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 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství

 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI 17415/2018          OZPZ  3204/2017/Šv/3 

Rozhodnutí 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ 

Vysočina“), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále též „zákon o ochraně 

přírody“) na základě žádosti 

povoluje výjimku 

společnosti EKOSFER Solutions, s. r. o., IČ 06082530, se sídlem Hradecká 566, 503 46 

Třebechovice pod Orebem, která je zastoupená Mgr. Alešem Svobodou, PhD., 

ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. c) a d) zákona o ochraně přírody 

ze základních ochranných podmínek stanovených v § 50 zákona o ochraně přírody a to pro 

chytání, rušení, sbírání a přemísťování včetně vývojových stádií a sídel zvláště chráněných 

druhů - mlžů, raků, obojživelníků, plazů, ryb a mihulí ve smyslu vyhlášky MŽP ČR 

č. 395/1992 Sb. i pro druhy, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropského 

společenství (dále též „zvláště chráněné druhy“ a „vyhláška“) v souvislosti s realizací 

záchranných transferů a biologických průzkumů na území Kraje Vysočina mimo 

zvláště chráněná území. 

Výjimka je povolena dle § 56 odst. 3) zákona o ochraně přírody pouze za současného 

splnění následujících podmínek: 

1) Krajský úřad musí být prokazatelným způsobem informován nejméně 5 dní před 

zahájením o všech záchranných transferech a biologických průzkumech, včetně 

základního popisu záměru, které mají být provedeny na základě tohoto rozhodnutí 

(prostřednictvím datové schránky, či e-mailem zaslaným na el. adresu: posta@kr-

vysocina.cz s označením, že zpráva je určena pro oddělení ochrany přírodních zdrojů 

a EIA). 

2) Krajskému úřadu musí být vždy do jednoho měsíce po ukončení jednotlivých 

záchranných transferů a biologických průzkumů zaslána zpráva o provedených 

činnostech, která bude obsahovat - datum, čas, místo, popis činností a jejich důvod, 

výčet a počty druhů, popis použité metody a zhodnocení; současně budou nálezy druhů 

zaznamenány do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny - 

http://portal.nature.cz/. 

3) Platnost této výjimky je do konce roku 2020. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

EKOSFER Solutions, s. r. o., IČ 06082530, se sídlem Hradecká 566, 503 46 Třebechovice 

pod Orebem 
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Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel žádost společnosti EKOSFER Solution, s. r. o., IČ 06082530, se sídlem 

Hradecká 566, 503 46 Třebechovice pod Orebem, která je zastoupená Mgr. Alešem 

Svobodou, PhD. o povolení výjimky u zvláště chráněných druhů mlžů, raků, obojživelníků, 

plazů, ryb a mihulí, tj. druhů z těchto skupin uvedených v Příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody. 

Zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů má spočívat v manipulaci 

s předmětnými druhy, zejména při jejich odchytávání do ruky, keserů nebo odchytových 

nádob, v přenášení na bezpečné místo a směrování předmětných druhů mimo nebezpečné 

úseky, úpravě a budování náhradních stanovišť, a to především v případech stavebních 

nebo investičních záměrů, u kterých převažuje veřejný zájem. O povolení výjimky byl krajský 

úřad požádán pro celé území Kraje Vysočina (mimo CHKO a vojenské pozemky) na dobu 

alespoň dvou let. Žadatel hodlá předkládat zprávy o činnostech prováděných na základě 

výjimky, které mohou být následně využity orgány ochrany přírody. Za výhodu „plošného“ 

povolení výjimky žadatel považuje především možnost rychlého provádění aktualizačních 

průzkumů a záchranných transferů předmětných skupin živočichů bez nutnosti opakovaného 

podávání žádosti o povolení výjimky, a to především v případech stavebních nebo 

investičních záměrů, u kterých převažuje veřejný zájem, a u kterých může docházet 

k zásahu do přirozených stanovišť zvláště chráněných druhů. Povolení výjimky má dle 

žadatele umožnit realizaci záměrů s převažujícím veřejným zájmem za současného 

zabezpečení zájmů ochrany přírody (ochrana stanovišť, přímá ochrana jedinců zvláště 

chráněných druhů, případně posílení populací těchto druhů). Žadatel doložil stručný profesní 

životopis a odkazy a jím publikované práce v impaktových časopisech, ostatních odborných 

časopisech, odkazy na sborníky z konferencí, ale i jím zpracované návrhy kompenzačních 

opatření.  

