
 

 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika 

 

 

Číslo jednací:  KUJI  47324/2016 OZPZ 97/2016/3 
 

 
Rozhodnutí 

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

Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních (dále též „zákon o ochraně 

přírody“)  

 

      povoluje výjimku 

 

dle ust. § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o ochraně přírody ze zákazů, uvedených v 

ust. § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody, u zvláště chráněných živočichů a to konkrétně na 

tyto činnosti: 

 

1. odchyt či sběr, 

2. přemisťování sídel a všech vývojových stádií z míst ohrožení = „záchranný transfer“, 

3. dopravování, 

4. rušení a zásahy do přirozeného vývoje z důvodu záchrany,  

5. držení (a to včetně držení mrtvých jedinců a jejich částí podle § 48 odst. 4 zákona o 

ochraně přírody), chov v zajetí, 

6. usmrcování těžce a nevyléčitelně nemocných jedinců, 

7. vypouštění uzdravených a k životu v přírodě schopných jedinců. 

 

Výjimka se vztahuje na všechny druhy uvedené v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a stupně ohrožení dle ust. § 48 odst. 

2 zákona o ochraně přírody. Výjimka se povoluje žadateli: Stanice Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 28771028, za účelem provozování záchranné stanice na 

území Kraje Vysočina mimo správní území CHKO Ždárské vrchy a CHKO Železné hory. 

 

Zároveň se stanovují podmínky dle ust. § 56 odst. 3 zákona o ochraně přírody: 

1. V záchranné stanici bude vedena evidence přijatých zvláště chráněných živočichů a 

záznamy o průběhu jejich ošetření. V evidenci budou uvedeny následující údaje: druh, 

věk, datum přijetí, místo nálezu, zdravotní stav, datum a místo vypuštění, předání 

(předávací protokol, důvod předání, kontaktní údaje na osobu, které je živočich 

předáván) či úhynu. Výpis evidence přijatých živočichů za kalendářní rok bude zasílán 

KrÚ Kraje Vysočina každoročně nejpozději do konce února následujícího roku. 

 

2. „Záchrannému transferu“ bude vždy přítomna odborně způsobilá osoba. Akutní 

„záchranné transfery a řešené havarijní situace budou oznámeny KrÚ Kraje Vysočina 

ihned, nejpozději však do 3 dní od zjištění nebo samotného provedení. Obsahem 
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oznámení budou následné údaje: druh, věk, datum, místo důvod a průběh transferu. 

Plánované „záchranné transfery“ v rámci konkrétního záměru budou oznámeny KrÚ 

Kraje Vysočina nejméně 10 dní předem.  

 
 

 

Toto rozhodnutí platí do 31.12. 2020. 

 

 

 

Odůvodnění 

 

Na základě žádosti Stanice Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 28771028 

bylo dne 13. 1. 2016 zahájeno řízení ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany 

zvláště chráněných druhů živočichů z důvodu provádění záchranných transferů a provozování 

záchranné stanice ve smyslu § 5 odst. 8 zákona o ochraně přírody na území Kraje Vysočina. 

Rozhodnutí o udělení povolení provozování záchranné stanice bylo vydáno Ministerstvem 

životního prostředí dne 15. 12. 2009 pod č.j. 9620/ENV/09-643/620/09-ZS21, bez omezení 

platnosti. Platnost výjimky dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody, kterou ke stejnému záměru 

vydal KrÚ Kraje Vysočina dne 18. 2. 2010 pod č.j. KUJI 12079/2010 OZP 22/2010/Vac/5, 

skončila ke dni 31.12.2015.  

Správní orgán dopisem ze dne 14. 1. 2016 oznámil 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. Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody byla ve stejném termínu o 

zahájení řízení informována občanská sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu 

požádala. Dle § 70 odst. 3 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení 

tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Krajský úřad, OŽPZ uvedeným dopisem 

ze dne 14. 1. 2016 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). K účastenství se 

žádné občanské sdružení nepřihlásilo a nikdo se k řízení do doby vydání rozhodnutí nevyjádřil.  

Jako podklady pro rozhodnutí využil KrÚ Kraje Vysočina žádost, kopii platného rozhodnutí o 

povolení k provozování záchranné stanice, kopii platné výjimky dle § 56 zákona o ochraně 

přírody vydané KrÚ Kraje Vysočina se skončenou platností, výroční zprávy z let 2010 – 2015 a 

místní šetření ze dne 13. 4. 2016.  

Dle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech 

svých vývojových stádiích, chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle 

§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje 

zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. 

Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná 

sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem 

prodeje nebo výměny.  

 



 

Č. j. KUJI  47324/2016 OZPZ  97/2016/3 
 
 

Číslo stránky 3 

Ve smyslu ustanovení § 56 zákona o ochraně přírody lze povolit výjimku ze zákazu u zvláště 

chráněných živočichů v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 

přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů dle práva Evropského 

společenství lze výjimku dále povolit, jen pokud je dán některý z důvodů uvedených v § 56 

odstavci 2 a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska 

ochrany. 

Stanice Pavlov, o.p.s. vznikla proto, aby zajistila další činnost Stanice ochrany fauny v Pavlově 

založené v roce 1989 a provozované do konce roku 2009 Agenturou ochrany přírody a krajiny 

ČR. Záchranná stanice zajišťuje péči o živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě 

s cílem zpětného navrácení, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, 

je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, 

poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů, 

spolupracuje při předcházení zraňování nebo úhynu živočichů a vykonává osvětovou činnost.  

Stanice Pavlov, o.p.s. je akreditovaným členem Národní sítě záchranných stanic a využívá své 

letité zkušenosti v komunikaci s veřejností. Všechny výše uvedené činnosti jsou prováděné 

v zájmu ochrany populací, jedinců, ale i jejich sídel či biotopů. Zákazy, ze kterých se uděluje 

žadateli výjimka, jsou úkony prováděné při manipulaci s živočichy a provádějí se jen v nezbytně 

nutné míře. Správní orgán se domnívá, že provozování záchranné stanice Pavlov neovlivní 

dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a že v současné době neexistuje 

v platné legislativě jiné uspokojivé řešení. Ostatně, tomu kdo se ujal zvláště chráněného 

živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale 

přežít ve volné přírodě, vzniká dle ust. § 52 odst. 2 zákona o ochraně přírody povinnost 

bezodkladně jej předat k ošetření do záchranné stanice. Další působení tohoto subjektu v Kraji 

Vysočina považuje správní orgán za veřejný zájem, zájem ochrany přírody a i naplnění důvodů 

pro povolení výjimky v bodech a)-v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a ochrany přírodních stanovišť, c) – z důvodů převažujícího veřejného zájmu s příznivými 

důsledky nesporného významu pro životní prostředí a d) – pro účely vzdělávání, opětovného 

osídlení určitého území populací druhu v odst. 2 ust. § 56 zákona o ochraně přírody.  

Záchranná stanice nejčastěji přijímá osiřelá a zraněná mláďata, ošetřuje zraněné živočichy, 

vyprošťuje živočichy uvíznuté v okolí lidských staveb.  

„Záchranné transfery“ jsou prováděny v případech, kdy se volně žijící živočichové nebo jejich 

sídla nachází v přímém ohrožení. Často je potřeba zasahovat u havarijních situací, kdy řešení 

neumožňuje delší časové odklady, které při jednotlivých žádostech a následném vedení 

správního řízení nastávají. Především široké vědomosti a znalosti místních poměrů vedou 

k rychlým a efektivním zásahům. Povolení k přemísťování správní orgán podmiňuje přítomností 

odborně způsobilé osoby a oznamovací povinností. Za odborně způsobilou osobu se považuje 

taková osoba, která může znalosti vztažené k  předmětnému druhu prokázat např. studiem, 

školením, dlouhodobou praxí apod. Takovou osobou bude zpravidla pracovník záchranné 

stanice, případně přizvaná osoba ze specializovaného pracoviště.  

Oznámení „záchranných transferů“ na území Kraje Vysočina požaduje správní orgán z důvodu 

celkového přehledu o těchto aktivitách a možnosti využití údajů ke své další činnosti. Konkrétní 

záměry, jehož součástí je i plánovaný zásah („transfer“) musí být předem konzultovány a 

schváleny orgánem ochrany přírody.   
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Podmínka č. 1 stanovená ve výroku vychází z ust. § 52 zákona o ochraně přírody ukládající 

povinnost záchranným stanicím vedení evidence přijatých živočichů a záznamů o průběhu 

ošetření, vypuštění. 

Na základě celkového posouzení žádosti a všech relevantních a dostupných dat správní orgán 

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

Tato výjimka nenahrazuje výjimku ze zákazu obchodních činností podle zákona číslo 

100/2004 Sb. – CITES. 

 

 

Poučení účastníků 

 

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: 31. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Barbora Švíková 

úředník odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení 

1. Stanice Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 584 01(dodejkou) 
2. obce na území Kraje Vysočina mimo CHKO (datovou schránkou) 
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