
Postavení národních parků a jejich správ je
nezpochybnitelné

Reakce na článek zpochybňující právní postavení národních parků a jejich správ

V čísle 23 týdeníku „Veřejná správa” byl str. 28 a 29 otištěn článek nadepsaný „Postavení
národních parků a jejich správ”, který s odkazem na Ústavu České republiky a na zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zpochybňuje právní
postavení národních parků a jejich správ, s výjimkou Národního parku České Švýcarsko a jeho
správy. Autor článku způsobem pro nezasvěcené čtenáře přesvědčivým dochází k závěru, že
právní postavení národních parků a správ národních parků je v rozporu s článkem 79 odst. 1
Ústavy a dovozuje, že správní akty, vydané správami národních parků (mimo Správy Národního
parku České Švýcarsko), jsou nulitní.

Protože zmíněný článek vychází přinejmenším z větší části z nepřesných předpokladů, a proto, že je
třeba odbornou i laickou veřejnost objektivně informovat a uvést tak věci na pravou míru, přinášíme
následující vysvětlení:

O obsahu Ústavy České republiky samozřejmě nelze polemizovat. Ministerstva a jiné správní úřady lze
zřídit a jejich působnost lze stanovit pouze zákonem. Za správní úřad ve smyslu článku 79 odst. 1 Ústavy je
ovšem možno považovat pouze ten subjekt, který je zvláštním zákonem (zvláštními zákony) za správní úřad
(dříve „orgán státní správy”) výslovně označen. Tak je podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb.,
správním úřadem Správa Národního parku České Švýcarsko, nebo podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona
č. 282/1991 Sb., je orgánem státní správy Česká inspekce životního prostředí, apod.

Správy národních parků, vyhlášených před účinností zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, tedy Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa Krkonošského
národního parku a Správa Národního parku Podyjí, však správními úřady ve smyslu již zmíněného
článku 79 odst. 1 Ústavy nejsou. To ovšem neznamená, že nemohou vykonávat státní správu
v ochraně přírody.

V současné době vykonávají u nás státní správu dvě kategorie subjektů. První kategorií jsou správní
úřady (orgány státní správy), tedy ty subjekty, které jsou zvláštním zákonem (např. zákonem
č. 161/1999 Sb.) za „správní úřady (orgány státní správy)” výslovně označeny. Druhou kategorií jsou ty
subjekty, které sice nejsou „správními úřady”, vykonávají však státní správu jako subjekty pověřené výkonem
státní správy zvláštním zákonem, který také současně stanoví jejich působnost.

Právě správy národních parků Šumava, Krkonoše a Podyjí jsou subjekty pověřenými výkonem
státní správy na základě zákona č. 114/1992 Sb., který je označuje za „orgány ochrany přírody” (§ 75
odst. 1, písm. c) a vymezuje jejich působnost (§ 78). Obdobně jsou subjekty pověřenými výkonem státní
správy např. správy chráněných krajinných oblastí, z jiných resortů pak např. Úřad pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, pověřený výkonem státní správy podle zákona
č. 309/2000 Sb., apod.

Z hlediska vlastního výkonu státní správy není v praxi mezi správními úřady a subjekty pověřenými
výkonem státní správy žádný zásadní rozdíl. Správní akty ( zejména správní rozhodnutí) vydané jak
správními úřady, tak i subjekty pověřenými výkonem státní správy, pokud jsou vydány v mezích jejich věcné
a místní příslušnosti, jsou samozřejmě stejně závazné. O nulitě správních aktů, vydaných správami
národních parků, nemůže být vůbec řeč, naopak – nemůže být a není pochyb o tom, že jimi vydané správní
akty mají všechny důsledky, které z jejich vydání vyplývají.

