
2  Prameny právní úpravy
Základem práva ochrany pfiírody u nás jsou národní právní pfiedpisy, které jsou publikovány ve
Sbírce zákonÛ. Dal‰ími prameny práva jsou pfiedpisy Evropské unie, z titulu ãlenství âeské
republiky v EU, a mezinárodní úmluvy, ke kter˘m âeská republika pfiistoupila. Mezinárodní
úmluvy jsou publikovány ve Sbírce zákonÛ a ve Sbírce mezinárodních smluv, právní pfiedpisy
EU jsou publikovány v úfiedním vûstníku Official Journal.

2.1. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY
âeská republika postupnû pfiistoupila k vût‰inû
v˘znamn˘ch mezinárodních úmluv v ochranû
pfiírody, aÈ jiÏ sama nebo jako právní nástupce
b˘valého âeskoslovenska. Vyhlá‰ené mezinárod-
ní smlouvy, k jejichÏ ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiÏ je âeská republika vázána, jsou
souãástí na‰eho právního fiádu1. V následujícím
pfiehledu jsou uvedeny základní charakteristiky
v‰ech mezinárodních smluv, jimiÏ je âeská repub-
lika vázána a jeÏ jsou zamûfieny na oblast ochrany
pfiírody, zejména ptactva.

Ramsarská úmluva2 (1971)
Úmluva o mokfiadech, které mají mezinárodní v˘znam 
zvlá‰tû jako biotopy vodního ptactva 
Cílem Úmluvy je zajistit co nej‰ir‰í ochranu 
mokfiadÛm jako zdrojÛm velk˘ch hospodáfisk˘ch,

kulturních, vûdeck˘ch a rekreaãních hodnot,
jejichÏ ztráta by byla nenahraditelná. Hlavními
objekty ochrany jsou mokfiady samotné a vodní
ptactvo na mokfiady vázané. Ochrana se dûje
formou ochrany územní, druhové i zafiazením
nejv˘znamnûj‰ích mokfiadÛ do mezinárodního
seznamu.

Washingtonská úmluva neboli CITES3 (1973)
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroÏen˘mi druhy 
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin
Pfiedmûtem Úmluvy je regulace obchodu 
s druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostou-
cích rostlin, jejichÏ pfieÏití v pfiírodû je z rÛz-
n˘ch dÛvodÛ ohroÏeno. Právní úprava se t˘ká
ÏivoãichÛ a rostlin Ïiv˘ch i mrtv˘ch a v˘robkÛ
z nich. Ochrana poskytovaná Úmluvou spoãívá
v omezení mezinárodního obchodu s tûmito

1 ãl. 10 ústavního zák. ã. 1/1993 Sb.

2 zák. ã. 396/1990 Sb.

3 zák. ã. 572/1992 Sb.
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druhy prostfiednictvím permitÛ (povolení) 
a potvrzení, potfiebn˘ch pro jejich v˘voz a dovoz.
Pro úãely odstupÀování a odli‰ení právního
reÏimu se druhy rozdûlují do tfií pfiíloh podle
stupnû ohroÏení. 

Bonnská úmluva4 (1979)
Úmluva o ochranû stûhovav˘ch druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ 
Pfiedmûtem Úmluvy je ochrana ohroÏen˘ch
druhÛ ptákÛ a ostatních migrujících sucho-
zemsk˘ch a mofisk˘ch ÏivoãichÛ v celém areálu
jejich v˘skytu a zejména na tahov˘ch cestách.
Cíle úmluvy jsou naplÀovány podporou a pro-
pagací v˘zkumu, zaji‰tûním bezprostfiední
ochrany druhÛ a uzavíráním dílãích dohod 
o ochranû jednotliv˘ch ohroÏen˘ch druhÛ, 
kter˘mi se vytváfií prostor pro uÏ‰í spolupráci
zemí v jednotliv˘ch regionech.

