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Legislativní podklady 

 Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 
1992 

 Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně 
žijících ptáků z roku 1979 

 Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny 

 Zákon 100/2001 Sb. O hodnocení vlivů na 
ŽP 



NATURA 2000 

 Soustava chráněných území evropského 

významu 

 

 Tuto soustavu vytvářejí na svém území 

podle jednotných principů všechny státy 

EU 





Cíle NATURA 2000 

 Zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 

rostlin a typů stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce 

ohrožené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast 

 

 (Jaké jsou toto druhy?) 



ptakopysk 

eukalyptus 

leguán 

baobab 



Pokračování cíle 

 Zachování popř. zlepšení celkového stavu přírodních 

stanovišť a druhů rostlin a živočichů na území ČR 

 

 Sladění zájmů ochrany přírody se šetrným 

hospodařením v příslušných lokalitách 

 

 Začlenění cenných přírodních lokalit v ČR do 

celoevropského přírodního dědictví 

http://www.natura2000.cz 

 

http://www.natura2000.cz/




Jak NATURA 2000 vznikla? 

 Vytvoření soustavy NATURA 2000 je 

ukotveno ve dvou předpisech: 

◦ Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (směrnice „o stanovištích“) 

◦ Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně 

žijících ptáků (směrnice „o ptácích“) 





 Směrnice ve svých přílohách 

vyjmenovávají, pro které 

druhy rostlin, živočichů a 

typy přírodních stanovišť 

mají být lokality soustavy 

vymezeny 

 Požadavky obou směrnic 

byly začleněny do 114/1992 

 Dle směrnice o ptácích jsou 

vyhlašovány ptačí oblasti 

(PO, SPA) 

 Dle směrnice o 

stanovištích pak EVL 



Společně tvoří tyto dva typy lokalit 

soustavu NATURA 2000 



Kdo odpovídá za vytvoření soustavy v ČR a 

kde získat bližší informace? 

 MŽP http://www.env.cz 

 

 Příprava odborných podkladů – AOPK ČR 

http://nature.cz 

 

 http://www.natura2000.cz 

 

http://www.env.cz/
http://nature.cz/
http://www.natura2000.cz/


EVL 

 Takové lokality, které významně přispívají: 

◦ K udržení nebo obnově příznivého stavu 

alespoň 1 typu evropských stanovišť nebo 

alespoň 1 evropsky významného druhu z 

hlediska jejich ochrany 

◦ K udržení biologické rozmanitosti 

biogeografické oblasti 



 Evropská stanoviště jsou přírodní 
stanoviště na území členských států ES 
těch typů, které: 

 

◦ Jsou ohroženy vymizením ve svém přirozeném 
areálu rozšíření 

 

◦ Mají malý přirozený areál rozšíření 

 

◦ Představují výjimečné příklady typických 
charakteristik jedné nebo více z 
biogeografických oblastí 



Devětsilové lemy horských potoků 

Přechodová rašeliniště 



Horské sečené louky 

 





Prioritní stanoviště 

 Typy evropských stanovišť, která jsou na 

území členských států EU ohrožená 

vymizením, za jejichž zachování má EU 

zvláštní odpovědnost 
Např. luční pěnovcová 

prameniště, prioritní stanoviště 



 Druhy v zájmu Evropských společenství 

(evropsky významné druhy) jsou druhy na území 

členských států EU, které jsou ohrožené, 

zranitelné, vzácné nebo endemické. 

Lesák rumělkový Střevíčník pantoflíček 



Prioritní druhy 

 Evropsky významné druhy, za jejichž zachování 

má EU zvláštní odpovědnost a které jsou 

stanovené právními předpisy EU. 

Tesařík alpský 
Zvoneček český 



Hlízovec Loeselův 

Velevrub tupý 

Šikoušek zelený 



Postup vzniku evropsky významných lokalit: 

 Významné lokality na našem území, které 

byly expertně vybrány na základě kritérií 

stanovených právními předpisy EU, byly 

zařazeny do tzv. „národního seznamu“. 

 Lokality, které byly zařazeny do národního 

seznamu, stanovila vláda ČR: 



1. Název lokality, její zeměpisnou polohu včetně 

mapy lokality a její rozlohu, 

2. Přehled typů evropských stanovišť a evropsky 

významných druhů, které jsou předmětem 

ochrany, 

3. Jaká kategorie budoucí ochrany bude navržena 

pro danou lokalitu po zařazení do evropského 

seznamu (schválení Evropskou komisí) 





 Po schválení jednotlivých lokalit národního 

seznamu Evropskou komisí se z něj stává tzv. 