Rovněž postavení Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava je nezpochybnitelné.
Správa národního parku, charakterizovaná v ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 163/1991 Sb., jako
odborná organizace pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění
sanačních, údržbářských a jiných nezbytných prací a kulturněvýchovnou činnost na území národního parku,
byla podle tohoto ustanovení a podle tehdy platného zákona č. 576/1990 Sb., zřízena Ministerstvem
životního prostředí (rozhodnutí ministra životního prostředí č. 9/91) jako příspěvková organizace a byl
vymezen předmět její činnosti. Jakékoli poznámky o irelevantnosti této zřizovací listiny nebo některých jejích
ustanovení jsou nemístné zejména s přihlédnutím k tomu, že ustanovení § 3 nařízení vlády č. 163/1991 Sb.,
bylo s účinností ke dni 1. června 1992 zrušeno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na
jehož základě se do té doby existující správy národních parků Šumava, Krkonoše a Podyjí staly orgány
ochrany přírody, tedy subjekty pověřenými výkonem státní správy ochrany přírody v rozsahu vymezeném
právě zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Právě proto, že správy národních parků vyhlášených před účinností zákona o ochraně přírody a krajiny
nejsou správními úřady, není nutno zabývat se dále obsahem zmíněného článku pokud jde o úvahy



o jejich věcné a místní příslušnosti ve vztahu k ustanovení čl. 79 odst. 1 Ústavy. Věcná a místní příslušnost
správ národních parků jako orgánů pověřených výkonem státní správy ochrany přírody je zákonem
o ochraně přírody a krajiny vymezena dostatečně přesně a je tudíž též nesporná.

Samozřejmě že je žádoucí, aby byly národní parky, zřízené nařízeními vlády, vydanými před účinností
zákona o ochraně přírody a krajiny, také co nejdříve vyhlášeny zákonem tak, jak to předpokládá ustanovení
§ 15 odst. 3 tohoto zákona. Nepříliš šťastně formulované ustanovení § 90 odst. 9 zákona o ochraně přírody
a krajiny, které je nutno vykládat s přihlédnutím k jeho účelu, však až do doby vyhlášení Národních parků
Šumava, Krkonoše a Podyjí zákonem zaručuje těmto národním parkům plnou a legální existenci.
Vyhlášení zmíněných národních parků zákonem bude následovat bezprostředně po tom, co bude přijata tzv.
velká novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, protože lze právem předpokládat, že se
tato novela významně dotkne mimo jiné i národních parků, resp. obecných ustanovení o základních
ochranných podmínkách národních parků, ustanovení o radách národních parků, o postavení a působnosti
správ národních parků apod. Přitom není vyloučeno, že např. Národní park Šumava bude zákonem vyhlášen
ještě dřív, pokud bude přijat některý z poslaneckých návrhů zákona o Národním parku Šumava, které byly
na konci května t. r. předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Znovu je třeba zdůraznit, že jakékoli úvahy zpochybňující legitimitu národních parků, jejich správ,
resp. právní úkony učiněné správami národních parků v mezích jejich věcné a místní působnosti,
jsou nemístné a neudržitelné. V době, kdy byly Národní parky Šumava, Krkonoše a Podyjí nařízeními
vlády zřízeny (1991), odpovídal tento postup tehdy platným obecně závazným právním předpisům. Přijetí
pozdějších právních předpisů, ať už jde o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o Ústavu
České republiky, o zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích apod., sice vyvolává potřebu upravit nově (zákonem) postavení národních parků a jejich správ,
současně však nijak nezpochybňuje jejich dosavadní existenci. Proto je třeba pochybné závěry článku
uveřejněného v čísle 23 týdeníku „Veřejná správa” důrazně odmítnout.

JUDr. ing. Jiří Staněk, CSc,
odbor ochrany přírody MŽP

Krkonoše Šumava

Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR lze ministerstva a jiné správní úřady zřídit a jejich působnost
stanovit pouze zákonem...
... správy národních parků a CHKO jsou správními úřady ve smyslu čl. 79 odst. 1 Ústavy a musejí

proto splňovat v Ústavě stanovené předpoklady. Z cit. ustanovení Ústavy vyplývá, že správní
úřady... musejí být zřízeny formou zákona a zákonem musí být stanovena jejich působnost.

... tyto požadavky splňuje pouze Národní park České Švýcarsko...

... po 1. 1. 1993 se dostalo postavení národních parků a jejich správ zřízených před 1. 6. 1992 pouhým
nařízením vlády do rozporu s čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR, protože v jejich případě jednak chybí právní
předpis síly zákona, jímž by byly správy těchto národních parků zřízeny jako správní úřady, a
jednak chybí právní předpis síly zákona, jímž by byla vymezena územní působnost správ těchto
národních parků, tedy území národního parku.