V souãasné dobû je v platnosti jiÏ 13 tako-
v˘ch regionálních dohod a memorand, âeská
republika je smluvní stranou jedné z nich.5

Pfiistoupení k dal‰ím dohodám se pfiipravuje.6

Úmluva o zachování biologické rozmanitosti 
z Rio de Janeira7 (1992)
Pfiedmûtem úmluvy je ochrana biodiverzity
na úrovni ekosystémÛ, rostlinn˘ch a Ïivoãi‰-
n˘ch druhÛ a jejich genofondu, a to ve vzá-
jemn˘ch souvislostech. Státy, které k Úmlu-
vû pfiistoupí, se zavazují, Ïe pfiipraví plány
ochrany a rozumného vyuÏívání druhového
bohatství, provedou prÛzkum zdrojÛ a zahr-
nou tyto plány do sv˘ch strategií rozvoje.
PoÏaduje se rovnûÏ, aby signatáfiské státy
vyhlásily zákonnou ochranu ohroÏen˘ch

druhÛ i jejich prostfiedí a aby roz‰ifiovaly svá
chránûná pfiírodní území. 

Bernská úmluva8 (1979)
Úmluva o ochranû evropské fauny a flóry a pfiírodních stanovi‰È
Cílem této Úmluvy je ochrana planû rostou-
cích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãetnû
míst jejich pfiirozeného v˘skytu, a to zejména
tûch druhÛ a lokalit, jejichÏ zachování vyÏaduje
spolupráci nûkolika státÛ. Zvlá‰tní dÛraz se pfii-
tom klade na ohroÏené a zranitelné druhy 
a na druhy stûhovavé. Z Úmluvy plynou tfii
hlavní okruhy poÏadavkÛ: státy uvedou svou
legislativu do souladu se smluvními ustanove-
ními o ochranû lokalit a druhÛ, o regulovaném
vyuÏívání volné pfiírody, o zákazu nehumán-
ních prostfiedkÛ lovu a zabíjení ÏivoãichÛ.
Ochrana pfiírody se stane souãástí celostátní
politiky, k níÏ se pfiihlédne pfii plánování 
a fiízení hospodáfiského rozvoje; bude se podpo-
rovat vzdûlání a roz‰ifiování informací o potfie-
bû zachovat druhy a jejich stanovi‰tû ve volné
pfiírodû. Státy budou podporovat v‰estrannou
mezinárodní spolupráci k posílení ochrany pfií-
rody. Souãástí úmluvy jsou ãtyfii pfiílohy se
seznamy ohroÏen˘ch druhÛ rostlin, ÏivoãichÛ 
a nedovolen˘ch zpÛsobÛ lovu.9 

Mezinárodní dohody v rámci Rady Evropy
âeská republika je také smluvní stranou evrop-
sk˘ch dohod t˘kajících se ochrany zvífiat. Jde
zejména o Evropskou dohodu o ochranû zvífiat
v zájmovém chovu,10 Evropskou dohodu 
o ochranû zvífiat pfii mezinárodní pfiepravû,11

Evropskou dohodu o ochranû zvífiat chovan˘ch

4 zák. ã. 127/1994 Sb.

5 Dohoda o ochranû populací evropsk˘ch netop˘rÛ - Lond˘nská úmluva

neboli EUROBATS (1991), zák. ã. 208/1994 Sb.

6 Dohoda o ochranû africko-euroasijsk˘ch stûhovav˘ch vodních ptákÛ –

Haagská úmluva neboli AEWA (1995) a Memorandum o ochranû 

a managementu stfiedoevropské populace dropa velkého (2000).

7 zák. ã.134/1999 Sb.

8 zák. ã. 107/2001 Sb.

9 Pfii podpisu Úmluvy byly uplatnûny v˘hrady k Pfiíloze II a IV.

10 ã. 19/2000 Sb. m.s.

11 ã. 20/2000 Sb. m.s.
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12 ã. 21/2000 Sb. m. s.

13 ã. 114/2003 Sb. m. s.

