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R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán 
ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o udělení 
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů takto: 

podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. a) a d) zákona se Mendelově univerzitě v Brně, Lesnické a dřevařské 
fakultě, se sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno (IČ 62156489),  

p o v o l u j e 

výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů medvěda hnědého (Ursus arctos) a rysa 
ostrovida (Lynx lynx), konkrétně rušení a odchyt jedinců, příp. jejich držení a dopravování (včetně jedinců 
uhynulých), na území Jihomoravského kraje vyjma velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území 
a vojenského újezdu, v období od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2024, za 
předpokladu splnění následujících podmínek:  

a) povolené činnosti budou probíhat pod odborným dohledem garantů výzkumu Mgr. Miroslava Kutala, 
Ph.D., a Mgr. Martina Duľy; 

b) odchyt a rušení jedinců obou druhů jsou možné pouze za účelem telemetrie nebo pro jejich přemístění 
z důvodu jejich ochrany;  

c) za účelem telemetrie je možno v době platnosti výjimky odchytit max. 5 jedinců rysa ostrovida a 5 
jedinců medvěda hnědého; 

d) o instalaci a poloze odchytových zařízení bude zdejší orgán ochrany přírody předem informován, stejně 
jako o období, kdy budou odchytová zařízení aktivní; 

e) do 31. prosince každého roku platnosti výjimky bude zdejšímu orgánu ochrany přírody předána písemná 
zpráva o využití této výjimky.  

O d ů v o d n ě n í  

Dne 31.07.2019 podala Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3, 
613 00 Brno (IČ 62156489), u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o 
udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů medvěda hnědého (Ursus 
arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx). Konkrétně se jednalo o povolení odchytu jedinců, příp. jejich držení, 
dopravování a rušení, to vše za účelem výzkumu pomocí telemetrie, resp. záchrany či odstrašení 
jednotlivých zvířat v odůvodněných případech. 
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Medvěd hnědý i rys ostrovid patří podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona, mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii kriticky, resp. silně ohrožených, oba jsou zároveň 
předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Podle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě 
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 
správního řádu zahájeno správní řízení o povolení výjimky z citovaného ustanovení podle § 56 zákona. 

Oznámení o zahájení řízení čj. JMK/113077/2019 ze dne 05.08.2019 bylo známým účastníkům řízení a 
přihlášeným spolkům doručeno 14.08.2019. Žádný účastník řízení se k dnešnímu dni k věci nevyjádřil, žádný 
spolek neoznámil svoji účast v řízení.  

Zdejší správní orgán žádosti vyhověl v plném rozsahu. Zohlednil přitom v prvé řadě osobu žadatele a 
především garantů žádosti (Mgr. M. Kutal, Ph.D., a Mgr. M. Duľa), kterými jsou vědci, kteří se 
problematikou velkých šelem v České republice dlouhodobě zabývají. Žádost o výjimku vychází evidentně 
z předchozích zkušeností, kdy i na území, které není předmětnými druhy soustavně obývané, mohou 
jednotlivá zvířata zabloudit či je na jistou dobu osídlit. Zájem o tyto jedince je na jedné straně vědecký, na 
druhé straně vyplývá ze snahy je chránit, resp. řešit reálné či možné konflikty s lidmi. Udělená výjimka 
umožňuje odchyt a rušení jednotlivých šelem za účelem nasazení telemetrického obojku. Jiným případem 
využití tohoto rozhodnutí jsou situace, kdy je potřeba zvíře přemístit do záchranné stanice (např. opuštěné 
mládě) nebo je vypudit z území, kde je jeho přítomnost nežádoucí (např. medvěd v intravilánech obcí).  

Výjimka je vydávána pro celý Jihomoravský kraj kromě území, kde je k výkonu státní správy na úseku 
ochrany přírody kompetentní jiný orgán (Národní park Podyjí, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Moravský kras, 
CHKO Pálava, Vojenský újezd Březina), a kromě maloplošných zvláště chráněných území všech kategorií, v 
nichž často platí specifická omezení, která je nutno respektovat a řešit individuálně. Platnost výjimky je v 
souladu se zněním žádosti omezena na období pěti let.  

Stanovené podmínky specifikují okolnosti žádosti popsané již výše. Podstatné je, aby veškeré aktivity 
probíhaly pod odborným dohledem a za jednoznačně definovaným účelem (podmínky 1 a 2). Daný počet 
zvířat, které lze odchytit za účelem telemetrie, vychází ze znění žádosti, přičemž je zřejmé, že tohoto počtu 
bude jen stěží dosaženo. Je přitom zohledněno, že jedinci migrující oblastmi mimo tradiční areál výskytu 
druhu mají z hlediska znalostí o propojenosti jednotlivých populací velký význam a jejich sledování je vysoce 
žádoucí. Dále vzal zdejší správní orgán v úvahu, že telemetrická zařízení jsou dnes již velmi sofistikovaná a 
přinášejí řadu cenných informací, jde o běžně užívanou metodu výzkumu a její dopad na označené jedince 
je vědeckou obcí považován za akceptovatelný. 

Informace o instalaci a užívání odchytových zařízení jsou důležité z hlediska aktuálního přehledu o 
probíhajících aktivitách, které mohou být mj. i mediálně zajímavé. Všechny činnosti realizované na základě 
této výjimky by pak měly být stručně shrnuty do každoroční zprávy, kterou lze zaslat v písemné nebo 
elektronické podobě.  

Protože rys ostrovid i medvěd hnědý jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, je 
nutno se zabývat naplněním podmínek dle § 56 odst. 1:  
- je dán některý z důvodů uvedených v odst. 2 § 56: výjimka je vydávána v zájmu ochrany přírody, resp. 

volně žijících živočichů, a pro účely výzkumu – viz výše; 
- neexistuje jiné uspokojivé řešení: dostatečně podrobné informace o migracích jedinců bez jejich 

vybavení telemetrickým obojkem získat nelze. Z praxe jsou známy situace, kdy jsou rušení či odchyt 
velkých šelem zatoulaných do nepřirozeného prostředí potřebné z důvodu jejich ochrany. Aby takovéto 
případy nebyly řešeny ad hoc bez potřebného legislativního zázemí, je udělení adekvátní výjimky 
nezbytné; 
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-  povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého druhu z hlediska ochrany: v daném případě 
je jednoznačně cílem k dosažení příznivého stavu obou druhů přispět. 

Zdejší orgán ochrany přírody považuje podmínky dané zákonem za splněné a na základě výše uvedených 
skutečností a úvah rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 a 82 správního řádu účastník řízení podat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.  

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno 
vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.                                                  
 
 
 
 
 
          

 
Ing. František Havíř v. r.  

                                    vedoucí odboru  

 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

 

Doručuje se 

a) účastníci řízení 
1. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zemědělská 3, 613 00 Brno (DS) 
2. Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Malá Vrbka (69673), Nová Lhota (69674), 

Radějov (69667) a Suchov (69671) v okrese Hodonín a Ostrov u Macochy (67913) a Rudice (67906) 
v okrese Blansko (DS) 

b) na vědomí 
3. ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
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