
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olomouc, 11. 3. 2019 
 
 
 
Vážený pane ministře, 
  
před třemi měsíci zveřejnila Evropská komise aktualizaci pravidel pro veřejnou podporu v 
zemědělském sektoru, která umožňují 100 % náhradu nákladů, souvisejících se škodami, které 
působí velké šelmy, včetně nepřímých nákladů a nákladů na preventivní opatření, jako jsou 
elektrické ohradníky nebo pastevečtí psi [1]. Dosud byla podpora na preventivní opatření, které je 
možné žádat v rámci Operačního programu životní prostředí, jen 80%. Evropští komisaři pro 
životní prostředí a zemědělství Karmenu Vella a Phil Hogan také nedávno všechny evropské 
ministry svých resortů vyzvali, aby zpracovávali vlastní plany či opatření pro snížení konfliktů mezi 
vlky lidmi a vlky. Taková, která jsou co nejvhodnější pro regionální situaci a budou využívat 
existující právní rámec a nástroje Evropského společenství [2].  
 
Rádi bychom Vás tedy požádali o informace: 
  

1. Plánujete zavést možnost 100% úhradu nákladů také pro české žadatele Operačního 
programu životní prostředí v rámci 110. Výzvy určené pro chovatele hospodářských zvířat a 
v rámci tzv. kolových výzev, kde je možné v režimu de minimis žádat i zpětně o náklady již 
realizované? 

2. Pokud ano, kdy bude možné o 100% dotaci žádat? 

  
Tyto  informace jsou velmi důležité pro chovatele, kteří svá hospodářská zvířata zvažují s pomocí 
dotačních titulů MŽP chránit, ale nejistota ohledně výše dotace a možnosti zpětného financování 
výrazně komplikuje plánování a ochotu opatření realizovat. Vzhledem k pokračující expanzi vlků v 
Česku je potřeba začít s realizací efektivních opatření pro snížení konfliktu co nejdříve. 
  
Dále bychom chtěli vyjádřit naše znepokojení nad administraci běžícího projektu OPŽP „Soužití s 
velkými šelmami v České republice” č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006131, kde realizujeme 
modelová opatření pro dvě rodinné farmy v CHKO Broumovsko, jádrové oblasti výskytu vlků. 
Projekt, podpořený v červnu loňského roku, stále nemá rozhodnutí o finální výši dotace, přestože 
veškeré podklady pro vydání rozhodnutí již Státní fond obdržel v listopadu 2018. Jen za rok 2018 
jsme do projektu z vlastních nákladů a půjček vložili 3,7 milionu Kč a bez rozhodnutí MŽP 
nemůžeme žádat o platbu. To výrazně komplikuje naši finanční situaci i reálnou situaci chovatelů, 
protože zatím nemohla být provedena všechna plánovaná opatření.  
 
Dle posledních informací, které ze SFŽP máme, je důvodem zdržování částka nárokovaná za 
pasteveckého psa. V České republice neexistují pracovní chovy pasteveckých psů plemene 
pyrenejský horský pes, které byly po generace selektovány pro vlastnosti, kteří dobří hlídači stád 
mají. Proto jsme pro jednu chovatelku domluvili odběr štěněte z pracovního chovu ve Španělsku, 
kde je tradice využívání pasteveckých psů před predátory stále živá. Ze strany Agentury ochrany 
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přírody a krajiny jsme byli předem písemně ujištěni, že je možné nárokovat i částku na dopravu 
pasteveckého psa ze Španělska do České republiky. Nicméně při administraci žádosti SFŽP 
zdržuje vydání rozhodnutí, přestože požadovaná částka za psa (celkem i s dopravou 37 682 Kč) 
dosahuje jen 58 % částky, kterou udává ceník Nákladů obvyklých opatření, zveřejněný ke 110. 
výzvě (65 000 Kč). 
 
Jde tu pochopitelně víc než pár desítek tisíc Kč, ale především o princip: pokud MŽP a AOPK 
propagují operační program mezi chovateli a při faktické realizaci nejsou schopni dodržet sliby, 
výrazně se snižuje důvěra chovatelů v resort životního prostředí a ochranu přírody obecně. 
 
Vážený pane ministře, prosíme vás tímto o co možná nejrychlejší odpovědi a vyřešení situace ve 
prospěch maximální podpory pro chovatele, kteří jsou výskytem velkých šelem znevýhodněni.  
 
S pozdravem, 
 
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. 
vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA 
 

Poznánky: 
 
[1] https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-
address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en 
 
[2] 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/190211LETTER%20
VELLA-HOGAN%20to%20ENV-AGRI%20Ministers.pdf 
  
Na vědomí:  
 
RNDr. František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
 
Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 
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