14 ã. 116/2003 Sb. m. s.

15 Smûrnice ã. 79/409/EHS

16 Smûrnice ã. 92/43/EHS

17 napfi. rozsudky C-355/90: Komise versus ·panûlsko (1993), 

C-3/96: Komise versus Nizozemí (1998), 

C-182/02: Liga na ochranu ptactva versus Francie  (2003) 

a C-209/02: Komise versus Rakousko (2004).

18 napfi. rozsudky C-57/89: Leybucht  (1991), 

C-355/90: Komise versus ·panûlsko (1993), 

C-44/95 Lappel Bank (1996)

19 napfi. rozsudky C-262/85: Komise versus Itálie (1987), 

C-182/02: Liga na ochranu ptactva versus Francie (2003).

20 ãl. 5 a 9 Smûrnice ã.79/409/EHS

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

pro hospodáfiské úãely12, Evropskou dohodu 
o ochranû jateãn˘ch zvífiat13 a Evropskou dohodu
o ochranû obratlovcÛ pouÏívan˘ch pro pokusné
a jiné vûdecké úãely14. Vût‰inou se tyto meziná-
rodní dohody t˘kají ochrany zvífiat v zajetí.

2.2  PRÁVNÍ PŘEDPISY 
EVROPSKÉ UNIE

Ochrana ÏivoãichÛ je v evropském právu fie‰ena
pfiedev‰ím jednotliv˘mi smûrnicemi, nafiízení-
mi a rozhodnutími, pfiípadnû stanovisky 
a doporuãeními. Oblast ochrany pfiírody je
regulována pfieváÏnû smûrnicemi, jeÏ jsou do
praxe uvádûny pfiíslu‰n˘m národním zákonem.
V oblasti obchodování s ohroÏen˘mi druhy
v‰ak platí pfiímo aplikovatelná nafiízení.

NejdÛleÏitûj‰í z pfiedpisÛ upravujících v evropském
právu ochranu ÏivoãichÛ jsou Smûrnice 
o ochranû volnû Ïijících ptákÛ15 a Smûrnice 
o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin16. 

DÛleÏit˘m pramenem pro interpretaci pfied-
pisÛ evropského práva jsou i rozhodnutí
Evropského soudního dvora. Dosavadní judi-
katura se ochranû pfiírody vûnuje soustavnû,
mnohé z rozsudkÛ mûly vliv i na dodrÏování
závazkÛ ãlensk˘ch státÛ v oblasti ochrany
ptákÛ.17 Rozeznáváme dva typy rozsudkÛ.
Jeden se t˘ká tvorby, vyhla‰ování a ochrany pta-
ãích oblastí18, druh˘ odchyln˘ch fie‰ení od
základních ustanovení na ochranu ptactva,

napfi. stanovení dob lovu, zpÛsobÛ lovu, obcho-
du s ptáky.19

2.2.1  Směrnice v oblasti 
ochrany přírody

Smûrnice o ochranû volnû Ïijících ptákÛ 
Tzv. Smûrnice o ptácích vyhla‰uje ochranu
v‰ech druhÛ ptákÛ, které se pfiirozenû vyskytu-
jí ve volné pfiírodû na evropském území ãlen-
sk˘ch státÛ Evropské unie. Ochrana se vztahu-
je na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanovi‰tû.
Smûrnice o ptácích stanoví pfiesná pravidla
ochrany. Pfiipou‰tí v‰ak, neexistuje-li jiné uspo-
kojivé fie‰ení, jednoznaãnû definované 
a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné
ochrany, a to z urãit˘ch pfiesnû vyjmenovan˘ch
dÛvodÛ.20