... právně jsou zpochybnitelné všechny právní akty vydané správami národních parků (s výjimkou NP
České Švýcarsko) domněle z pozice správního úřadu...neboť... se nejedná o správní úřady.
Z hlediska teorie správního práva je třeba pokládat takové správní akty za nulitní.

(z článku JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D., z kanceláře Svazu měst a obcí ČR, vybrala Pla)

Otázky na ministra RNDr. Kužvarta ve věci zákona
o IPPC

1.   Nepovažujete za chybu, že tzv. střechový zákon byl do Parlamentu předložen až jako poslední, po
nových úpravách složkových zákonů (o vodách, o odpadech atd.)? Neměl být postup spíše
obrácený?
Naopak, zákon o integrované prevenci sice je střechovým zákonem, nikoliv však obecným vůči

složkovým předpisům (tím se liší od zákona o životním prostředí, který je taktéž střechovým, ale zároveň
obecným předpisem). Jde tedy o předpis speciální, jehož aplikace má přednost před použitím složkových
zákonů. To znamená, že při integrovaném povolování bude příslušný úřad postupovat podle zákona
o integrované prevenci ve věcech, které tento zákon upravuje. Tam, kde není předmětná otázka řešena
tímto zákonem, naopak musí postupovat podle příslušného složkového zákona. Z toho vyplývá, že kdyby
MŽP zvolilo obrácený legislativní postup, muselo by do zákona o integrované prevenci zahrnout všechny
v té době neupravené požadavky EU, aby byl slučitelný s právem unie. Tím by se tento předpis stal velmi
nesrozumitelným a obsáhlým. Složkové předpisy by se však musely měnit také, a to ve vztahu k případům,
na které se zákon o integrované prevenci nevztahuje. Právo životního prostředí by pak upravovalo tutéž věc
dvakrát, jednou pro zařízení, na které se zákon vztahuje, a podruhé pro ostatní zařízení – stalo by se tak
velmi nepřehledným.

2.   Někteří kritici opakovaně upozorňují, že zákonné úpravy předkládané ministerstvem životního
prostředí jsou „evropštější než Evropa”. Je nutné k příslušným směrnicím EU ještě „přibalovat”
další omezení?
O předmětu této kritiky by se dalo diskutovat ve vztahu k jiným předpisům, které MŽP připravilo – i tak ne

vždy by byla tato kritika oprávněná. Rozhodně však nelze ze striktnějšího pojetí napadnout zákon
o integrované prevenci. Zákon sice „přesahuje” požadavky příslušné směrnice ve dvou směrech, vždy se
však jedná o případy, které jsou ve prospěch investora a nikterak nezpřísňují environmentální požadavky
oproti acquis communitaure.

Za prvé jde o rozšíření předmětu integrovaného povolování o zařízení, na které se příloha směrnice ani
zákona nevztahuje. Jde o tzv. „dobrovolná zařízení”, které spadají pod režim tohoto zákona pouze v případě,
kdy investor (provozovatel zařízení) pro ně o vydání integrovaného povolení požádá. Je tedy plně na vůli
investora, jestli se rozhodne mít jedno integrované povolení, jehož relativní nevýhodou je jeho pravidelná
kontrola, nebo jestli zvolí složkový přístup vyžadující řadu správních aktů a správních řízení.

S tím úzce souvisí i rozsah dotčených složkových předpisů. Evropská unie požaduje jako minimum
integraci správních aktů v oblasti ovzduší, vody, znečišťování půdy a odpadů. Navrhovaný zákon tento
požadavek přesahuje o oblast kvantitativní ochrany půdy, ochrany přírody a krajiny, lázeňství, veterinární
péči a částečně i o oblast ochrany veřejného zdraví. Je třeba však zdůraznit, že uvedené předpisy by musely
být aplikovány v každém případě, to znamená, že kdyby je zákon o integrované prevenci nezahrnoval, bylo
by nutno postupovat podle nich. Došli jsme k závěru, že námi zvolený přístup je racionálnější a časově,
administrativně a finančně úspornější jak pro investora, tak i pro administrativu.