Krajský úřad ze dne 8. 12. 2017 oznámil zahájení řízení známým účastníkům. Současně 

správní orgán upozornil účastníky řízení na možnost uplatnit svá práva před vydáním 

rozhodnutí, zejména ve smyslu § 36 odstavce 3 správního řádu právo vyjádřit se k jeho 

podkladům.  Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody byla ve stejném termínu o zahájení 

řízení informována občanská sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu požádala. 

Ve stanovené lhůtě se žádné z nich za účastníka řízení nepřihlásilo a nikdo se k řízení 

do doby vydání rozhodnutí nevyjádřil, a proto krajský úřad přistoupil následně k vydání 

rozhodnutí ve věci.  

Zvláště chránění živočichové jsou na základě ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody 

chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Je zakázáno škodlivě zasahovat 

do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, držet, rušit, zraňovat 

a usmrcovat. Výjimku ze základních podmínek ochrany lze dle ustanovení § 56 zákona 

o ochraně přírody udělit mimo jiné v zájmu ochrany přírody a u zvláště chráněných druhů, 

které jsou navíc předmětem ochrany podle práva Evropského společenství, tj. dle Směrnice 

Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, jen pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 

odst. 2 zákona o ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud povolovaná 

činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu z hlediska ochrany.  

Zájem ochrany přírody krajský úřad shledává v ochraně živočichů výše uvedených skupin, 

jež byly dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o ochraně přírody, v platném znění, zařazeny mezi zvláště chráněné druhy, a z nichž je celá 

řada chráněna dle práva Evropského společenství. Krajský úřad spatřuje v činnostech 
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zamýšlených žadatelem zájem ochrany přírody, který spočívá v získávání nových údajů 

o výskytech zvláště chráněných druhů vázaných na vodní ekosystémy. Nová nálezová data 

mohou být do budoucna důležitým podkladem například k zajištění aktivní ochrany a péče 

o tyto druhy a zejména o jejich stanoviště na území Kraje Vysočina. Za tímto účelem je dána 

podmínka o pravidelném předávání zpráv o provedených činnostech krajskému úřadu 

a současně budou nálezy druhů zaznamenány do nálezové databáze Agentury ochrany 

přírody a krajiny - http://portal.nature.cz/. Dle žadatele bude možné výsledky průzkumů 

využít k vypracování návrhů a k následné realizaci ochranných a kompenzačních opatření 

pro zvláště chráněné druhy, jako nová data do Nálezové databáze ochrany přírody a pro 

případné zajištění požadavků orgánů ochrany přírody. Jednoznačný zájem ochrany přírody 

krajský úřad dále spatřuje v zajišťování záchranných transferů živočichů v případech jejich 

ohrožení. Jedná se například o zajištění transferu obojživelníků při jarních migracích přes 

komunikace atd. V zamýšleném záměru je možné konkrétně shledávat zájem ochrany volně 

žijících živočichů a ochrany jejich stanovišť, a dále činnosti konané za účelem výzkumu, tj. 

dva z důvodů uvedených v ustanovení § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody, pro které lze 

výjimku povolit. 

V případě biologických průzkumů mají být upřednostněny neinvazivní a nedestruktivní 

metody. Upřednostněno má být vizuální sledování, případně odlov a po druhové determinaci 

má dojít k vypuštění jedinců zpět do zdrojové lokality. Nepředpokládá se usmrcování jedinců. 

