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Legislativní ochrana vlka – mezinárodní 
úmluvy

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a rostlin (CITES)
- vlk zařazen do přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 –

nejpřísnější ochrana, omezení obchodu

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních 
stanovišť (Bernská úmluva)
- vlk zařazen do přílohy II (požadavek na přísnou ochranu)

Recommendation No. 100 (2003) on conservation of large
carnivores in the Carpathians

Recommendation No. 137 (2008) on population level 
management of large carnivore populations

Recommendation No. 128 (2007) on the European Charter on 
Hunting and Biodiversity



Předpisy EU

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

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)

Guidelines for Population Level Management Plans for Large
Carnivores -

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores



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 



Natura 2000

• evropská soustava území se stanoveným stupněm 
ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště 
a stanoviště druhů vymezených směrnicí 79/409/EHS 
„o ptácích“ - tzv. ptačí oblasti a směrnicí 92/43/EEC 
„o stanovištích“ - evropsky významné lokality

• pro ochranu vlka vymezena EVL Beskydy



Aktuální stav:
6 smeček, 5 párů, jednotlivé výskyty



Dosavadní opatření

Náhrady škod:
- stanovení doporučených cen (projednání s MZe, 

svazem chovatelů a rozeslání KÚ)
- příprava úprav vyhlášky č. 360/2000 Sb. 
- zajištění odborné podpory ORP a KÚ ze strany AOPK 

ČR 

Preventivní opatření - OPŽP 2014-20:
- specifikace podpor se zaměřením na škody vlkem
- zajištění notifikace EK 
- výzva pro zemědělsky hospodařící subjekty

Monitoring, vyhodnocování početnosti, DNA

Přeshraniční spolupráce, získávání zkušeností (Sasko, 
Slovensko, aj.)



Příprava programu péče pro vlka v ČR

Cíl: zajištění ochrany v souladu s legislativou EU a 
zároveň omezení konfliktů a zajištění společenské 
přijatelnosti 

Hlavní témata:

• náhrady škod

• preventivní opatření

• „nápadní“ jedinci

• monitoring aj.

• průchodnost krajiny

• zajištění informovanosti
veřejnosti, komunikace se stakeholdery
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