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Věc: Pozvánka – Jednání k návrhu na změnu ustanovení týkající se zvláštní druhové
ochrany - obojživelníci a plazi
Vážený pane prezidente,
dovolte mi Vás pozvat na jednání k návrhu na změnu ustanovení týkající se zvláštní druhové
ochrany - obojživelníci a plazi.
Jednání se uskuteční 17. 5. ve 14:00 v sídle AOPK ČR (Kaplanova 1, Praha 4).
Po této schůzce prosíme o písemné vyjádření
k projednávanému návrhu v termínu do 31. 5. 2022.

České

herpetologické

společnosti

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) kombinuje tzv.
obecnou ochranu druhů, zajišťující všem populacím volně žijících druhů ochranu před ničením
nebo poškozováním, s ochranou zvláštní, která zajišťuje ochranu jedinců všech druhů,
stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 395/1992 Sb.).
Zvláštní druhová ochrana, tak jak je nyní v zákoně nastavena, není efektivní, vyhláška č. 395/1992
Sb. je neaktuální, ačkoliv obsahuje velký počet druhů, řada jich na seznamu naopak chybí nebo
jsou zařazeny v neodpovídající kategorii a povolované výjimky se zpravidla opakovaně týkají jen
malého okruhu druhů.
Kategorie zvláště chráněných druhů jsou nevhodné, jelikož neodráží, ani nemohou odrážet
ohroženost druhů. Institut běžného hospodaření a činností vázaných na předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody se téměř nevyužívají. Ochrana silně ohrožených druhů a kriticky
ohrožených druhů je dle dikce zákona identická. V případě řady druhů, které jsou na seznamu
zvláště chráněných, není zásadní ochrana každého jedince, tak jak je to v současné době
nastaveno, ale zachování populací a stanovišť těchto druhů.
Navrhovaná novela především mění základní pojetí zvláštní druhové ochrany, když odděleně
prioritizuje péči a ochranu ohrožených druhů. Při nastavování diferencované zvláštní ochrany
druhů se vychází také ze stupně ohroženosti, ale je uvažována též aplikovatelnost tohoto nástroje
pro ochranu daného druhu. Navíc oproti stávající zákonné úpravě se ochrana jedinců ponechává
jen u několika nejohroženějších druhů, u ostatních se soustředí na ochranu jejich místních
populací a biotopu. Návrh zachovává členění druhů do tří kategorií ochrany, jejich názvy však
odpovídají intenzitě ochrany a nikoli stupni ohrožení.
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