Rovněž transfery mají být prováděny maximálně šetrně a odchycení jedinci mají být 

přenášeni na odpovídající stanoviště mimo nebezpečné úseky. Krajský úřad má za to, že 

provádění průzkumů výše popsaným způsobem, tj. neletálními a nedestruktivním metodami, 

je zárukou toho, že nebude ohroženo udržení či dosažení příznivého stavu druhů z hlediska 

jejich ochrany. Stejně tak je vyloučeno, aby provádění záchranných transferů mělo 

za následek zhoršení stavu daných druhů. Krajskému úřadu není známa existence jiného 

uspokojivějšího (šetrnějšího) řešení jak získat potřebná data, nezbytná pro praktickou 

ochranu předmětných zvláště chráněných druhů a pro ochranu jejich stanovišť (např. při 

realizaci vodohospodářských staveb). Krajskému úřadu není rovněž známa jiná možnost jak 

zajistit v případě nastalé potřeby provedení záchranného transferu zvláště chráněných 

živočichů v souladu se zákonem, než tím, že budou existovat subjekty s dostatečným 

odborným zázemím, které za jasně stanovených pravidel provedou požadovaný záchranný 

transfer.  

Tato výjimka nenahrazuje projednání stavebních záměrů z hlediska vlivů na zvláště 

chráněné druhy. Po projednání konkrétních stavebních záměrů s příslušnými orgány ochrany 

přírody a oznámení plánovaného záměru může žadatel provádět na základě této udělené 

výjimky záchranné transfery živočichů.  

Podmínky byly stanoveny zejména pro kontrolu toho rozhodnutí, zda plánovaná činnost je 

tou činností, pro kterou byla tímto rozhodnutím výjimka povolena. Krajský úřad bude mít na 

základě informační povinnosti vyplývající z první podmínky rozhodnutí rovněž průběžný 

přehled o činnostech prováděných dle tohoto rozhodnutí. K tomu, aby mohl být naplněn 

uvedený zájem ochrany přírody, stanovil krajský úřad ve výroku rozhodnutí podmínku, 

dle které je držitel výjimky povinen krajskému úřadu do měsíce od provedené činnosti 

předložit údaje o činnostech prováděných na základě tohoto rozhodnutí. Za zásadní krajský 

úřad vidí zejména informace o výskytech zvláště chráněných druhů, tj. výčet těchto druhů s 

lokalizací nálezů a s odhadem stavu lokální populace daného druhu. Tyto informace jsou 

zásadní pro zajištění ochrany jednotlivých druhů, pro stanovení případného managementu o 

daný druh, při plánovaní zásahů do ekosystémů, které by mohly ovlivnit stavy populací 

http://portal.nature.cz/
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zvláště chráněných druhů, tj. i pro vlastní proces povolování výjimek dle § 56 zákona 

o ochraně přírody. 

Výjimka povolená tímto rozhodnutím byla stanovena v souladu s návrhem držitele výjimky 

na období dvou let. Z doložených podkladů lze mít za to, že žadatel má dostatečné 

teoretické i praktické zkušenosti pro výkon činností, pro které žádá povolení výjimky. Jelikož 

byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky nezbytné pro povolení výjimky, krajský 

úřad tímto rozhodnutím společnosti EKOSFER Solutions, s. r. o., výjimku pro výše uvedené 

skupiny živočichů a činnosti povolil. 

Účastníkem řízení dle § 27 správního řádu jsou: Společnosti EKOSFER Solutions, s. r. o. 

a obce nacházející se na území Kraje Vysočina mimo těch, které zcela leží na území 

chráněných krajinných oblastí „CHKO Žďárské vrchy“ a „CHKO Železné hory“, kde byl výkon 

státní správy na úseku ochrany přírody svěřen zákonem o ochraně přírody správám těchto 

oblastí. 

Poučení účastníků 

Proti výroku tohoto rozhodnutí mohou podle § 81 správního řádu účastníci řízení do 15-ti dnů 

ode dne doručení tohoto rozhodnutí (dle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu se lhůta počítá 

ode dne následujícího po dni doručení) podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to 

podáním u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Případné odvolání 

musí mít náležitosti uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu.  

V Jihlavě dne:  9. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení 

1. EKOSFER Solutions, s.r.o., IČ: 06082530, Mgr. Aleš Svoboda, PhD., Hradecká 566, 

503 46 Třebechovice p. Orebem, (ID DS: k23ii8z) 

 

2. obce Kraje Vysočina mimo „CHKO Žďárské vrchy“ a „CHKO Železné hory“  
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