3.   Neobáváte se toho, že tento nový zákon prohloubí kompetenční spory mezi ministerstvy?
Tento problém provázel zákon od počátku legislativního procesu, a to zejména ve vztahu k působnosti

ministerstev zemědělství, zdravotnictví, průmyslu a obchodu. Problém se podařilo odstranit až při jednání
v Legislativní radě vlády za významné podpory jejího předsedy a místopředsedy vlády JUDr. Pavla
Rychetského. Všechna ministerstva, včetně MŽP ČR, musela ustoupit od svých původních požadavků ve
věci působnosti podle tohoto zákona. Stalo se tak ve prospěch zákona i ve prospěch jeho uživatelů. Mohu
tedy tvrdit, že se jedná o první předpis svého druhu, který ustupuje nejen od složkového pojetí ochrany
životního prostředí, ale i od monoresortního pojetí. Problematika ochrany životního prostředí se tak promítne
do všech sfér veřejného života, včetně hospodářské oblasti. Příkladem tohoto přístupu je institut systému
výměny informací o nejlepších dostupných technikách nebo odborného zajištění výkonu veřejné správy
prostřednictvím Agentury trvale udržitelného rozvoje.

4.   Jsou subjekty, kterých se tento zákon dotkne, s dostatečným předstihem o tomto faktu
informovány?
Ano. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dotčenými ministerstvy i průmyslovými svazy

zorganizovalo řadu seminářů určených zejména pro podnikatelskou sféru a další odbornou veřejnost, dále
několikrát vyzvalo podniky, jejichž zařízení budou do působnosti zákona spadat, k předání informací o jejich
pohledu na to, zda budou schopny aplikovat požadavky zákona na tato zařízení. Se všemi podniky, které



projevily zájem o osobní konzultaci, ministerstvo jednalo. Výsledkem těchto jednání byla mimo jiné formulace
požadavku na přechodná období. Ze stávajících zařízení nakonec uplatnilo tento požadavek pouze jedno
zařízení, a to Teplárna Přerov. MŽP může doložit tvrzení o tom, že řádně a včas, resp. s dostatečným
předstihem informovalo provozovatele zařízení řadou zápisů, záznamů a dokladů o doručení písemných
materiálů.

5.   Jak to vypadá s prodloužením lhůt pro starší zařízení, do kdy budou muset povinně získat
integrované povolení?
Jednání o těchto přechodných obdobích s Evropskou unií nejsou dosud uzavřena. Jak jsem však uvedl

výše, jedná se pouze o jedno zařízení a dovoluji si proto vyjádřit své přesvědčení, že pro něj bude příslušné
přechodné období vyjednáno.

Ostatní informace lze získat na sekci 900 MŽP.

6.   Navrhované pokuty jsou formulovány způsobem „do výše 7 mil. Kč.” atp. Není jejich výše až
příliš ponechána na subjektivním posouzení orgánu, který je ukládá (krajský hygienik, inspekce
ŽP, resp. kraje)?
Otázku lze rozdělit do dvou částí. Prvé, která se týká stanovení výše pokut a druhé, která se týká rozsahu

správního uvážení příslušného orgánu. K prvé části otázky je třeba uvést, že maximální sedmimilionová výše
pokuty nedosahuje výše pokut, které by byly ukládány za tutéž skutkovou podstatu podle některých
složkových zákonů (např. zákon o odpadech stanoví horní hranici na 10 mil. Kč).

K druhé části otázky je třeba uvést, že na jedné straně různorodost dopadů porušení zákona,
ekonomické síly provozovatelů zařízení, doby trvání protiprávního stavu apod. si vyžaduje individuální
přístup při ukládání pokut, jak je tomu ostatně i ve složkových předpisech, na druhé straně je třeba zákonem
stanovit určitá omezení tohoto správního uvážení tak, aby se předešlo případným „ovlivňováním” příslušných
orgánů a aby se zvýšila právní jistota provozovatelů zařízení. Za tímto účelem zákon stanoví řadu podmínek,
ke kterým je povinen příslušný orgán přihlédnout při stanovení výše pokut, včetně jeho povinnosti řádně své
rozhodnutí odůvodnit, přičemž pro správní právo platí, že odůvodnění může být předmětem řízení
o opravných prostředcích. Dále jsou v zákoně stanoveny kumulativní podmínky, kdy je příslušný orgán
povinen rozhodnout o zastavení řízení o uložení pokuty (jedná se např. o skutečnost, že provozovatel zajistil
odstranění následků porušení povinnosti nebo že by uložení pokuty vedlo k nepřiměřené tvrdosti).

