




Problematika škod způsobených vlkem
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odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků



Vlk obecný (Canis lupus) - Evropa

20111950-1970



Výskyt vlků v Německu (2017/2018)
73 smeček, 31 párů, 3 teritoriální jedinci



Stav v ČR v sezóně 2017/2018



Legislativní ochrana vlka I

• Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních 
stanovišť (Bernská úmluva)

- vlk zařazen do přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 –
nejpřísnější ochrana, omezení obchodu

• Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a rostlin (CITES)

- vlk zařazen do přílohy II (požadavek na přísnou ochranu)

• Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi 

- provedení CITES



Legislativní ochrana vlka II

Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin („Směrnice o 
stanovištích“)
- vlk uveden v příloze II a IV
- požadavek čl. 3 a násl. Směrnice zajistit ochranu 

území s výskytem druhů přílohy II (evropsky 
významné lokality - Natura 2000)

- požadavek čl. 12 Směrnice zajistit přísnou ochranu 
jedinců přílohy IV na celém území státu (možnost 
odchýlení/výjimek dle čl. 16)



Ochrana v ČR

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(ZOPK) + Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- vlk zařazen mezi kriticky ohrožené druhy

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- v § 2 písm. c) uveden mezi druhy zvěře, které nelze 

lovit

Zákon č. 115/2000 Sb., o náhradách 
škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy 



Příprava managementového plánu

Cíl: přispět k zajištění ochrany (příznivého stavu druhu) 
v souladu s legislativou EU; klíčovým aspektem je 
současně zajištění socioekonomické přijatelnosti výskytu 
populace vlka v ČR

Příznivý stav druhu z hlediska ochrany = populace druhu 
dlouhodobě životaschopná, přirozený areál rozšíření není a nebude 
omezen a budou existovat dostatečně velká stanoviště 
k dlouhodobému zachování populací.
- mobilní druh, velká teritoria - nutnost vyhodnocovat stav na 

populační úrovni (spolupráce s Německem, Polskem, resp. SK)
- nezbytnost konektivity v rámci populací i mezi nimi
- ČR odpovědná za odpovídající část populace



Hlavní témata:

• náhrady škod

• preventivní opatření

• „nápadní“ jedinci

• průchodnost krajiny

• zajištění informovanosti
veřejnosti, komunikace se stakeholdery

• monitoring, výzkum aj.

- nezbytnost komplexního řešení (jednotlivá opatření 
sama neřeší všechny problémy)
- spolupráce mezi resorty i mezi odborníky, hospodáři, 
myslivci a dalšími dotčenými subjekty
- základem objektivní a realistický přístup všech stran



Zajištění informovanosti
www.navratvlku.cz

http://www.navratvlku.cz/


Prevence škod

Operační program Životní prostředí (2014-2020)
oblast podpory 4.2 „Posílit biodiverzitu“
aktivita 4.2.4 „Předcházení, minimalizace a náprava škod 
způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku“

• podpora opatření na zajištění prevence a zmírnění škod 
způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a 
lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách, 
vodních dílech apod. zařazena do OPŽP od počátku 
programového období

• upřesnění v rámci jednotlivých výzev od r. 2017 kontinuální 
výzva č. 110  

• na základě stanoviska EK (společný dopis komisařů pro 
zemědělství a ŽP z konce r. 2018) navýšení podpory na 
100% způsobilých výdajů (účinnost od 27. 8. 2019)



Podpora v rámci OPŽP 2014 - 20

Příjemci podpory:
Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti 
zemědělské prvovýroby

Způsobilé výdaje v OPŽP:
• síťový elektrický ohradník
• pevná ohrada, pevný nebo mobilní elektrický ohradník 
• zdvojení pevné ohrady
• zdroj a jeho příslušenství 
• zradidlový ohradník
• pastevecký pes
• fotopast
• osvěta



Oblast stávajícího trvalého výskytu vlka 
(podkladová vrstva pro OPŽP) k dubnu 2019



Náhrady škod

• Zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod 
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

• Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu 
výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými 
zvláště chráněnými živočichy na vymezených 
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich 
hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, 
nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

V roce 2018 bylo vyplaceno 1 529 876,70 Kč (43 žádostí).

V roce 2019 bylo k 29. 10. 2019 vyplaceno 4 298 000 Kč.
- navýšení cen (doporučený ceník – vysoká sazba např. za 

ovce s mléčnou produkcí)
- fakticky výrazný nárůst počtu útoků pouze u telat



Hradí se škoda způsobená vybraným živočichem na:

• životě nebo zdraví fyzické osoby
• vymezených domestikovaných zvířatech – skot, 

prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli 
a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata

• psech sloužících k hlídání vybraných 

domestikovaných zvířat 

• rybách

• včelstvech a včelařském zařízení

• nesklizených polních plodinách 

• trvalých porostech 

• uzavřených objektech nebo movitých věcech v  

uzavřených objektech



Ceník doporučený MŽP

• ceny projednány se Svazem chovatelů ovcí a koz, 
Svazem chovatelů masného skotu a s MZe

• počítáme s průběžnou aktualizací



Nedostatky v náhradách škod

• druhy, za které je vyplácena náhrada (chybí např. farmové 

chovy zvěře, lamy aj. exotické druhy hosp. zvířat)

• stanovení ceny za zvíře → cena obvyklá vs. doporučené 

ceníky (nezávazné)

• nezahrnuty náklady na veterináře a kafilerii (popř. náklady 

na poškozené ohradníky atp.)

• potřeba upřesnění definic – uzavřený objekt x ohrazení

• problematika zaběhlých kusů

• rychlost vyplácení náhrad škod (proces)



Příprava novely vyhlášky č. 360/2000 
Sb.

• připravena pracovní verze - probíhá projednávání s MZe (na 

pracovní úrovni, přelom 2019/20 oficiální projednání a 

schválení)

• velké šelmy - zavedení ceníků (= vyšší závaznost než u 

„doporučení“

• ostatní úpravy - např. zakotvení dosavadního výpočtu škod 

u vydry z metodiky…



Příprava novely zákona č. 115/2000 Sb.

• probíhá zpracování analýzy a návrhu variant novely (k 
rozhodnutí vedení MŽP na počátku r. 2020)

• u šelem by měla novela řešit identifikované nedostatky 

= doplnění druhů hosp. zvířat, za které je vyplácena 

náhrada, náklady na veterináře a kafilerii (v případě širší 

varianty i úpravu systému vyplácení náhrad škod apod.)



Děkuji 

za

pozornost


