
 
Postup a podmínky pro vydávání „Prohlášení kompetentního úřadu zodpovědného za monitoring 

území Natura 2000“ zejména pro projekty CEF2 

Prohlášení vydává Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na základě žádosti a za těchto podmínek: 
 
1) Prohlášení je MŽP vydáváno po předložení příslušného stanoviska, resp. příslušných stanovisek 

orgánů ochrany přírody (OOP)podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK).  

Dotčené Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) Natura 2000 lze dohledat 
v mapových aplikacích Natura 2000 Network Viewer (europa.eu) nebo MapoMat (nature.cz). 
Seznam EVL a PO s uvedením příslušného orgánu ochrany přírody je zde: Ústřední seznam 
ochrany přírody (nature.cz). 

Ve vazbě na požadavky formuláře „Environmental Compliance File / Složka k souladu se životním 
prostředím“ k projektové žádosti by stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK mělo obsahovat: „název 
příslušného / příslušných území, evidenční číslo, vzdálenost záměru (projektu) k nejbližšímu 
území(m) Natura 2000 a odůvodnění toho, že není pravděpodobné, že záměr (buď jednotlivě, nebo 
v kombinaci s dalšími záměry) bude mít negativní vliv na území začleněné(á) do sítě Natura 2000“.  

Doporučujeme v žádosti OOP upozornit na náležitosti, které jsou nezbytné (viz výše) pro následné 
využití stanoviska v rámci žádostí CEF (resp. obecně jej upozornit na uplatnění stanoviska pro 
účely vydání prohlášení MŽP a projektové žádosti). Obsah, který je předkládán OOP ke stanovisku, 
resp. název a popis projektu (záměru) by měl odpovídat i konečnému obsahu žádosti o podporu 
(je-li něco nad rámec v žádosti o stanovisko, není to na škodu, v opačném případě to může 
generovat problém v podobě nedostatečných podkladů – tedy stanovisko OOP je jen k části 
záměru).  K žádosti (a následně i k prohlášení) je nutné doložit stanoviska dle § 45i odst. 1 ZOPK 
všech příslušných orgánů ochrany přírody a situační mapu s vyznačeným umístěním záměru. 

2) Stanovisko OOP dle § 45i odst. 1 ZOPK MŽP pro potřeby vydání prohlášení nevyžaduje v případě, 
že Vámi předkládaný záměr nenaplňuje § 45h odst. 1 ZOPK, resp. ze své podstaty neodpovídá 
projektu ve smyslu článku 6 odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, tedy nemůže lokality soustavy Natura 2000 významně 
ovlivnit. V takovém případě MŽP vydá prohlášení bez stanoviska orgánů ochrany přírody. V 
případě pochybností ohledně nutnosti (ne)opatřovat stanovisko OOP je možné se obrátit na 
oddělení soustavy Natura 2000 MŽP. O potřebě disponovat stanoviskem, resp. stanovisky dle 
§ 45i odst. 1 ZOPK k Vámi předkládanému záměru vždy rozhoduje MŽP.  

V obecné rovině nebudou stanoviska OOP pro potřeby vydání prohlášení vyžadována tam, kde 
v souvislosti se záměrem nedojde k fyzickému zásahu do území, tedy jedná se vesměs o 
organizačně-administrativní opatření či jsou zásahy do území zamýšleny výhradně v místě stávající 
dopravní či obslužné infrastruktury (stávající parkoviště, čerpací stanice apod.). V případě, že se 
jedná o zásah, který je zamýšlen v blízkosti lokality soustavy Natura 2000, je vhodné konzultovat 
s MŽP či místně příslušným OOP. K tomu, aby bylo možné jednoznačně vyloučit případný zásah do 
lokalit soustavy Natura 2000 MŽP (a toto vyloučení řádně odůvodnit), je nezbytné předložit 
maximální množství informací k zamýšlenému záměru, na základě kterého bude moci být vydáno 
potvrzení.  

Např. u dobíjecích stanic je nezbytné znát technické požadavky na připojení, zda není předmětem 
žádosti i požadavek na zkapacitnění přípojky el. vedení, které by mohlo generovat případný zásah 
do území (platí i pro obdobné případy). 

 

https://natura2000.eea.europa.eu/
https://webgis.nature.cz/mapomat/
https://drusop.nature.cz/portal/
https://drusop.nature.cz/portal/


3) Stanovisko, které je podkladem Vaší žádosti o vydání prohlášení (a následně přílohou projektové 
žádosti) musí reflektovat současný právní stav v oblasti národního seznamu evropsky 
významných lokalit („EVL“) na území České republiky, tedy národní seznam EVL dle nařízení vlády 
č. 318/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb. Došlo-li v 
území, které může být ovlivněno záměrem, ke změnám z hlediska EVL (nově vyhlášená EVL, 
doplnění předmětu ochrany či z hlediska záměru významná změna hranic EVL), je nutné požádat 
orgán ochrany přírody o vydání nového stanoviska dle § 45i odst. 1 ZOPK, které bude následně 
podkladem vydání nového prohlášení ze strany MŽP. Stanoviska vydaná od roku 2017 by měla 
být pro tyto účely aktuální, výjimkou je možné dotčení EVL Louky u Přelouče. 
 

