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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany
přírody, věcně i místně příslušný dle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), posoudil žádost právnické osoby
Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i. se sídlem Květná 8, 603 65 Brno,
IČ 68081766 (dále jen „žadatel“), kterou obdržel dne 2.5.2017 (upřesněnou dne 18.5.2017),
o udělení výjimky v souladu s § 56 odstavcem 1) zákona, pro monitoring a hodnocení stavu rybích
společenstev v tekoucích a vodních nádržích na území Libereckého kraje. Výjimka ze zákazů je
udělována konkrétně pro činnost zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů,
zejména je chytat a rušit odlovem ryb pomocí elektrolovu a následné druhové determinace a
změření odlovených jedinců a jejich bezprostředního vypuštění na lokalitě odchytu zpět do vodního
toku či stojatých vod. O udělení výjimky ze zákazů v souladu s § 56 odstavcem 1) a 2) zákona,
u zvláště chráněných druhů živočichů, uvedených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a ve
věci rozhodl krajský úřad takto:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán
ochrany přírody (dále jen „krajský úřad“), podle ust. § 56 odst. 2 písm. d) zákona
uděluje

žadateli

výjimku

ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona
pro následující zvláště chráněné druhy živočichů dle příl. č. III vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
- Ohrožení: jelec jesen (Leuciscus idus), mník jednovousí (Lota lota), vranka obecná (Cottus
gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus),
- Silně ohrožení: ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), sekavec písečný (Cobitis taenia),
- Kriticky ohrožení: mihule potoční (Lampetra planeri)
Výjimka je udělována pro zákazy stanovené v § 50 zákona, konkrétně ze zákazů zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, rušit, sbírat či přemisťovat jejich
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.
Podmínky výjimky:
Pro všechny druhy, které jsou předmětem výjimky:
1) Prolovy budou prováděny v souladu s metodickou příručkou Českého rybářského svazu –
„Lov ryb elektrickým agregátem“, tak aby nedošlo k jejich zranění či usmrcení.
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2) Bude minimalizován prolov ryb elektrickým agregátem v době jejich tření. V době tření lze
provádět průzkum, pouze bude-li průzkum sledovat ukazatele s třením související.
3) Prolov ryb nebude prováděn v době, kdy venkovní teploty dosahují pod 0oC.
4) Odlovené ryby budou bezprostředně po jejich determinaci či zjištění sledovaných dat
(většinou váhy a délky) vráceny do toku v místě jejich odlovu.
5) Tato výjimka nenahrazuje povolení k záchranným transferům a prolovům, jež je třeba
samostatně povolit. Žadatel je na základě této výjimky oprávněn z odborného hlediska tyto
případné prolovy provést. Jinak je oprávněn provádět výhradně výzkumy vedoucí
k dokumentaci stavu na vodních plochách a tocích.
6) Provedené odlovy budou vždy k 15.1. následujícího roku nahlášeny na krajský úřadz těchto dat bude patrné, na jakém toku byl prolov prováděn, případně v jakém jeho říčním
kilometru a dále údaj o druzích zjištěných prolovem v dotčeném toku, současně i datum
průzkumu.
7) Průzkumy, prováděné na území maloplošných zvláště chráněných územích, budou
prováděny až po samostatném písemném odsouhlasení účelu a důvodu krajským úřadem,
případně pro účely zpracovatele plánů péče (v rámci již zadané zakázky). Bez tohoto
samostatného souhlasu s činností nelze povolené úkony v těchto zvláště chráněných
územích provádět.
8) Výjimka má platnost do 31. 12. 2021.
Vzhledem ke skutečnosti, že účelem činnosti je vědecký přírodovědný průzkum, nelze vyloučit
používaným elektrolovem může dojít nejen k odchytu ryb a kruhoústých, ale i k případnému
prolovu jiných vodních živočichů např. raka říčního či jiných neuvedených zvláště chráněných ryb.
Zjištění nových zvláště chráněných druhů v lokalitě je důvodem pro změnu rozhodnutí, o kterou by
měl žadatel bezodkladně požádat a tyto druhy budou i součástí zasílaných hlášení či odborných
vědeckých zpráv.
Nedodržení shora uvedených podmínek může být důvodem ke zrušení a odnětí této výjimky podle
§ 84 odst. 1 písm. c) zákona.
Výjimka platí na území Libereckého kraje v působnosti krajského úřadu, tzn. mimo území
chráněných krajinných oblastí, Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a mimo pozemků sloužících k obraně státu.
Účastník řízení podle §27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Akademie věd České republiky, v.v.i. se sídlem Květná 8, 603 65 Brno, IČ 68081766
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 2.5.2017 žádost Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České
republiky, doplněné dne 19.5.2017 (o výčet druhů pro něž má dojít k udělení výjimky), o povolení
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů uvedených v § 56 zákona, konkrétně pro činnosti
chytat, rušit, dopravovat, sbírat, přemisťovat jejich vývojová stádia. Výjimka se týká výše
uvedených zvláště chráněných druhů, specifikovaných žadatelem, které se na území Libereckého
kraje vyskytují (případně se vyskytovat mohou). O udělení výjimky bylo požádáno z důvodu