Klíãovou povinností podle Smûrnice o ptácích
je vyhlásit pro 194 vybran˘ch mimofiádnû 
zraniteln˘ch ptaãích druhÛ a poddruhÛ, zafiaze-
n˘ch do pfiílohy I, nejvhodnûj‰í oblasti pro
jejich ochranu (Special Protection Areas –
SPAs, u nás nazvané „ptaãí oblasti“) a zajistit
jim odpovídající ochranná opatfiení. Státy jsou
povinny pfiijmout rovnûÏ obdobná opatfiení
pro oblasti rozmnoÏování, pelichání a pfiezimo-
vání a tahové zastávky pravidelnû se vyskytují-
cích stûhovav˘ch druhÛ, které nejsou uvedeny
v pfiíloze I. I kdyÏ vlastní text smûrnice neho-
vofií o Ïádn˘ch kritériích, jak mají b˘t ptaãí
oblasti urãeny, platí, Ïe se pro jejich identifikaci
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pouÏívají kritéria pfiipravená mezinárodní
nevládní organizací na ochranu ptákÛ BirdLife
International21 v rámci programu V˘znamn˘ch
ptaãích území (Important Bird Areas – IBAs). 
Dále smûrnice stanoví pravidla ochrany ptákÛ,
jejich lovu a uvádûní na trh a stanoví zakázané
prostfiedky a zpÛsoby lovu. Smûrnice obsahuje
seznam druhÛ, které mohou b˘t loveny podle
národní legislativy daného státu. âlenské státy
zajistí, Ïe lov tûchto druhÛ nenaru‰í úsilí 
o jejich ochranu. 
Prodej, doprava a drÏení i chov v lidské péãi za
úãelem prodeje a nabízení Ïiv˘ch nebo mrtv˘ch
ptákÛ a jejich ãástí jsou moÏné pouze u vybra-
n˘ch druhÛ, a to za pfiedpokladu, Ïe ptáci byli
legálnû zabiti nebo odchyceni nebo získáni
jin˘m zákonn˘m zpÛsobem. 
Zvlá‰tní pozornost smûrnice vûnuje pravidlÛm
v˘zkumn˘ch a monitorovacích ãinností u v‰ech
druhÛ ptákÛ, na nûÏ se ãlenské státy mají pfied-
nostnû zamûfiit.22 Smûrnice se rovnûÏ zab˘vá
otázkou nepÛvodních druhÛ ptákÛ. âlenské
státy jsou povinny zajistit, aby vysazování tûch
druhÛ ptákÛ, jeÏ se ve volné pfiírodû na evrop-
ském území ãlensk˘ch státÛ nevyskytují,
nepfiíznivû neovlivnilo místní flóru a faunu. 

Smûrnice o ochranû pfiírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ 
a planû rostoucích rostlin 
Tzv. Smûrnice o stanovi‰tích má pfiispût 
k ochranû a uchování biologické rozmanitosti
ÏivoãichÛ a rostlin a stanovi‰È (habitats) na
území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie. K tomu
slouÏí zejména vyhla‰ování evropsky v˘znamn˘ch
lokalit (Sites of Community Importance –
SCIs), které spolu s ptaãími oblastmi podle
Smûrnice o ptácích tvofií evropskou soustavu

chránûn˘ch území NATURA 2000. âlensk˘
stát má za povinnost zajistit pfiísnou ochranu
oblastem zvlá‰tní ochrany (Special Areas of
Conservation – SACs), stanovi‰tím, populacím
a druhÛm. 

Nafiízení o ochranû druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ 
a planû rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 23

Toto nafiízení upravuje podrobnû pravidla pro
povolování v˘vozu, dovozu, zpûtného v˘vozu 
a tranzitu ohroÏen˘ch druhÛ zvífiat a rostlin
pfies hranice EU a regulace obchodu a drÏby
druhÛ uvnitfi EU. Nafiízení pfiímo platí ve v‰ech
ãlensk˘ch státech.

