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Krajský úřad Jihomoravského kraje 
odbor životního prostředí 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
  

 

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany dle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 

s ustanovením § 50 téhož zákona, který se týká zvláště chráněných druhů živočichů 

 

Dne 30.11.2018 obdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost 

o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon) ve spojení s ustanovením § 50 téhož 

zákona, který se týká zvláště chráněných druhů živočichů. Předmětnou žádost podala Mgr. Beata 

Matysioková, PhD, bytem Na Orátě 426, 783 61 Hlubočky (dále také žadatel). 

Žádost o povolení výjimky se vztahuje na tyto zvláště chráněné druhy: 

 jelec jesen (Leuciscus idus)     ohrožený, 

 drsek menší (Zingel streber)    kriticky ohrožený, ochrana dle legislativy EU, 

 drsek větší (Zingel zingel)    kriticky ohrožený, ochrana dle legislativy EU, 

 ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser)   ohrožený, ochrana dle legislativy EU, 

 cejn perleťový (Abramis sapa)    ohrožený, 

 plotice lesklá (Rutilus pigus)     ohrožená, ochrana dle legislativy EU. 

Výjimka je požadována pro účely rušení, chytání a usmrcování jednotlivých zástupců výše uvedených 

zvláště chráněných druhů ryb. Současně je výjimka požadována také v souvislosti s držením těchto 

druhů, a to včetně mrtvých a následně preparovaných jedinců. Žadatel požaduje udělení výjimky dle 

ustanovení §56, odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona. Tedy pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného 

osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu 

a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin.  

Výjimka je dle žadatele požadována pro účely vytvoření sbírky dermoplastických preparátů ryb 

žijících na našem území, a to výhradně pro výukové účely. Z každého výše uvedeného druhu bude 

odloven během roku 2019 vždy pouze jeden exemplář, a to metodou sportovního rybolovu (na udici). 

Výhodou dermoplastických preparátů je jejich barevná a tvarová stálost a jejich celková dlouhodobá 

životnost. Stávající sbírka uvedených taxonů je v současné době prezentována lihovými preparáty 

značného stáří, přičemž u těchto preparátů je často těžké vůbec poznat, o jaký rybí druh se jedná. 

Nové dermoplastické preparáty výše uvedených zvláště chráněných druhů budou deponovány 

v prostorách katedry zoologie Univerzity Palackého v Olomouci. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o tvorbu dermoplastických preparátů, neexistuje jiné uspokojivé řešení 

než odchyt a usmrcení daných jedinců. Dle názoru žadatele nebude povolovanou činností ovlivněn 

ani příznivý stav dotčených druhů, a to především proto, že bude z každého druhu odloven pouze 

jeden exemplář. Samotný odlov pak bude probíhat na území Jihomoravského kraje mimo území 

evropsky významných lokalit, kde jsou dotčené druhy předmětem jejich ochrany. 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen 

správní řád) zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 zákona pro výše uvedený účel. Ve 

smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona nepožádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle 

tohoto zákona (dle věcné a místní specifikace předmětu tohoto řízení) žádný spolek. 

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech 
řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany 
přírody. Na základě tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení města, 
městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice (BK), Ostrov u Macochy (BK), 
Klentnice (BV), Malá Vrbka (HO), Nová Lhota (HO), Radějov (HO) a Suchov (HO).  

Účastníci řízení mohou činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu, 

zejména pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí 

a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí 

ve věci správní orgán ukončí ke dni 8. března 2019. Po tomto termínu se účastníci řízení budou moci 

ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu s kompletními podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k 

nim, a to nejpozději do 15. března 2019. Pokud správní orgán do konce této lhůty nezíská žádné další 

podklady pro vydání rozhodnutí krom těch, které bude mít k dispozici k 15. březnu 2019, přistoupí 

bez dalšího odkladu k vydání rozhodnutí. V opačném případě budou účastníci řízení informování o 

shromáždění nových podkladů a bude jim opět dána možnost se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim. 

 

 

 

 

 

                               Mgr. Petr Mach v. r. 
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
                           
Doručuje se: 
     
a) Účastníci řízení 

- Mgr. Beata Matysioková, PhD, Na Orátě 426, 783 61 Hlubočky  
- Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí  

- Rudice (BK) 
- Ostrov u Macochy (BK) 
- Klentnice (BV) 
- Malá Vrbka (HO) 
- Nová Lhota (HO) 
- Radějov (HO) 
- Suchov (HO) 
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