4) Platnost vydaného prohlášení není omezena. Opakované vydání prohlášení je odůvodněno 
pouze, pokud nastane situace nadnesená v bodě 3), nebo došlo ke změnám Vámi 
předkládaného záměru (zejm. z hlediska jeho lokalizace, kapacity, rozsahu apod.) či podmínek v 
území (např. změna distribuce nebo nový výskyt předmětu ochrany lokalit soustavy Natura 2000 
v zájmovém území záměru), které vyžadují vydání nového stanoviska dle § 45i odst. 1 ZOPK. V 
opačném případě nepovažuje MŽP vydání nového prohlášení za odůvodněné. Vydání nového 
prohlášení může vyplynout i z podstatné obsahové změny formuláře „Environmental Compliance 
File / Složka k souladu se životním prostředím“ v příloze projektové žádosti, kdy je zřejmé, že starší 
formulář (prohlášení) není nadále využitelný.  
 

5) Pro potřeby projektových žádostí tohoto typu je s ohledem na složitost problematiky (otázka 
správnosti a úplnosti podkladů, správného posouzení vlivů záměru aj.) a objem každoročně 
doručených žádostí naprosto nezbytné, aby žádost o vydání prohlášení byla na MŽP zasílána ve 
standardní lhůtě 30 dní před datem, ke kterému očekáváte její kladné vyřízení, nejpozději však 
10 pracovních dní před Vámi preferovaným termínem jeho zaslání na Vaši adresu. V opačném 
MŽP nebude vydání prohlášení v termínu garantovat.  
 

6) V případě, že k záměru bylo vydáno příslušným orgánem ochrany přírody stanovisko dle § 45i odst. 
1 ZOPK, které nevyloučilo vliv na lokality soustavy Natura 2000 a následně proběhlo zjišťovací 
řízení či proces EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZPV“), příslušný formulář není vydáván. Důvodem je samotná struktura 
formuláře „Environmental Compliance File / Složka k souladu se životním prostředím“, kde je 
v části 4. „Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC)“ řešeno přímo dodržení postupu 
v souladu se směrnicí Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“), která je v ČR transponována do ZOPK.  

V části 4.1 je následně vylučovací metodou popsán postup v případě vyloučení/nevyloučení vlivu 
na lokality soustavy Natura 2000, ze kterého jasně vyplývá, že pouze v případě vyloučení vlivu 
záměru na lokality soustavy Natura příslušným orgánem ochrany přírody vydává potvrzení 
kompetentní úřad (MŽP). Naopak v případě, že u předkládaného záměru nebyl vyloučen 
příslušným orgánem ochrany přírody vliv na lokality soustavy Natura 2000, je záměr v souladu 
s ustanovením § 45h odst. 2 ZOPK a § 4 odst. 1 písm. f) ZPV posouzen i z hlediska vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000, a tedy je ze strany žadatele o podporu vyplňována část formuláře, ve 
které je na otázku pod bodem 4.1 („Is the project likely to have significant effects on the sites 
included or intended to be included in the Natura 2000 network?“) odpovězeno kladně („YES“).  

Mj. je v takovém případě dle žádosti nutné poskytnout akt povolení dotčeného záměru příslušným 
orgánem (bod 1)), výsledky odpovídajícího posouzení ve smyslu čl. 6.3 směrnice o stanovištích, 
tedy posouzení podle § 45i ZOPK (bod 2); nejsou-li součástí aktu ve smyslu bodu 1) a mapu 
v požadovaném měřítku znázorňující situaci projektu ve vztahu k potenciálně dotčeným lokalitám 
soustavy Natura 2000 (bod 3)). Lze mít za to, že naplnění bodu 2) je možné doložit závěrem 
zjišťovacího řízení, resp. závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní 



prostředí vydaným dle ZPV, neboť tento dokument zahrnuje současně i výsledky posouzení vlivů 
záměru na lokality soustavy Natura 2000.  
 

7) Do žádosti je vždy nutné uvést požadovaný způsob doručení prohlášení. MŽP preferuje osobní 
předání dokumentu, možností je též jeho zaslání na Vaši adresu doporučeně s dodejkou. Dále 
musí žádost obsahovat předvyplněný formulář Environmental Compliance File / Složka k 
souladu se životním prostředím (v anglické a české verzi, mj. za účelem uplatnění správného 
názvosloví a popisu projektu ve vydávaném prohlášení) – viz vzor formuláře. 

 

Kontakt pro zaslání žádosti: 

MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 

Problematiku je možné konzultovat s:  

Ing. Hana Gillarová, Ph.D. 

Oddělení soustavy Natura 2000 

hana.gillarova@mzp.cz 
Tel.: 267 122 851 / 704 688 926 
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