ochranu netopýrů v západní
a střední Evropě (B43200/95/842)
Smluvní ujednání s vlastníky pozemků a úřady veřejné
správy a vytvoření plánu péče.

• Ochrana a rozvoj přírody k okolí Federsee (B4−3200/96/489)
Proces scelování zemědělských pozemků, podpořený ag−
roenvironmentálními programy.

ŘECKO
• Management a ochrana ohrožených biotopů na západní Krétě

s ekotopy a prioritními druhy (B4−3200/95/850)
Příprava plánů péče s přímým zapojením místních úřadů.

• Tuleň středomořský v Řecku: ochrana v praxi (B4−3200/96/500)
Vytvoření plánů péče při průběžných  konzultacích s růz−
nými klíčovými partnery.

ŠPANĚLSKO
• První, druhá a třetí fáze akčního programu na ochranu medvěda

hnědého a jeho stanovišť v Kantabrijském pohoří (B4−
3200/92/15185 et 94/736 et 95/523)
Dohody s myslivci o způsobu péče o lovecké revíry způso−
bem slučitelným s ochranou medvědů.

• První a druhá fáze vytváření soustavy floristických mikrorezerva−
cí a výkup pozemků s významnými botanickými zájmy v regionu
Valencie (B4−3200/93/766 et  95/521)
Dohody s vlastníky pozemků a realizace  plánů péče pro
mikrorezervace (160 lokalit).

• První a druhá fáze programu na ochranu tří ohrožených druhů
obratlovců v Pyrenejích (podprojekt Španělsko) (B4−
3200/93/772 et 95/277 et 95/524)
Smlouvy s myslivci pro zachování rezervací pro orlosupa
bradatého a kompenzační platby pro zabránění těžbě dře−
va v lesích v areálu rozšíření medvěda hnědého.

• Ochrana dropa menšího, dropa velkého a poštolky na lokalitách
SPA v pohoří Extramadura (B4−3200/96/507)
Dohody se zemědělci pro zlepšení kvality stepních stanovišť.

FRANCIE
• Program na ochranu rašelinišť Francie (B4−3200/95/518)

Příprava manuálu pro management rašeliništních stanovišť.
• Experimentální příprava  plánů péče pro budoucí francouzské lo−

kality Natury 2000 (B4−3200/95/519)
Testování plánů péče pro 35 lokalit a zpracování metodic−
ké příručky na přípravu plánů péče pro lokality Natury
2000.

IRSKO
• Sestavení plánů péče a naléhavé akce v kandidátských lokalitách

SAC (B4−3200/95/837)
Vytvoření plánů péče pro potenciální lokality SAC.

RAKOUSKO
• Program na ochranu medvědů v Rakousku (B4−3200/95/847)

Zpracování plánu péče ve spolupráci se všemi úřady a do−
tčenými zájmovými skupinami, což představuje rozsáhlý
přínos veřejnosti.

• Péče o mokřady v horním Waldviertelu (B4−3200/96/539)
Vytvoření plánů péče pro četné mokřadní lokality (rašeli−
niště, rybníky, oblasti malých řek) včetně jejich částečné
realizace  v úzkém kontaktu s dotčenými vlastníky a uživa−
teli pozemků.

PORTUGALSKO
• Druhá fáze projektu na ochranu stepní avifauny v Castro Verde

(B4−3200/95/510)
• Nová technika, použitá v ochraně přírody v údolí Guadiana (B4−

3200/95/511)
Oba projekty zahrnují přípravu a realizaci plánů péče  pro
území, která byla po skončení projektů zařazena mezi SPA.

FINSKO
• Ochrana biodiverzity, zejména stanovišť poletušky slovanské,

v oblasti Nuksio (B4−3200/95/508)
Příprava plánu péče pro obnovu a ochranu na soukromě
vlastněných lokalitách.

• Plán péče pro tuleně obecného saimenského v jezeře Pihlajavesi
(B4−3200/95/505)
Plán využití území, zaměřený na ochranu tuleňů.

ŠVÉDSKO
• Ochrana a obnova Stora Alvaret na ostrově Ölandu, jihovýchod−

ní Švédsko (B4−3200/96/547)
• Ochrana  brouka Osmoderma eremita (B4−3200/97/288)

Využití agroenvironmentálních programů pro dlouhodo−
bou péči o lokality.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
• Ochranářský management prioritních náhorních stanovišť pomo−

cí spásání: pokyny pro péči o náhorní lokality soustavy Natura
2000 (B4−3200/95/854)
Vytvoření praktického manuálu pro plánování manage−
mentu prostřednictvím spásání.

PŘÍLOHA IIA. PŘÍKLADY PROJEKTŮ  LIFE−NATURE (24), JEJICHŽ SOUČÁSTÍ
BYLY PLÁNY PÉČE NEBO PRÁVNÍ, SPRÁVNÍ ČI SMLUVNÍ OPATŘENÍ

(24) Další informace lze získat na Internetu na adrese: http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm


