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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
krajský úřad nebo orgán ochrany přírody), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29
odst. 1 a § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst.
1 písm. d) ve spojení s § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně přírody a krajiny), ve věci
povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha
– rysa ostrovida (Lynx lynx), žadatele Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské
fakulty, se sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno, IČ: 62156489 (dále jako „žadatel“) rozhodl
takto:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
povoluje výjimku
podle § 56 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny, a to škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, rušit, držet a
dopravovat (§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) pro druh rys ostrovid (Lynx
lynx) na území Olomouckého kraje mimo území chráněných krajinných oblastí. U rysa
ostrovida jde o druh zvláště chráněného živočicha, který je současně předmětem ochrany
podle práva Evropských společenství.

Krajský úřad povoluje výjimku za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Povolení výjimky je učiněno výhradně za účelem provádění monitoringu rysa
ostrovida v dotčeném území prostřednictvím metody telemetrie.
2. Odchyt za účelem telemetrie je možný pro nejvýše 5 jedinců rysa ostrovida.
3. Odchyt a manipulaci se zvířaty za účelem upevňování telemetrických obojků budou
provádět jen odborně způsobilé osoby z řad zaměstnanců žadatele nebo jeho
smluvních partnerů.
4. O poloze odchytových zařízení bude žadatel předem informovat orgán ochrany
přírody, stejně tak o termínu, kdy budou odchytová zařízení aktivní.
5. Žadatel bude každoročně po dobu platnosti výjimky informovat orgán ochrany
přírody o výsledcích výzkumu, zjištěných na základě této výjimky.
6. Povolení výjimky je platné do 31. 12. 2024.
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Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3, 613
00 Brno, IČ: 62156489

Odůvodnění
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel
dne 31. 7. 2019 žádost Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, se
sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno, IČ: 62156489 o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně o povolení výjimky
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
chytat, rušit, držet a dopravovat (§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) pro druh
rys ostrovid (Lynx lynx) na území Olomouckého kraje mimo území chráněných krajinných
oblastí (č. j.: KUOK 81473/2019). Žádost o povolení výjimky je odůvodněna záměrem
monitoringu rysa ostrovida v dotčeném území prostřednictvím metody telemetrie. Cílem
monitoringu je zjištění prostorové aktivity rysa ostrovida, jeho územní rozptyl, biotopové
preference a potravní ekologie. Záměr je dlouhodobého charakteru, povolení výjimky je
požadováno do 31. 12. 2024. Odborným garantem žadatele pro výzkum uvedeného druhu
je Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. a Mgr. Martin Dula.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil
zahájení řízení dle § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád),
ve znění pozdějších předpisů pod č. j.: KUOK 83725/2019. Řízení bylo zahájeno dne
31. 7. 2019, tedy dnem doručení žádosti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství. Orgán ochrany přírody současně informoval o zahájení
řízení občanská sdružení (spolky) podle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Vzhledem k tomu, že se v zákonné lhůtě jako účastník řízení nepřihlásil žádný
z obeznámených spolků, rozeslal účastníkům řízení krajský úřad dne 10. 9. 2019
oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ust. § 36
odst. 3 správního řádu. Současně byla účastníkům řízení dána usnesením č. j.: KUOK
94969/2019 lhůta 10 kalendářních dnů od doručení usnesení k případnému vyjádření
stanovisek, navržení důkazů či učinění jiných návrhů. V dané lhůtě žádný z účastníků
řízení nedoručil orgánu ochrany přírody své stanovisko nebo návrh k probíhajícímu řízení.
Při vydání rozhodnutí orgán ochrany přírody vycházel z těchto skutečností a úvah:
Důvodem pro podání žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu živočicha je zajištění monitoringu rysa ostrovida
v dotčeném území prostřednictvím metody telemetrie. Cílem monitoringu je zjištění
prostorové aktivity rysa ostrovida, jeho rozptyl v území, biotopové preference a potravní
ekologie. Populace rysa ostrovida v nejbližší autochtonní populaci v evropsky významné
lokalitě Beskydy a přilehlých územích stagnuje. Ač je výskyt rysa ostrovida na území
Olomouckého kraje spíš výjimečný, při případném opětovném výskytu je sledování jedince
na okraji jeho areálu velmi cenné a může přinést vysoce kvalitní data o využívání biotopů
a migračních koridorech.
Zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 50 základní ochranné podmínky
zvláště chráněných druhů živočichů. Zvláště chráněným živočichům je dle § 50 odst. 2
zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či
přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet,
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chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny. Pro
všechny uvedené činnosti, jsou-li odůvodněné převahou jiného veřejného zájmu nad
zájmem ochrany přírody, nebo činěné v zájmu ochrany přírody, je nutné povolení výjimky
ze strany příslušného orgánu ochrany přírody.
Pro zvláště chráněné druhy, které jsou navíc předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství je k udělení výjimky současně nutné splnění některé z podmínek
uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to pouze v případě, že
neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolená činnost neovlivní dosažení či udržení
příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany.
Dle § 56 odst. 2, písm. d) zákona na ochranu přírody a krajiny je možné povolení
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů, kteří jsou předmětem ochrany podle
práva Evropských společenství, pro účely výzkumu a vzdělávání a opětovného osídlení
určitého území populací druhu.
Krajský úřad nenašel při posuzování záměru žadatele rozpor mezi požadavkem
žadatele na provádění monitoringu uvedeného druhu a zájmy na ochraně přírody. Data
získaná prostřednictvím monitoringu budou využívána pro dlouhodobý výzkum prováděný
na Ústavu ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně ve spolupráci s Hnutím DUHA
Olomouc, Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy. Získaná data budou v důsledku sloužit jako podklad pro ochranu a zachování
druhu na území Moravy. Vzhledem k tomu, že subadultní jedinci se dle dostupných
informací mohou výjimečně na území Olomouckého kraje šířit z nejbližší autochtonní
populace v Beskydech (rys Kryštof v Moravském krasu, Dula a Kutal 2017, Dula et al.
2017), je pro zachování druhu v území nejméně ve stavu současné populace nutné znát
její prostorové nároky (zejména právě subadultních jedinců) a identifikovat limity negativně
ovlivňující populační trend druhu. Orgán ochrany v souvislosti s uvedeným pokládá žádost
za věcně opodstatněnou a současně podmínku pro udělení výjimky, uvedenou v § 56
odst. 2, písm. d) zákona na ochranu přírody a krajiny, za splněnou.
Současně se plánovaný způsob provádění monitoringu za podmínek daných tímto
rozhodnutím, jeví jako jediné možné uspokojivé řešení uvedené činnosti. Orgán ochrany
přírody akceptuje fakt, že metoda telemetrie je pro sledování velkých šelem v jejich
obsáhlých areálech pohybu vhodnou metodou, která jako jediná je schopna podat
kontinuální informace o migraci jedince bez přerušení, a s tím i o jeho preferenci vůči
jednotlivým biotopům v krajině a případně o jeho potravní ekologii. Žadatelem plánované
činnosti jsou koncipovány tak, aby v případě postupu dle nich, nebyl nepříznivě ovlivněn
stav dotčeného druhu z hlediska jeho ochrany, a nebylo do jeho přirozeného vývoje
zasahováno nad míru nezbytně nutnou.
K podmínkám orgán ochrany uvádí:
K podmínce 1: Cílem podmínky je zajištění, aby povolení výjimky bylo využito pouze pro
žadatelem deklarovaný zájem, tedy pouze k provádění monitoringu rysa ostrovida v
dotčeném území prostřednictvím metody telemetrie.
K podmínce 2: Cílem podmínky je omezení počtu možných sledovaných jedinců na
základě této výjimky na počet, který je dle sdělení žadatele optimální pro získání
potřebných údajů a současně z pohledu ochrany jedinců druhu se nedotýká jejich
významného množství.
K podmínce 3: Cílem podmínky je zajištění informovaného a odpovědného přístupu všech
pracovníků, kteří budou odchyt a manipulaci se zvířaty za účelem upevňování
telemetrických obojků budou provádět.
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K podmínce 4: Cílem podmínky je zajištění maximálního možného přenosu informací o
průběhu činností realizovaných na základě této výjimky směrem orgánu ochrany přírody.
K podmínce 5: Cílem je zajištění zpřístupnění získaných dat orgánu ochrany přírody
k jejich případnému využití v ochraně přírody v Olomouckém kraji.
K podmínce 6: Cílem podmínky je zajištění platnosti rozhodnutí v souladu s žádostí
žadatele.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, se sídlem Zemědělská 3,
613 00 Brno
Obce a města Olomouckého kraje, s výjimkou těch, jež celým svým katastrem leží na
území CHKO (dokument neslouží ke zveřejnění na úřední desku)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41
779 00 Olomouc – na vědomí
Spis
Za správnost odpovídá: Mgr. Michaela Koucká
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