provádění vědecké činnosti v daném oboru.
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Žadatel je odbornou vědeckou institucí zabývající se studiem obratlovců a zjišťováním dalších
specifik života povolovaných druhů, získaná data vedou následně k jejich ochraně.
Oznámení o zahájení řízení bylo oznámeno žadateli dne 19.5.2017, současně došlo k vyvěšení
oznámení na úřední desce a doručeno veřejnou vyhláškou občanským sdružením a spolkům a
dotčeným obcím. Zároveň byla usnesením stanovena přiměřená lhůta k činění návrhů a důkazů, ve
lhůtě žádný z účastníků této možnosti nevyužil, ani se k řízení nepřihlásil žádný občanský spolek či
sdružení.
K podmínkám:
Ad 1) Prolovy pomocí agregátů musí být prováděny v souladu s pravidly pro provoz těchto zařízení,
tak aby odlovem agregátem nedošlo k zranění či usmrcení zvláště chráněných druhů. Tyto
podmínky jsou shrnuty ve výše uvedené metodice, ale zejména jsou i součástí legislativy v oblasti
rybářství a norem v tomto oboru, jež musí žadatel nezávisle na udělení této výjimky znát případně
absolvovat potřebné proškolení pro práci s agregátem. Lov elektrickým proudem patří mezi
zakázané způsoby lovu. Je povolen jen na zvláštní povolení jak z hlediska zájmů ochrany přírody,
tak samostatně dle legislativy v rybářství, a to pro vody spravované Českým rybářským svazem, tak
pro vody soukromé.
Ad 2) V době tření může docházet k poškození nové generace ryb, proto se jeví jako
neopodstatněné povolovat prolovy ryb a kruhoústých v době, kdy jsou tyto druhy nejzranitelnější a
v období, kdy potřebují klid na vyvedení nové generace. V případě, že bude součástí vědeckého
úkolu právě dané období, jeví se jako oprávněné pouze provedení jednorázového prolovu, tedy
nikoli vicenásobné prolovovaní jednoho úseku toku.
Ad 3) Prolov nebude prováděn v době, kdy by mohly být předmětné druhy významně negativně
postiženy jak vlastním prolovem agregátem, tak zejména vytažením z vody za teplot pro ně
stresujících a život ohrožujících.
Ad 4) Podmínka vede k ochraně odlovených jedinců a minimalizaci jejich stresu.
Ad 5) Účelem udělení výjimky má být hlavní náplň úkolů právnické osoby, kterým je věda a
výzkum obratlovců. Předmětem udělení výjimky není primárně komerční činnost žadatele. Nutno
však jasně specifikovat, že případné podmínky pro provádění záchranných prolovů a transferů se
odborně neliší od prolovů za účelem získání vědeckých dat a prolovy zjištěná data mohou vhodně
doplnit základní vědecký výzkum. Záchranné prolovy však nelze provádět bez samostatného
povolení těchto prolovů a stanovení podmínek investorovi akce, který za rozsah prováděných prací
v rámci samostatných akcí i následně odpovídá.
Ad 6) Zjištěná data vedou k možné lepšení ochrany uvedených druhů.
Ad 7) Předměty ochrany jsou na maloplošných zvláště chráněných územích zejména zvláště
chráněné druhy, proto je třeba jejich rušení a možné negativní ovlivnění eliminovat.
Ad 8) Doba pro níž byla výjimka požadována, není v žádosti o její povolení specifikována, proto
byl v oznámení o zahájení řízení volen termín, na nějž jsou obdobné výjimky standardně
povolovány. Vzhledem k tomu, že se žadatel k termínu povolení výjimky nevyjádřil, lze brát za to,
že s ním souhlasí.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že byly splněny základní podmínky pro udělení
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů. Důvodem je skutečnost, že povolené práce povedou
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k lepší znalosti bioty území a možné účinnější ochraně zvláště chráněných druhů a jsou tedy
prováděny v zájmu ochrany přírody.
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností rozhodl orgán ochrany přírody, jak je ve výroku
uvedeno.
V daném řízení jsou účastníky řízení dle § 27 správního řádu i obce a města Libereckého kraje.
Jedná se tedy o řízení z větším počtem účastníků ve smyslu § 144 správního řádu, proto je i toto
rozhodnutí o výjimce, obcím a městům doručeno formou veřejné vyhlášky ( § 25 odst. 3 správního
řádu).
V § 56 odst. 1 zákona je stanoveno, že výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů,
které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze povolit pouze tehdy, pokud
jsou splněny podmínky dle § 56 odst. 2 písm. zákona, neexistuje jiné uspokojivé řešení a činnost
neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu. Dle § 56 odst. 2 písm. d) zákona je
stanoveno, že výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů lze povolit pro
účely výzkumu. Krajský úřad na základě odborné úvahy došel k závěru, že v daném případě
neexistuje jiné uspokojivé řešení a v daném případě výrazně převyšuje zájem na výzkumu, který
vede následně i k ochraně zájmů ochrany přírody a krajiny.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho doručení podáním u Krajského úřadu Libereckého kraje.
Podle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas
podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:
Obdrží – účastníci správního řízení, doporučeně do vlastních rukou:
Ústav biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i. se sídlem Květná 8, 603 65 Brno,
Obdrží – účastníci správního řízení, veřejnou vyhláškou:
Dotčená města a obce Libereckého kraje
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