Smûrnice o chovu volnû Ïijících ÏivoãichÛ 
v zoologick˘ch zahradách 24

Smûrnice se snaÏí pfiísn˘mi podmínkami zajistit,
aby zoologické zahrady nejen chovaly zvífiata
a vystavovaly je pro vefiejnost, ale aby se i aktiv-
nû úãastnily ochranáfiského v˘zkumu a plnily
osvûtovou funkci. Smûrnice ukládá ãlensk˘m
státÛm zajistit kontrolu dodrÏování podmínek
licence pro provozování zoologické zahrady.
DÛleÏitá je i povinnost garantovat odpovídající
nakládání se zvífiaty v pfiípadû, Ïe bude zoolo-
gická zahrada uzavfiena.

2.2.2  Předpisy v oblasti ochrany zvířat
V evropské legislativû je problematika ochrany
zvífiat fie‰ena velmi detailnû, zejména vzhledem
k chovu hospodáfisk˘ch zvífiat a jejich vyuÏití.
Samotnému chovu se vûnují dvû smûrnice,25

dal‰í pfiedpisy stanoví pfiesné postupy, aby bylo
zabránûno t˘rání zvífiat pfii pfiepravû a pfii
poráÏce.26 Nûkolik pfiedpisÛ stanoví podmínky
pro vnitrounijní obchod se zvífiaty a jejich 

21 V tomto smûru byl precedenãním rozsudek Evropského soudního dvora

C-3/96 v pfiípadu Komise vs. Nizozemí, na základû kterého 

je v celé EU akceptováno, Ïe území SPAs musí b˘t vybrána 

podle vûdeck˘ch kritérií a aktuálních informací. 

22 ãl. 10 a pfiíloha V. Smûrnice ã. 79/409/EHS 

23 Nafiízení ã. 338/97/ES

24 Smûrnice ã. 1999/22/ES

25 Smûrnice ã. 98/58/ES, Smûrnice ã. 1999/74/ES

26 Smûrnice ã. 91/628/EHS, Nafiízení ã. 1255/97/ES, 

Nafiízení ã. 411/98/ES, Smûrnice ã. 93/119/EHS
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27 Smûrnice ã. 89/662/EHS, Smûrnice ã. 90/425/EHS, 

Smûrnice ã. 90/675/EHS, Smûrnice ã. 91/496/EHS

28 Smûrnice ã. 86/609/ES

29 Nafiízení ã. 3254/91/EHS

30 zák. ã. 114/1992 Sb., vyhl. ã. 395/1992 Sb., nafiízení vlády, 

kter˘mi se vyhla‰ují ptaãí oblasti

31 zák. ã. 449/2001 Sb. a vyhl. ã. 245/2002 Sb., zák. ã. 99/2004 Sb. 

a vyhl. ã. 197/2004 Sb.

32 zák. ã. 100/2004 Sb. a vyhl. ã. 227/2004 Sb.

33 zák. ã. 115/2000 Sb. a vyhlá‰ka ã. 360/2000 Sb.

34 zák. ã. 166/1999 Sb., vyhl. ã.296/2003 Sb. 

35 zák. ã. 246/1992 Sb., vyhl. ã. 75/1996 Sb., vyhl. ã. 193/2004 Sb.,

vyhl. ã. 207/2004 Sb., vyhl. ã. 208/2004 Sb. a vyhl. ã. 382/2004 Sb.,

nafiízení vlády ã. 27/2002 Sb.

36 zák. ã. 162/2003 Sb.

produkty i veterinární podmínky dovozu zvífiat
ze tfietích zemí.27

Z hlediska tématu pfiíruãky Ptáci a zákon je
nejv˘znamnûj‰í Smûrnice o ochranû zvífiat pou-
Ïívan˘ch k pokusn˘m a jin˘m vûdeck˘m úãe-
lÛm.28 Smûrnice zcela zakazuje provádûní poku-
sÛ na druzích z pfiílohy I úmluvy CITES,
stanoví detailní podmínky pro provádûní
pokusÛ na zvífiatech a kvalifikaãní podmínky
pro osoby, které pokusy provádûjí. 
Samostatn˘m nafiízením29 je zakázáno pouÏívání
ná‰lapn˘ch pastí (Ïelez) a jejich prodej. Toto
nafiízení zároveÀ zakazuje dovoz koÏe‰in tûch
druhÛ, které jsou do ná‰lapn˘ch pastí chytány. 

