
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 
 Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava 

Číslo jednací:  KUJI  28794/2015 OZPZ    584/2015 Šv/3 

 
 

R o z h o d n u t í 
 

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

OŽPZ“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních (dále jen „zákon o ochraně přírody“)  

 

povoluje 
 

Zemědělskému výzkumu, spol. s r. o. (IČO: 26296080), se sídlem Zahradní 400/1, 664 41 

Troubsko (dále též „žadatel“) dle ust. § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody výjimku ze 

základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 50 odst. 2 zákona o 

ochraně přírody), a to do přirozeného vývoje čmeláků Bombus spp., kategorie „ohrožený“ 

druh. Výjimka je udělena k jarnímu odchytu čmeláčích matek druhu čmeláka zedního Bombus 

terrestris z přírody pro doplnění, resp. genetické ozdravení laboratorního chovu (max. 30 kusů 

matek za rok) a několik kusů jiných druhů např. Bombus lapidarius za účelem zkoumání 

možností jejich laboratorního chovu (obeznámení se s jejich bionomií a životními nároky 

v souvislosti se zlepšením jejich druhové ochrany). Dále k odchytu dělnic a samců během 

května až září z důvodu výzkumu parazitace čmeláků a rozšíření nepůvodního poddruhu 

Bombus terrestris dalmatinus.  

 

Výjimka je udělena za předpokladu splnění těchto podmínek: 

 

1. Odchyt jedinců u jednotlivých druhů a poddruhů Bombus spp. z přírody na území Kraje 

Vysočina nepřesáhne 30 ks za rok. Odchyt a manipulaci se živočichy budou provádět 

osoby odborně poučené. Odchycení jedinci nebudou použiti ke komerčním účelům. 

2. Žadatel každoročně k 30. 11. zpracuje vyhodnocení počtu a lokalit odebraných jedinců a 

toto vyhodnocení do 15. 12. toho roku zašle správnímu orgánu, tj. KrÚ Vysočina, OŽPZ.  

3. Závěrečné zprávy z  projektů TH01030748 a TH01030787 budou předloženy na KrÚ 

Vysočina, OŽPZ do 31. 12. 2020. 

4. Platnost výjimky je stanovena do 31. 12. 2020. 

 

Správní orgán může dle § 84 odst. 1 zákona o ochraně přírody z vlastního podnětu nebo na 

návrh po provedeném řízení toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud by to vyžadovaly zájmy 

přírody, zejména vznikla-li by na základě tohoto rozhodnutí vážná ekologická újma nebo došlo 

ke změně skutečností rozhodných pro vydání tohoto rozhodnutí. 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽP KrÚ Kraje Vysočina“) 

obdržel dne 16. 3. 2015 žádost o udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), a to ze 

základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha, čmeláka Bombus spp., který 

je ohroženým druhem a to konkrétně k jarnímu odchytu čmeláčích matek druhu Bombus 

terrestris z přírody pro doplnění a genetické ozdravení laboratorního chovu (max. 30 kusů matek 

za rok) a několika kusů jiných druhů (zejména druhu Bombus lapidarius) za účelem zkoumání 

možností jejich laboratorního chovu (obeznámení se s jejich bionomií a životními nároky 

v souvislosti se zlepšením jejich druhové ochrany). Dále o povolení k odchytu dělnic a samců 

během května až září z důvodu výzkumu parazitace čmeláků a rozšíření nepůvodního poddruhu 

Bombus terrestris dalmatinus (tento poddruh je dovážen zahraničními dodavateli pro využití 

v zemědělství). Výzkum je prováděn v rámci řešení projektu TH01030748, jehož cílem je 

podpora výskytu čmeláků v krajině. Laboratorní chov souvisí dále s řešením projektu 

TH01030787, který má za úkol zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí 

opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce. Tyto projekty jsou 

finančně podporované Technologickou agenturou ČR. Žádost podal Zemědělský výzkum, 

spol. s r.o. (se sídlem Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko, IČO: 26296080). 

Podáním žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno řízení ve věci povolení výjimky ze 

zakázaných činností uvedených v § 50 zákona o ochraně přírody, a to k zásahu do přirozeného 

vývoje zvláště chráněných živočichů dle § 48 zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 359/1992 

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

Dne 23. 3. 2015 oznámil správní orgán zahájení řízení známým účastníkům. Ve smyslu 

ustanovení § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody 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 obce ve správním území Kraje Vysočina mimo obce na území chráněných krajinných 

oblastí. Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody správní orgán informoval občanská sdružení, 

která o toto u zdejšího správního orgánu požádala, o zahájení řízení ve výše uvedené věci. 

Žádná občanská sdružení se k účastenství nepřihlásila. OŽPZ KrÚ Vysočina současně umožnil 

účastníkům řízení uplatnit svá práva před vydáním rozhodnutí, zejména ve smyslu § 36 

odstavce 3 správního řádu právo vyjádřit se k jeho podkladům (a činit další úkony a návrhy ve 

smyslu § 36 a § 38 správního řádu). Do doby vydání rozhodnutí se nikdo k řízení nevyjádřil. 

 

Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou 

jimi užívaná přirozená sídla i jejich biotop, je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného 

vývoje, zejména je chytat, rušit, usmrcovat, není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či 

přemisťovat jejich vývojová stádia. Výjimku lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem 

převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Uvedená činnost je 

v zájmu ochrany přírody, neboť cílem výzkumu je podpora výskytu čmeláků v krajině, zkoumání 

možností laboratorního chovu, obeznámení se s bionomií a životními nároky čmeláku 

v souvislosti se zlepšením jejich druhové ochrany, dále výzkum parazitace čmeláků a rozšíření 
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nepůvodního poddruhu, zavedení vhodných postupů snižujících negativní vlivy na hmyzí 

opylovače a další užitečné organismy do technologie produkce ovoce. S ohledem na uvedené 

skutečnosti došel správní orgán k závěru, že povolovaná činnost je v tomto případě v zájmu 

ochrany přírody, a rozhodl se pro povolení výjimky v rámci představených projektů. Podmínky 

výjimky jsou nastaveny tak, aby byly minimalizovaly odběry jedinců z volné přírody a umožnily 

využít vyhodnocení a závěry řešených projektů. Doba platnosti této výjimky je omezena do 

konce roku 2020 dle  časového harmonogramu projektů. 

 

OŽPZ KrÚ Vysočina zvážil všechny okolnosti, které jsou mu známé, a dospěl k závěru, že 

povolení výjimky nebude v daném případě v rozporu se zákonem a činnost neovlivní dosažení či 

udržení příznivého stavu předmětných druhů z hlediska ochrany. Proto správní orgán rozhodl 

tak, jak je uvedeno ve výroku.  

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů 

Proti výroku tohoto rozhodnutí mohou podle § 81 správního řádu účastníci řízení do 15 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 a zemědělství. Případné 

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

 

V Jihlavě dne:  27. 4. 2015 

 
 
 
 
 
 
Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

 

Účastníci řízení 

Datovou schránkou - účastníci řízení 
1. Zemědělský výzkum, Zahradní 1, 664 41 Troubsko 

2. Obce na území Kraje Vysočina s výjimkou těch, které se nacházejí v chráněných 

krajinných oblastech 
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