Richard Brabec
1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

V Praze dne
Č. j.:

4. května 2018
MZP/2018/630/853

Vážený pane předsedo,

děkuji za Váš zájem o řešení situace související s aktuálně probíhajícím rozšiřováním
výskytu vlka obecného na našem území a nastavení dalšího managementu tohoto druhu,
respektive usměrnění konfliktů, které s jeho výskytem vznikají. Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) se otázkám a problémům souvisejícím s výskytem vlků aktivně věnuje, ale
samozřejmě řada kroků vyžaduje důkladnější přípravu a projednání s klíčovými partnery,
mezi něž se jistě řadí i Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ).
Ve spolupráci s AOPK ČR a SFŽP byla zatím nastavena podpora opatření k prevenci
a minimalizaci škod (opatření k ochraně stád) v rámci Operačního programu životní
prostředí a na základě návrhu Svazu chovatelů ovcí a koz bylo poskytnuto krajským úřadům
doporučení k stanovení cen při řešení náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. Zajišťován
je rovněž monitoring výskytu a šíření vlků prostřednictvím regionálních pracovišť AOPK ČR
a nyní také v rámci společného projektu se Saskem (projekt „Objektivní akceptace vlka
v člověkem pozměněné přeshraniční krajině“ - https://owad.fzp.czu.cz/cs/), který umožní
využít zkušenosti z území, odkud se do ČR nyní vlci především šíří. Pokud jde o informování
veřejnosti, byl zatím kladen důraz na místní úroveň a těžiště těchto aktivit, jak správně
uvádíte, bylo na regionálních pracovištích AOPK ČR. Jako obecně dostupný zdroj informací
však

byly

také

spuštěny

samostatné

webové

stránky

(web

„Návrat

vlků“

-

https://www.navratvlku.cz/), provozované AOPK ČR, na nichž se snažíme poskytovat
objektivní informace a doporučení k postupu v jednotlivých situacích.
Přes tyto aktivity je zřejmé, že bude nezbytné dále reagovat na současné šíření vlků
z německé Lužice (Saska) a západního Polska a skutečnost, že počet míst výskytu vlka
a tvorba smeček bude zejména v horských a lesnatých oblastech Čech zřejmě ještě
narůstat. Z toho důvodu v rámci resortu ŽP aktuálně analyzujeme přístupy k managementu
v okolních zemích (mj. v rámci výše zmíněné spolupráce se Saskem) a v nejbližší době
předpokládáme zahájení přípravy a projednávání plánu managementu, který by
systematicky shrnul jednotlivé kroky a možnosti řešení vznikajících problémů s cílem zajistit
jak ochranu vlka v souladu s národními i evropskými předpisy, resp. mezinárodními
závazky, tak socioekonomickou udržitelnost a přijatelnost jeho výskytu na našem území.
V rámci přípravy managementového plánu (programu péče) bude ČMMJ samozřejmě
oslovena k účasti v pracovní skupině.
Pokud jde o Vámi konkrétně zmiňovanou regulaci vlků, je potřebné brát na zřetel legislativní
kontext platný v ČR, kdy na rozdíl např. od Slovenska nebo některých východoevropských
států či Finska, platí v ČR (a dalších zemích na západ od nás, kde byl výskyt vlka dosud
velmi omezený) požadavek na tzv. přísnou ochranu podle čl. 12 Směrnice 92/43/EHS,
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tento
režim, který je transponovaný do naší zvláštní druhové ochrany, umožňuje reagovat na
vznikající problematické situace, ať již jde o ohrožení bezpečnosti nebo prevenci závažných
škod (při dodržení podmínek zachování stavu druhu a neexistence jiného uspokojivého
řešení), nelze však hovořit o regulaci populace ve smyslu pravidelného lovu. V rámci
přípravy zmíněného plánu managementu nicméně bude jistě nezbytné popsat postup
a vymezit

situace,

kdy

bude

potřebné

přistoupit

k odstranění

problematických,

nestandardně se chovajících jedinců atp. S ohledem na zařazení vlka mezi zvěř pak
v takových

situacích

bude

zásadní

spolupráce

s myslivci

a

v rámci

přípravy

managementového plánu by měl být dostatečně vyjasněn odpovídající postup i podle
předpisů v oblasti myslivosti.
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Dovolte, abych závěrem ještě jednou poděkoval za Váš zájem a již takto předem požádal
o výběr zástupce ČMMJ, který se bude podílet na činnosti pracovní skupiny k přípravě plánu
managementu vlka obecného, resp. s jeho výskytem souvisejících konfliktů. Těším se na
vstřícnou a konstruktivní spolupráci i v dalších oblastech.

S pozdravem

Mgr. Richard Brabec
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Jiří Janota
předseda
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