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Věc: Odpověď na žádost o stanovisko – druhy ptáků, kteří volně žijí na evropském území 
členských států Evropských společenství 

 

Vážení, 

odbor zvláště chráněných částí přírody MŽP obdržel Vaši žádost o stanovisko ve věci 
specifikace druhů, na které se vztahuje ochrana dle ustanovení § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále „zákon“).  

V této souvislosti uvádíme, že obecná ochrana dle § 5a zákona se vztahuje na jedince všech 
volně žijících druhů ptáků vyskytujících se na evropském území členských států ES. Přehled 
těchto druhů není žádným právním předpisem zakotven a v současné době probíhá na úrovni 
odborných orgánů evropské Komise (Ornis committee) diskuze nad vhodným odborným 
podkladem. Doposud byl (a nadále je) za výchozí podklad považován seznam druhů uvedený 
na internetových stránkách Komise (http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/ 
focus_wild_birds/species_birds_directive/index_en.htm), založený na taxonomických přehledech 
podle „Voouse“ (Voous, K.H., 1977: List of Recent Holartic Bird Species. British 
Ornithologists’ Union. London. Ed. 1980) a „Sibley and Monroe“ (Sibley, C. G. and Monroe, 
B. L., 1990, 1993: Distribution and taxonomy of the birds of the world. New Haven, USA: 
Yale University Press). Je však zřejmé, že tyto přehledy jsou jednak neaktuální a především 
neodpovídají potřebám ochrany přírody (zahrnují náhodně na území ES zastižené druhy a 
druhy introdukované, pokud jsou tyto uvedeny v některé z příloh směrnice Rady 
79/409/EHS). Z tohoto důvodu navrhuje organizace Birdlife International vytvořit nový 
podkladový seznam, a to na základě publikace „Birds in the European Union: a status 
assessment“, kterou lze nalézt na webové stránce http://www.birdlife.org/action/science 
/species/birds_in_europe/birds_in%20_the_eu.pdf. 

Jelikož § 5a zákona (resp. čl. 5 směrnice Rady 79/409/EHS) zakotvuje ochranu druhů jako 
takových, vztahuje se daná ochrana též na všechny poddruhy spadající pod daný druh 
(výjimkou je pouze zvláštní režim ochrany u některých taxativně vyjmenovaných poddruhů 
dle příloh I – III směrnice o ptácích, tj. např. do přílohy I směrnice o ptácích je zařazen pouze 
z druhu Phalacrocorax aristotelis pouze poddruh P. a. desmarestii  či z druhu Troglodytes 
troglodytes pouze poddruh obývající Faerské ostrovy T . t. fridariensis). Zákonnou ochranu 
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však nepožívají mezidruhoví kříženci (u nich však není dle § 5 odst. 5 zákona dovoleno jejich 
záměrné rozšiřování do volné přírody).  
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