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Č. j.:   Sp. zn.:    Vyřizuje/linka    Brno 

JMK 83541/2018  S-JMK 48794/2018 OŽP/Ško Mgr. Vlasta Škorpíková/4322  13.06.2018 

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, rozhodl v řízení o udělení výjimky ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů takto: 

Mgr. Vojtechu Balážovi, Ph.D., nar. 14.02.1985, z Fakulty veterinární a hygieny a ekologie Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, 

s e  p o v o l u j e 

I. podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona 

odchyt jedinců čolka horského (Triturus alpestris), čolka obecného (Triturus vulgaris), mloka skvrnítého 

(Salamandra salamandra), ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana 

skřehotavého (Rana ridibunda), skokana zeleného (Rana esculenta) a slepýše křehkého (Anguis fragilis) za 

účelem odběru vzorků stěrem z pokožky či sliznice, příp. odstřižením kousku neživé keratinizované části 

z břišní šupiny, a sběr nalezených uhynulých exemplářů, a to na území Jihomoravského kraje mimo zvláště 

chráněná území v období od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2022; 

II. podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. a) a d) zákona  

odchyt jedinců čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), kuňky ohnivé 

(Bombina bombina), ropuchy zelené (Bufo viridis), skokana ostronosého (Rana arvalis), skokana menšího 

(Rana lessonae), skokana štíhlého (Rana dalmatina), užovky podplamaté (Natrix tessellata), užovky 

stromové (Elaphe longissima) a užovky hladké (Coronella austriaca) za účelem odběru vzorků stěrem 

z pokožky či sliznice, příp. odstřižením kousku neživé keratinizované části z břišní šupiny, a sběr nalezených 

uhynulých exemplářů, a to na území Jihomoravského kraje mimo zvláště chráněná území v období od data 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2022 

za předpokladu splnění následujících podmínek:  

a) odchycení jedinci budou bezprostředně po odebrání vzorků vypuštěni na místě odchytu; 

b) s odchycenými jedinci se bude manipulovat v laboratorních rukavicích; 

c )  do 31. prosince každého roku platnosti výjimky bude orgánu ochrany přírody předána písemná zpráva o 

využívání tohoto rozhodnutí, která bude obsahovat výčet lokalit, kde byly odchyty prováděny, 

s uvedením zjištěných druhů a počtu odchycených, resp. odebraných uhynulých jedinců každého z nich. 

O d ů v o d n ě n í  

Dne 29.03.2018 podal Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D., z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Fakulty 

veterinární hygieny a ekologie, se sídlem Palackého 1-3, 612 42 Brno, žádost o udělení výjimky 

z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů. Škodlivý zásah do jejich 
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přirozeného vývoje je předpokládán při odchytu jedinců a manipulaci s nimi za účelem odběru vzorků. Týká 

se celého území Jihomoravského kraje mimo zvláště chráněná území.  

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Oznámení o zahájení řízení č. j. JMK 

52734/2018 ze dne 09.04.2018 bylo adresátům doručeno 12.04.2018. O zahájení řízení byly informovány 

také spolky OKRAS, Adamov, a Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno. Ve 

stanoveném termínu se k řízení nepřihlásilo. K dnešnímu dni žádný účastník řízení nezaslal své stanovisko či 

vyjádření k řešené věci.   

Součástí oznámení o zahájení řízení byla výzva k doplnění žádosti o informaci, jakým způsobem bude 

nakládáno s nalezenými uhynulými jedinci obojživelníků a plazů, a zplnomocnění žadatele ze strany osob, 

které budou zakázané činnosti realizovat, aby je v tomto řízení zastupoval. Když na výzvu žadatel nijak 

nereagoval, byl dne 22.05.2018 kontaktován e-mailem. V odpovědi Mgr. Baláž upřesnil, že nalezení uhynulí 

jedinci budou odváženi a uschováni, zplnomocnění ze strany dalších osob však k dnešnímu dni doručeno 

nebylo. Výjimka se na základě této komunikace vztahuje i na sběr nalezených uhynulých exemplářů, 

adresátem je však jen žadatel, protože v daném typu řízení nelze práva a povinnosti stanovit osobám, které 

o to nežádají, resp. není zřejmé, zda o žádosti vůbec vědí. 

Výjimka se vztahuje na 18 zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů, z nichž čtyři jsou podle vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, řazeny mezi druhy kriticky ohrožené 

(skokan ostronosý, skokan skřehotavý, užovka podplamatá a užovka stromová), 12 druhů patří mezi silně 

ohrožené (čolek horský, č. obecný, č. velký, mlok skvrnitý, kuňka žlutobřichá, k. ohnivá, ropucha zelená, 

skokan menší, s. štíhlý, s. zelený, slepýš křehký a užovka hladká) a dva mezi ohrožené (ropucha obecná a 

užovka obojková), 10 druhů (čolek velký, kuňka žlutobřichá, k. ohnivá, ropucha zelená, skokan ostronosý, s. 

menší, s. štíhlý, užovka podplamatá, u. stromová a u. hladká) je současně předmětem ochrany i podle práva 

Evropských společenství.  

Výjimka ze zákazů je udělována v zájmu ochrany přírody a pro účely výzkumu. Zdejší správní orgán očekává, 

že realizace záměru přinese významné poznatky z hlediska rozšíření patogenů v populacích obojživelníků a 

plazů na území Jihomoravského kraje, které budou moci být případně využity i v ochranářské praxi. U 

druhů, které jsou předmětem ochrany i podle práva Evropských společenství, vyžaduje zákon splnění 

dalších podmínek: neexistenci jiného uspokojivého řešení spatřuje zdejší orgán ochrany přírody v tom, že 

dané informace nelze získat jinak než odchytem jedinců v přírodě a odběrem vzorků z jejich těl. Při šetrné 

manipulaci a rychlé práci lze jejich dotčení považovat za nevýznamné, takže udržení či dosažení příznivého 

stavu druhů z hlediska ochrany bude povolovanou činností ovlivněno jen minimálně.  

Podmínky rozhodnutí jsou zaměřeny na dodržování základních zásad při manipulaci s odchycenými jedinci 

tak, aby nedošlo k jejich poškození a přenosu na jiné lokality. Z důvodu kontroly využívání výjimky a 

rozšíření faunistických poznatků o distribuci zvláště chráněných druhů v regionu je požadováno každoroční 

předložení závěrečné zprávy, ze které bude patrné, kolik jedinců kterých druhů bylo odchyceno/odebráno a 

kde. Zdejší správní orgán uvítá i další informace o navštívených lokalitách, především ohledně jejich 

možného ohrožení. 

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. 

 

 



     

     

3 
 

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 

                                    vedoucí odboru 
v z. Ing. Jiří Hájek v. r. 

vedoucí oddělení posuzování vlivů 
na životní prostředí 

 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

Doručuje se 

a) účastníci řízení 

1.           Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D., Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (DS) 

2.-666. Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov 

v okrese Hodonín a Ostrov u Macochy a Rudice v okrese Blansko (DS) 

b) na vědomí  

667.       ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
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