ptačích oblasU, evropsky významných druhů a jednotlivých typů evropských stanovišt', zejména
evropsky významných lokalit (viz § 45f odst. 1 ZOPK), a dále zajišt'ování péče o přírodní a krajinné
prostředí, ekosystémy a jejich složky vsouladu se schválenými plány péče nebo záchrannými
programy zvláště chráněných druhů (viz § 78 odst. 9 ZOPK), programy péce a regionálními akčnimi
plány (tzv. managementové práce). Agentura dále zajišt'uje faktickou péči o zvláště chráněná i:izemí, tj.
zejména zajišt'uje í:ídržbu pozemků a obnovuje přírodní či přírodě blízké biotopy, kdy tyto činnosti jsou
realizovány v souladu s plány péče o tato zvláště chráněná území, příp. jsou v souladu se schválenými
záchrannými programy zvláště chráněných druhů (§ 78 odst. 9 ZOPK), programy péče a regionálnimi
akčními plány. Programy péče jsou metodicko-koncepční dokumenty řešící péči o ohrožené druhy
skonfliktním potenciálem, které schvaluje Ministerstvo životního prostředí a pověřuje realizací
Agenturu. Regionální akční plány jsou zaměřeny především na ohrožené druhy, které 1sou svým

výskytem vázané pouze na určitý region ČR, anebo jsou bezprostředně ohrožené vyhynutím v určitém
regionu ČR, schvaluje je porada vedení Agentury.

Některé ztěchto činnosU zajišt'uje Agentura svépomoci. Jiné činnosti jsou vykonávány na základě
smluv ríebo na základě veřejnoprávních dohod s vlastníky či nájemci dotčených pozemků. Během
výkonu všech, at' již monitorovacích, nebo managementových prac(, se na všechny tyto subjekty
vztahují zákonné zákazy, potažmo činnosti podléhají souhlasům, jak jsou vypočteny v I. - V. výrokové
části tohoto opatřeni obecné povahy (zákazy týkající se zvláštní druhové ochrany rostlin a živočichů
nebo zvláště chráněných území, souhlasy k činnostem podle bližších ochranných podmínek zvláště
chráněných územi, souhlasy kčinnostem v jejich ochranných pásmech, souhlasy košetřování
památných stromů či souhlasy k činnostem a zásahům do ochranného pásma památných strornů). Co
se týce zákazů vstupu a vjezdu stanovených zákonem č. 114/1992 sb., ty se podle § 90 odst. 17
ZOPK nevztahují pouze na pracovníky orgánů ochrany přirody při plnění povinností z tohoto zákona:
v tomto rozsahu na ně automaticky výrok tohoto opatření obecné povahy nedopadá.
Ochrana přírody je veřejným zájmem (§ 58 odst. 1 ZOPK) a orgány ochrany přírody maj zájem na
koordinaci a zajištění odpovídající kvality monitorovacích a managementových prací berouce v úvahu
zejména ochranu a respektování vlastnických či užívacích práv k dotčeným pozemkům (§ 68 ZOPK),
na nichž práce probíhají, a také zkušenosti odborně kvalifikovaných osob (viz § 73 odst. 2 ZOPK).
Agentura vrámci svých dosavadrích znalosti a zkušeností dbá při zadávání monitorovacích a
managementových prací na to, aby nedocházelo k porušování zákonných zákazů vykonavateli těchto
prací. Současně Agentura stanovuje subjektům, které se dostanou do střetu se zákonným zákazem při
výkonu monitorovacích nebo managementových prací, povinnost eliminovat škody/nutné zásahy na
nezbytné minimum (například formou zachování postupů pro manipulaci se zvláště chráněným
druhem podle předepsané metodiky, viz biomonitoring.cz).

Z důvodu, aby se vykonavatelé těchto prací (předem blíže neurčené osoby) ani samotní pracovníci
Agentury při vykonávám těchto prací nedostalí do střetu se zákonnými zákazy, resp. dalšími
zákonnými omezeními, přistoupila Agentura k vydám tohoto opatření obecné povahy. Monitoringové
nebo managementové práce budou koordinované pod zášhtou Agentury a vykonávány na základě
zadání či zasmluvnění Agenturou, nebo budou vykonávány jejimi vlastními zaměstnanci. Agentura
disponuje kvalifikovaným personálním aparátem s pozicemi jako zoolog, botanik apod. Agentura
jakožto orgán ochrany přirody určuje z povahy svého postavení pravidla těchto prací na základě svých
dosavadních poznatků, výsledky monitoringu soustavně zapracovává v rámci aktualizovaných metodik
(viz https://portal.nature.cz/nd/x.mod.sez evd.php), to vše s ohledem na ochranu veřejného zájmu,
který zastupuje (viz výše). Tohoto cíle dosahuje Agentura prostřednictvím uzavírání smluv nebo dohod
se zmíněnými subjekty (viz výše).

S ohledem na právní povahu institutu opatřem obecné povahy volí Agentura právě tuto formu ošetření
dané problematiky, nebot' není reálné a s ohledem na zásadu procesní ekonomie ani žádoucí, aby
v každém jednotlivém případě bylo vedeno s konkrétním individuálním subjektem samostatné správní
řízem. Opatření obecné povahy vtéto konkrétní problematice (myšl. výkon monitoringu a
l(,.: 62933591 i Bankovni spojení ČNB Praha 1 i čislo účtu: 18228-011/0710 l