„evropský seznam“. 

 Po schválení EK orgány ochrany přírody upozorní 

majitele dotčených pozemků prostřednictvím 

obce (veřejná vyhláška), že ochrana lokalit může 

být zajištěna smluvně (pokud je lokalita mimo 

existující ZCHÚ). 

 Pokud vlastníci neprojeví zájem do 60 dnů, nebo 

smlouva není uzavřena do 1 roku, EVL bude 

vyhlášena za ZCHÚ (nejpozději do 6 let od 

zařazení lokality do Evropského seznamu). 



Ptačí oblasti 

 Území nejvhodnější pro ochranu 

vybraných druhů ptáků vyskytujících se na 

území ČR a stanovených právními 

předpisy EU z hlediska: 

◦ Výskytu 

◦ Stavu 

◦ Početnosti populací. 



 Ptačí oblasti vymezila vláda ČR nařízeními 

s cílem zajistit přežití stanovených druhů 

ptáků a rozmnožování v jejich areálu 

rozšíření, přičemž bere v úvahu požadavky 

těchto druhů na ochranu. 





Rámcový obsah nařízení Vlády: 

 Přehled druhů ptáků, pro které je PO vyhlášena. 

 Cíle ochrany PO: zachování a obnova 

ekosystémů významných pro druhy ptáků v 

jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění 

podmínek pro zachování jejich populací ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany. 

 Vymezení PO (mapa + přehled katastrů). 

 Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu 

ochrany přírody. 



Hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může 

samostatně nebo ve spojení s jinými významně 

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků 

na toto území. 

 To se nevztahuje na plány péče zpracované 

orgánem ochrany přírody pro toto území a dále 

na lesní hospodářské plány a lesní hospodářské 

osnovy. 



 Při hodnocení důsledků koncepcí a 

záměrů se postupuje podle zvláštních 

právních předpisů o posuzování vlivů na 

životní prostředí (100/2001 Sb., 39/2015 

Sb.), pokud z. 144/1992 Sb. nestanoví jinak. 

 

 Naturové hodnocení je tedy typicky 

součástí oznámení, dokumentace či 

posudku. 



 Pokud hodnocení prokáže významný 

negativní vliv na území Natura 2000 a 

neexistuje variantní řešení s menším 

negativním vlivem nebo bez něj, lze 

navrženou koncepci nebo záměr schválit 

jen z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu a za současného uložení 

kompenzačních opatření (ukládá orgán 

OP).  



 Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s 

prioritními typy stanovišť nebo prioritními 

druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z 

důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné 

bezpečnosti nebo příznivých důsledků 

nesporného významu pro životní prostředí. 

 Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného 

zájmu mohou být důvodem ke schválení jen 

tehdy, vydala-li k zamýšlené koncepci nebo 

záměru stanovisko Evropská komise. 



4 typy naturového hodnocení: 

 Naturové hodnocení záměru jako součást 

oznámení EIA 

 Naturové hodnocení záměru jako součást 

dokumentace EIA 

 Naturové hodnocení záměru jako součást 

posudku EIA 

 Naturové hodnocení koncepce jako 

součást vyhodnocení SEA 



Shrnutí procesu hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Povinnost předložit významný záměr k posouzení orgánu ochrany přírody – 

odpověď na otázku: může dojít k významnému vlivu na lokalitu? 

Orgán ochrany přírody zpravidla do 15 dnů vydá stanovisko. 

Pokud významný vliv není stanoviskem vyloučen, musí žadatel zajistit 

posouzení záměru. 

Posouzení prováděné autorizovanou osobou 



Orgán státní správy, příslušný ke schválení koncepce nebo záměru, jej může 

schválit jen pokud nebude mít negativní vliv na území EVL nebo ptačí oblasti. 

Pokud hodnocení prokáže negativní vliv a neexistuje variantní řešení s 

menším negativním vlivem nebo bez něj, lze koncepci nebo záměr schválit jen 

z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení 

kompenzačních opatření. 

Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo 

prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se 

veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného 

významu pro životní prostředí. 