2.3  ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Obecné pfiedpisy v oblasti ochrany pfiírody
Základem ãeského práva ochrany pfiírody je
zákon o ochranû pfiírody a krajiny spolu s pro-
vádûcími vyhlá‰kami a nafiízeními.30 Tyto pfied-
pisy se t˘kají v‰ech volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãet-
nû ptákÛ, a to jak jedincÛ, tak populací 
jednotliv˘ch druhÛ. Chrání jednak v‰echny druhy
ÏivoãichÛ na obecné úrovni, jednak vybran˘m
druhÛm poskytují zv˘‰enou ochranu. V obou
pfiípadech jsou chránûni Ïivoãichové jak pfiímo,
tak prostfiednictvím ochrany jejich prostfiedí.
Cílem je zachování biologické rozmanitosti 
v âeské republice. 

Pfiedpisy regulující urãitou ãinnost 
Nûkteré lidské ãinnosti jsou natolik specifické,
Ïe si vyÏádaly samostatnou právní úpravu. Tyto
pfiedpisy se t˘kají vÏdy pfiesnû vymezeného
okruhu Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a pfiesnû specifikované
lidské ãinnosti. Pfiedpisy z této oblasti usmûr-
Àují pfiedev‰ím lov zvûfie, ryb a jin˘ch vodních
organismÛ31 a mezinárodní obchod s ohroÏen˘-
mi druhy.32 Podobn˘ charakter má i právní
úprava náhrad ‰kod zpÛsoben˘ch chránûn˘mi
druhy ÏivoãichÛ.33

Pfiedpisy v oblasti péãe o zvífiata
Právní úprava veterinární péãe,34 transportu 
zvífiat, podmínky chovu v zajetí a jejich ochrany
pfied t˘ráním35 se vztahuje pfiedev‰ím na zvífiata 
a ptáky v chovech. V˘jimkou je jejich vyuÏití
pro vûdecké úãely. Zákon na ochranu zvífiat
proti t˘rání pfiísnû reguluje i kontaktní v˘zkum
volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãetnû ptákÛ.
Samostatn˘ zákon je vûnován chovu zvífiat 
v zoologick˘ch zahradách.36

Tfii v˘‰e uvedené okruhy právních pfiedpisÛ
tvofií prostor, v jehoÏ rámci se pohybuje 
pfieváÏná ãást této pfiíruãky.
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37 zák. ã. 91/1996 Sb., zák. ã. 326/2004 Sb., zák. ã. 289/1995 Sb.

38 zák. ã. 356/2003 Sb., zák. ã. 120/2002 Sb.

39 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 86/2002 Sb.

40 zák. ã. 100/2001 Sb., zák. ã. 76/2002 Sb., 

zák. ã. 123/1998 Sb., zák. ã. 50/1976 Sb.

41 zák. ã. 40/1964 Sb., zák. ã. 219/2000 Sb.

42 zák. ã. 140/1961 Sb., zák. ã. 200/1990 Sb.

Související právní pfiedpisy
Existuje celá fiada pfiedpisÛ, které sice pfiímo
problematiku ptákÛ neupravují, ale s oblastí
ochrany pfiírody nûjak˘m zpÛsobem souvisejí.
Jde pfiedev‰ím o pfiedpisy z oblasti zemûdûlství
a lesního hospodáfiství37, vãetnû pouÏívání 
chemick˘ch látek a pfiípravkÛ38, pfiedpisy na
ochranu vod a ovzdu‰í39, právní pfiedpisy 
preventivního charakteru40, pfiedpisy z oblasti
vlastnického práva41 ãi z oblasti právní odpo-
vûdnosti za protiprávní jednání42. Detailní roz-
bor tûchto právních norem není pfiedmûtem
této pfiíruãky.
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