 (psáno pro Parlamentní zpravodaj)

Třetí evropská konference o ochraně planě rostoucích
rostlin

Česká republika, Průhonice, 23. – 28. června 2001

Rostliny se významnou mírou podílejí na celkové rozmanitosti živé přírody – biodiverzitě.
Spolu s obratlovci jsou vyšší rostliny snad nejlépe popsanou a zdokumentovanou skupinou
organismů a také proto se vzhledem k ostatním skupinám poměrně snadno hodnotí stupeň
ohrožení jednotlivých druhů.

Protože mnoho rostlinných genů, tvarů a evolucí cizelovaných vazeb nepochybně již zmizelo ze světa,
z nezanedbatelné části i následkem lidmi zapříčiněného rozpadu stanovišť a změnami ve využití půdy,
existují snahy nejen zachovat vzácné a ohrožené druhy rostlin dosud se vyskytující ve volné přírodě, ale
zároveň předcházet alespoň nejvýznamnějším příčinám ohrožení rostlinné biodiverzity. Zachování
rostlinných druhů a účinný management rostlinných společenstev na evropském kontinentu vyžaduje
specifické ochranářské přístupy vzhledem ke skutečnosti, že evropská krajina představuje nejen
biogeografickou křižovatku severských, mediteránních a asijských druhů, ale zejména převážně kulturní
krajinu tvarovanou po tisíce let kromě přírodních faktorů také hospodářskou činností člověka.

Efektivní ochrana rostlinných populací se neobejde bez zřetelně definované strategie synchronizující
snahy o zachování evropského přírodního dědictví. Právě rozvinutí strategie ochrany planě rostoucích
rostlin pro Evropu bylo hlavním cílem třetí evropské konference o ochraně flóry konané ve dnech 23.
až 28. června 2001 v Průhonicích, kterou pořádalo mezinárodní ochranářské sdružení Planta Europa spolu
s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Protože Planta Europa sdružuje organizace
zabývající se ochranou rostlin v Evropě, na konferenci byly zastoupeny významné evropské univerzity,
orgány státní správy, vědeckovýzkumné ústavy, nevládní organizace i soukromé společnosti. Zatímco první
dvě konference se konaly ve Francii (1995) a Švédsku (1998), potřetí se hostování této rozsáhlé akce ujala
Česká republika s podporou Rady Evropy, Ministerstva životního prostředí ČR a kromě IUCN také
organizací Plantlife, English Nature, Scottish Natural Heritage a několika dalších. Konference se zúčastnilo
134 účastníků z 37 evropských zemí, nepočítaje 25 účastníků z české botanické obce. Nutno podotknout, že



Průhonice jakožto botanická metropole Čech jsou nadmíru příhodným místem pro konání konference
zaměřené na ochranu rostlin, což účastníci kvitovali s povděkem.

Po úvodních referátech seznamujících s flórou a vegetací České republiky a stavem místní ochrany
rostlin čekaly účastníky jednodenní exkurze do botanicky pozoruhodných oblastí. Ve výběrovém programu
se tak ocitla mimo jiné návštěva Českého krasu, Českého středohoří, Křivoklátska či bývalých vojenských
prostor na Ralsku. Účastníci měli rovněž možnost po skončení konference se zúčastnit větší exkurze do
botanicky významných velkoplošných zvláště chráněných území. Zasedání zabývající se definováním
strategických přístupů ochrany rostlin v Evropě otevřel dosavadní prezident Planty Europy Dr. Jan
Čeřovský, CSc., který zároveň po sedmileté plodné činnosti v čele organizace rezignoval na svoji funkci a
pomyslné botanické žezlo převzalo Švédsko v osobě Dr. Torleifa Ingelöga. Výzvy a možnosti Planty
Europy pro budoucnost evropské flóry naznačila její výkonná ředitelka Dr. Jane Smartová, načež Dr.
Christoph Imboden promluvil o konkrétním rozvinutí a naplnění strategického rámce ochrany rostlin.
Konference byla navštívena také stávajícím předsedou Poradního orgánu pro vědecké, technické a
technologické otázky Úmluvy o biologické rozmanitosti (SBSTTA-CBD) Dr. Janem Plesníkem, CSc., který
promluvil o postavení ochrany rostlin mezi tématy řešenými v globálním fóru ochrany biodiverzity. Planta
Europa rovněž každoročně oceňuje individuality významně přispívající k ochraně rostlin v Evropě. Hlavní
cenu Jeana Paula Gallanda letos obdržel Jan Čeřovský, jedním z vyznamenaných Stříbrným listem
organizace Planta Europa byl František Procházka. Obě ocenění reflektují nejen nezanedbatelný přínos
významných botaniků, ale vyjadřují úspěch celé české ochrany přírody na mezinárodním poli.

