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Usnesení Evropského parlamentu o ochraně chovu hospodářských zvířat a velkých 
šelem v Evropě
(2022/2952(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že existuje mnoho složitých faktorů se škodlivými účinky na potravní 
řetězce, které určují migraci volně žijících zvířat (změna klimatu, vysoký status 
ochrany, rostoucí početnost populace), které vedou ke konfliktům vznikajícím při 
koexistenci mezi domestikovanými a volně žijícími druhy;

B. vzhledem k tomu, že legislativní opatření, jako je směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť1, a mezinárodní koordinační úsilí, včetně Úmluvy o ochraně evropských planě 
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), 
přispěly k obnově populací velkých šelem, včetně vlků; vzhledem k tomu, že počet 
velkých šelem v kontinentální Evropě výrazně vzrostl a že se v letech 2012 až 2016 
zvýšil na 8 000–9 000 kusů u rysa ostrovida, 15 000–16 000 kusů u medvěda hnědého a 
17 000 kusů u vlka; vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou již více než pět let staré; 
vzhledem k tomu, že Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) už v roce 2018 zařadil 
vlka na úrovni EU mezi druhy, které jsou z důvodu prudkého nárůstu počtu nejméně 
dotčené z hlediska nutnosti ochrany;

C. vzhledem k tomu, že velké šelmy vykazují vysokou mobilitu a jednotlivé populace se 
mohou rozšířit do velkých zeměpisných oblastí v různých zemích v rámci EU i mimo 
ni, v důsledku čehož může být stejná populace, jejíž stav je z hlediska ochrany příznivý, 
předmětem opatření za účelem obhospodařování v jednom regionu, zatímco v 
sousedním regionu může být stále klasifikována jako přísně chráněný druh, přestože její 
stav z hlediska ochrany může být stejný; vyzývá k vědecky podloženému přístupu, který 
by zohledňoval populaci jako celek ve všech členských státech;

D. vzhledem k tomu, že domestikovaná zvířata, obzvláště na pastvinách a v rámci systémů 
otevřených pastvin, jsou ohrožena rostoucí přítomností velkých šelem, zejména v 
horských a řídce osídlených oblastech, kde je pastva nezbytná pro zachování těchto 
prioritních stanovišť, a v hustěji osídlených venkovských oblastech, kde může mít 
přítomnost vlků nepříznivé dopady na udržitelný rozvoj a kvalitu života ve 
venkovských oblastech, a to jak z hlediska tradičního zemědělství, tak z hlediska 
cestovního ruchu; vzhledem k tomu, že v hustě osídlených a urbanizovaných oblastech s 
malým počtem velkých přírodních rezervací je riziko pro domestikovaná zvířata větší;

E. vzhledem k tomu, že tradiční alpské systémy pastvy na loukách jsou stále častěji 
opouštěny v důsledku environmentálních, zemědělských a socioekonomických 

1 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
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problémů spojených s hospodařením v těsné blízkosti některého druhu velkého 
predátora, což nevyhnutelně vede ke střetu cílů v oblasti ochrany přírody; vzhledem k 
tomu, že 50 % všech ovcí v kontinentální Evropě žije v blízkosti nejméně jednoho 
druhu velkého predátora;

F. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že preventivní opatření k zamezení konfliktů 
vznikajících při koexistenci nejsou dostatečně účinná, přičemž vedou k vyšší pracovní 
zátěži a neúměrným nákladům pro zemědělce a mají značný dopad na krajinu; 
vzhledem k tomu, že kompenzační platby regulované na vnitrostátní úrovni se v rámci 
EU liší a často nezohledňují celou utrpěnou škodu, nemluvě o nenapravitelné ztrátě 
genetického dědictví mnoha původních plemen;

1. zdůrazňuje, že EU se musí zaměřit na odpovídající řízení biologické rozmanitosti, aby 
umožnila vyvážený rozvoj všech druhů a ekosystémů; poukazuje na to, že politiky v 
oblasti biologické rozmanitosti sice přinesly kladné výsledky, pokud jde o obnovu 
velkých druhů šelem v EU, je však třeba si uvědomit, že rostoucí počet obyvatel vede k 
řadě environmentálních, zemědělských a socioekonomických problémů a že je třeba 
přijmout více opatření založených na regionalizovanějším přístupu v souladu s čl. 2 
odst. 3 směrnice o ochraně přírodních stanovišť za účelem účinného řešení těchto 
problémů;

2. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit zdravotní dohled nad volně žijícími zvířaty, což je 
důležité zejména v případě vlků v důsledku křížení se psy; požaduje, aby byly přijaty 
normalizované politiky pro identifikaci kříženců a transparentní přístup, včetně 
přeshraniční výměny vzorků DNA vlků mezi výzkumnými institucemi; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zvážily dopady, které mohou mít útoky velkých šelem na dobré 
životní podmínky zvířat, včetně zranění, potratů, snížené plodnosti, ztráty zvířat nebo 
celých stád a úhynu hlídacích psů, a také na blaho lidí, včetně ztráty příjmů a vyšší 
pracovní zátěže a finančních nákladů, stejně jako možných zranění nebo ohrožení 
života;

3. vítá skutečnost, že na pořad jednání 42. zasedání Stálého výboru Bernské úmluvy byl 
zařazen bod „Návrh na změnu: přeřazení vlka obecného (Canis lupus) z přílohy II do 
přílohy III úmluvy“; zdůrazňuje, že stav vlka z hlediska ochrany na celoevropské úrovni 
odůvodňuje zmírnění ochrany a změnu statusu, a tedy i přijetí navrhované změny;

Opatření

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly, že současná opatření, včetně ohrad a 
hlídacích psů, nepřinášejí výsledky, které by dostatečně bránily útokům a umožňovaly 
harmonickou koexistenci; požaduje, aby při provádění preventivních opatření a při 
zvažování výjimek byl zohledněn charakter terénu a další rozhodující faktory, jako je 
cestovní ruch, které mají pro dotčené oblasti často zásadní význam; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby v případech, kdy se populace velkých šelem rozšiřují, uznaly význam 
vypracování a uplatňování kontrolních opatření pod dohledem v souladu se směrnicí o 
ochraně přírodních stanovišť na základě vědeckých důkazů;

Posouzení stavu z hlediska ochrany přírody a přeshraniční plány řízení

5. vyzývá Komisi, aby pravidelně vyhodnocovala pokrok při dosahování stavu ochrany 
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druhů na úrovni biogeografických oblastí nebo populací v celé EU, aby bylo možné 
posoudit rozšíření volně žijících živočichů na základě vědeckých důkazů a na základě 
výměny jedinců a genových toků mezi dílčími populacemi, a to s ohledem na vysokou 
přeshraniční mobilitu druhů, a aby přistoupila k úpravě statusu ochrany, jakmile bude 
dosaženo požadovaného stavu druhu z hlediska ochrany; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby usnadnily přeshraniční spolupráci a rozvoj přeshraničních plánů řízení, které jsou 
ve shodě s biogeografickými oblastmi nebo úrovní populací; vyzývá Komisi, aby 
vyčlenila finanční prostředky na studie o biologické rozmanitosti zaměřené na 
aktualizaci map výskytu a hustoty velkých šelem; domnívá se, že za účelem získání 
přesných odhadů by měly být vzhledem k vysoké mobilitě těchto druhů tyto studie 
provedeny v celé Evropě; je přesvědčen, že stav velkých šelem z hlediska ochrany je 
příznivý v několika biogeografických oblastech, kde jsou stále klasifikovány jako přísně 
chráněný druh; vyzývá k pečlivému sledování politiky EU v oblasti velkých šelem s 
cílem uspokojivě vyřešit otázku příznivého stavu z hlediska ochrany na základě 
reálných údajů, které ukazují rozdílnou hustotu velkých šelem v různých částech 
Evropy; vyzývá Komisi, aby neprodleně vypracovala postup hodnocení, který by 
umožnil změnu statusu ochrany populací v jednotlivých regionech, jakmile bude 
dosaženo požadovaného stavu ochrany v souladu s článkem 19 směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť;

Výjimky

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně pomáhaly regionům, které se potýkají s 
rostoucími konflikty vznikajícími při koexistenci, a to s ohledem na to, že jak volně 
žijící zvířata, tak hospodářská zvířata trpí značnými škodami, aby jim umožnily využít 
možnosti flexibility, která už existuje podle čl. 16 odst. 1 směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť; požaduje, aby výklad a uplatňování tohoto článku zohledňovaly rozmanitost 
v celé Evropské unii a aby probíhaly v úzké spolupráci s členskými státy, regiony a 
zúčastněnými stranami za účelem zajištění přístupu k řízení na úrovni větších 
zeměpisných regionů nebo na úrovni populací v členských státech; vyzývá Komisi, aby 
upřesnila stávající pokyny pro přísnou ochranu druhů, pokud jde o výklad povinností 
vyplývajících z článků 12 a 16 směrnice o ochraně přírodních stanovišť, s ohledem na 
rostoucí populace velkých šelem a narůstající počet konfliktů vznikajících při 
koexistenci;

