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1.

Co je to náležité posuzování?

Náležité posuzování je mechanismem, který zajišťuje ochranu soustavy Natura 2000 před škodlivou
lidskou činností, zejména před stavebními záměry a projekty. Činí tak stanovením požadavku na
vyhodnocení potenciálních dopadů plánovaných aktivit ještě předtím, než jsou povoleny. V případě, že
by plán nebo projekt mohl mít významné nepříznivé vlivy na příslušnou lokalitu, budou požadována
opatření k jejich prevenci. Bez náležitého posouzení nemůže být plán ani projekt povolen.
Náležité posuzování je upraveno v čl. 6 evropské „směrnice o stanovištích“ . Kromě toho specifikoval
pravidla posuzování v řadě případů také Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). V tomto krátkém průvodci
shrneme jak pravidla náležitého posuzování, tak příslušnou judikaturu.

2.

Jak to funguje?

Směrnice o stanovištích požaduje, aby byly všechny plány i projekty s potenciálním významným
dopadem na oblasti zahrnuté do sítě Natura 2000 (zvláště chráněná území – „SPA“ nebo lokality
významné pro Společenství – „SCI“) posouzeny ještě před jejich povolením. „Plány“ a „projekty“ jsou
přitom pojmy, které by měly být vykládány široce; může jít o stavební záměry nebo o jiné zásahy, které
by mohly mít nepříznivý účinek na integritu lokality (blíže viz kapitola 3).

3.

Náležité posuzování sestává ze 4 „kroků“

1. Prověřování – rozhoduje, zda může mít plán nebo projekt významný vliv na dotčené území. Pokud
není prokázáno, že projekt nenarušuje zájem na ochraně území, je významný vliv předpokládán a
pokračuje se k druhému kroku.

2. Posuzování dopadu – identifikuje konkrétní nepříznivé vlivy na území a míru jeho ohrožení.
Posouzení musí být založeno na dostupných vědeckých poznatcích a musí zohledňovat kumulativní
efekt. Jsou také identifikována a zhodnocena opatření ke zmírnění následků. V případě, že by plán
nebo projekt mohl poškodit integritu území i přes všechna případná zmírňující opatření, platí zásada,
že nemůže být povolen.
3. Posuzování alternativních řešení – v případě, že je plán nebo projekt vyhodnocen jako škodlivý pro
integritu území, je v dalším kroku třeba zkoumat alternativní řešení k dosažení účelu, která nebudou
takto škodlivá (např. alternativní území pro umístění mořského přístavu).
4. Povolení výjimky – nejsou-li nalezeny žádné lepší alternativy, může být plán nebo projekt povolen
pouze výjimečně, a to v případě naléhavých důvodů převyšujících veřejný zájem. Projekty, které
veřejný zájem nepřevyšují, nemohou být povoleny. V případě, že je plán nebo projekt povolen na
základě výjimky, musí být současně přijata kompenzační opatření k vyvážení poškození způsobených
projektem.

4.

Více informací o náležitém posuzování




J&E short guide to the appropriate assessment rules and case law (2016) [J&E stručný
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