Strategie naznačená a rozvíjená v Průhonicích by měla poskytnout rámec pro ochranu rostlin v Evropě
jako podporu globální Úmluvy o biologické rozmanitosti. Protože ochrana rostlinné biodiverzity je
mnohovrstevnatá, pracuje i současná ochrana přírody a ochranářská biologie s metodologicky různými
postupy. Konference proto z větší části probíhala odděleně v několika pracovních skupinách
rozpracovávajících jednotlivé přístupy ochrany rostlin a reflektující současné trendy obecné ochrany přírody.
Na přípravě jednotlivých sezení se podíleli z velké části renomovaní odborníci, jejichž práce se objevují
v prestižních časopisech zaměřených na ochranu přírody nebo hrají významnou roli ve státních agenturách
ochrany přírody a zejména rostlin. Hlavní okruhy konference zahrnovaly druhovou a územní ochranu rostlin
a jejich společenstev, vnímanou jak z hlediska výzkumu, tak z hlediska konkrétních opatření (viz graf).
Důležitou součástí tématických okruhů byla i průřezová témata jednotící klasické ochranářské přístupy.

Velká pozornost byla věnována samotným metodologickým přístupům ochrany rostlin. V hrubých rysech
se jednalo o kritériích výběru významných oblastí výskytu rostlin (IPA) a jejich začlenění v celoevropské
soustavě ochrany přírody. Podnětným přístupem je koncepce mikrorezervací; Evropa je typická mozaikou
habitatů a mnoho populací rostlinných druhů je disjunktních nebo obývá silně fragmentovaná stanoviště.
Vzácné druhy jsou rovněž často koncentrovány na velmi malé ploše, takže zavedení mikrorezervací
umožňuje (na rozdíl od „makro” přístupů) poměrně přesné hodnocení populačních trendů a případných
ochranářských opatření. Přístupy jemnějšího rozlišení byly na konferenci reprezentovány tématikou
červených seznamů a diskutováním podmínek záchranných programů. Podpora optimistického pojetí
ochrany rostlin vedla k prezentaci tzv. modrých seznamů uvádějících druhy, jejichž populace se stabilizují
nebo se rapidně vzdalují od mrtvého bodu. V itineráři konference nechybělo ani diskutování ochrany nižších
rostlin a hub, stejně jako průřezových témat jako výchova, vzdělávání a vedení informací.

Třetí konference Planta Europa o ochraně planě rostoucích rostlin odrážela podstatu činnosti této
mezinárodní organizace, jejímž posláním je zejména vytyčení cílů a asistence jejich naplňování na poli
evropské ochrany přírody. Strategické rámce jsou nezbytnou pomůckou nejen vedení přírodovědných
zásahů a managementu rostlin, ale zejména vedení potřebné informace do rozhodovací sféry politiků a širší
veřejnosti. Východiska plánování strategie ochrany evropské flóry zakotvená již v rezoluci z Uppsaly 1998
odrážejí nejen integraci ochrany rostlin do globální strategie ochrany biodiverzity a evropských soustav
chráněných území Natura 2000 a Smaragd, ale také integraci ochrany rostlin do hospodářsky založených
přístupů lesnictví a zemědělství. Planta Europa se tak významně podílí na zachování nejen evropské flóry,
ale celého evropského přírodního dědictví, k čemuž nemalou měrou přispělo i setkání v Průhonicích. Ačkoliv
výsledky jednotlivých pracovních skupin byly na závěrečném sezení shrnuty a porovnávány, tvorba ucelené
strategie ochrany evropské flóry je nepochybně dlouhodobější záležitostí. Hlavním mottem Planty Europy
nicméně zůstává, že méně je někdy více a důležitější než množství přednesených návrhů je jejich efektivní
naplňování.

Mgr. David Vačkář,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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