7. zdůrazňuje, že chov hospodářských zvířat musí být možný, aniž by vyžadoval 
nepřiměřeně nákladná a zvýšená ochranná opatření, která nepříznivě ovlivňují 
životaschopnost zemědělství ve venkovských oblastech; vyzývá Komisi, aby provedla 
posouzení dopadu rostoucí přítomnosti velkých šelem v Evropě na biologickou 
rozmanitost, venkovské komunity a venkovský cestovní ruch, včetně generační obměny 
v zemědělství;

Horské farmy

8. změna klimatu, hospodářská krize a množící se případy napadení ze strany velkých 
šelem mají stále větší dopad na chovy hospodářských zvířat v alpských oblastech; 
poukazuje na to, že podniky v horských oblastech jsou malé a mají vysoké dodatečné 
náklady, plní však důležitou úlohu při ochraně horské krajiny a zachování biologické 
rozmanitosti v nehostinných oblastech v místech, kde velcí volně žijící býložravci 
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vymizeli nebo dosud nebyli znovu vysazeni, protože představují nákladově efektivní 
přírodní nástroj pro prevenci a zmírňování klimatických vlivů, jako jsou požáry; 
upozorňuje, že podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť si ochranu zasluhují 
zejména druhově bohaté smilkové travinné porosty rodu Nardus na křemičitých 
podložích v horských oblastech a alpinské a subalpínské travinné porosty na vápencích; 
upozorňuje, že jedním z klíčových činitelů pro zachování těchto oblastí je extenzivní 
pastva; konstatuje, že rostoucí populace vlků spolu s neproveditelností ochranných 
opatření v extrémních topografických polohách, jako jsou horské a řídce osídlené 
oblasti, mohou vést k postupnému opouštění pastvin; vyzývá Komisi, aby 
prostřednictvím rozhodných opatření a konkrétních řešení chránila a zachovávala 
tradiční zemědělské postupy, jako je pastevectví, model zemědělské pastvy, praxe 
sezónního přesunu zvířat na jiné pastviny uznaná UNESCO a způsob života pastevců; 
uznává, že na některé z těchto postupů se může vztahovat navrhovaný seznam možných 
zemědělských postupů financovaných ze schémat pro klima, životní prostředí a dobré 
životní podmínky zvířat, které by mohly vést k zásahům do stanovišť volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin; vyzývá Komisi, aby vytvořila nezbytné podmínky 
pro ochranu pastvin tam, kde není možné provést opatření na ochranu stád;

Sledování

9. zdůrazňuje, že dobré sledování je jedním ze základních předpokladů úspěšného řízení 
velkých šelem, avšak členské státy používají různé metody průzkumu a sledování; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby harmonizovaly vědecky ověřené metodiky 
sledování ve všech členských státech a aby sledovaly populace velkých šelem s 
přihlédnutím k přeshraničnímu rozměru, se zaměřením na biogeografické oblasti a na 
charakteristiky jednotlivých ekosystémů; požaduje, aby výsledky sledování byly včas a 
transparentně zveřejňovány; dále vyzývá Komisi a členské státy, aby vědecky určily 
nejlepší proveditelná opatření ke snížení útoků a škod způsobených napadením 
hospodářských zvířat a aby provedly posouzení dopadu provádění aktivních metod 
řízení;

Financování

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030 a směrnice o ochraně přírodních stanovišť určily vhodné a dlouhodobé 
možnosti financování, a to jak v rámci společné zemědělské politiky, tak zejména mimo 
ni, pro vhodná preventivní opatření a přiměřené kompenzace pro zemědělce, aby byla 
zajištěna koexistence velkých šelem a udržitelných postupů chovu hospodářských 
zvířat, aniž by byly omezeny zastřešující cíle společné zemědělské politiky EU; vyzývá 
Komisi, aby uznala, že s rostoucím počtem útoků velkých šelem je rovněž spojeno 
zvýšení prostředků vynakládaných na ochranu domestikovaných zvířat i vyplácená 
odškodnění, což s sebou nese riziko, že prostředky z programů rozvoje venkova, které 
jsou tradičně určeny k dosažení důležitých cílů společné zemědělské politiky, budou 
vynaloženy na ochranu druhů; domnívá se, že odškodnění vyplácené chovatelům 
hospodářských zvířat po napadení se v jednotlivých členských státech liší; domnívá se, 
že toto odškodnění by mělo být zahrnuto do blokové výjimky ze státní podpory; žádá 
Komisi, aby zvážila zrušení svých zemědělských pokynů, které považují náhradu škod 
způsobených velkými predátory za státní podporu, neboť ztráty, které utrpěli 
producenti, nemají žádnou souvislost s jejich zemědělskou činností.
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11. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Komisi.


