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R o z h o d n u t í 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany 

přírody a krajiny příslušný podle § 75 a § 77a  odst. 5 písm. h)  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil žádost fyzické osoby 

Mgr. Radomíra Studeného, narozeného 2.1.1982 trvale bytem Janov nad Nisou 1239, 468 11 (dále 

jen „žadatel“), o povolení výjimky dle § 56 zákona ve věci udělení výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů živočichů - ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix) -

v kategorii ohrožené, blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek horský (Triturus alpestris), čolek 

obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), 

rosnička zelená (Hyla arborea), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan zelený (Rana 

esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá 

(Lacerta vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha 

zelená (Bufo viridis) - v kategorii silně ohrožené, ropucha krátkonohá (Bufo kalamita), skokan 

ostronosý (Rana arvalis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), užovka podplamatá (Natrix 

tessellata) - v kategorii kriticky ohrožené, zvláště chráněných druhů živočichů uvedených 

kategoriích vyhlášky č.395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“), 

v souvislosti s činností sběru nálezových dat (determinace a zjištění osídlení biotopů), konkrétně 

pro zákazy je chytat a rušit v jejich přirozeném vývoji. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

ochrany přírody a krajiny (dále jen krajský úřad), podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. a) a d) 

zákona  
 

uděluje žadateli výjimku 

ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona pro tyto 

druhy v kategoriích dle vyhlášky: 
 

Ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix) 
 

Silně ohrožení: blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek horský (Triturus alpestris), čolek 

obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), 

rosnička zelená (Hyla arborea), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan zelený (Rana 

esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá 

(Lacerta vivpara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha 

zelená (Bufo viridis) 
 

Kriticky ohrožení: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan 

skřehotavý (Rana ridibunda), užovka podplamatá (Natrix tessellata)  
 

Výjimka je udělována pro sběr nálezových dat (determinace a zjištění osídlení biotopů), konkrétně 

pro zákazy je chytat a rušit v jejich přirozeném vývoji. 
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Podmínky výjimky: 
 

1. Žadatel bude dbát, aby ze zemních a živolovných pastí byli vyzvedáváni i ostatní živočichové, 

kteří v nich uvíznou a zajistí jejich navrácení do volné přírody. 

2.  Žadatel při své činnosti bude postupovat tak, aby míra rušení živočichů byla snížena na  

minimum, a aby v důsledku povolené činnosti nedošlo k ohrožení stability přirozených populací 

živočichů. Současně zajistí, aby odchytem  a manipulací s jedinci nedocházelo k jejich 

zraňování či usmrcení. 

3.  V případě manipulace s obojživelníky v místech s prokázaným výskytem chytridiomykózy bez 

použití jednorázových gumových rukavic, dojde vždy k dezinfekci rukou a bot.  

4. Žadatel vždy do konce února běžného roku sdělí krajskému úřadu data zjištěných nálezů a počty 

jedinců ( písemně, e-mail, či zápisem do nálezové databáze ochrany přírody vedené Agenturou 

ochrany přírody a krajiny (dále jen „NDOP“). 

5. Odchycení a determinovaní jedinci budou navráceni zpět do jejich přirozeného biotopu v místě 

nálezu. 
 

Platnost celé výjimky je omezena do 31.12.2018.  

 

Výjimka ze zákazů nenahrazuje souhlasy vlastníků pozemků se vstupem na pozemky, na něž se 

nevztahuje ustanovení § 62 zákona. 
 

Výjimka platí na území Libereckého kraje v působnosti krajského úřadu tzn. mimo národní přírodní 

rezervace a národní přírodní památky, mimo velkoplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná 

pásma ( konkrétně Krkonošský národní park a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, 

Český ráj,  České středohoří, Lužické hory a Jizerské hory) a mimo území sloužící k obraně státu. 
 

 

 

Účastník řízení podle §27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:  
 

Mgr. Radomír Studený, Janov nad Nisou 1239, 468 11, datum narození  2.1.1982  

 

Od ů v o dn ě n í  
 

Krajský úřad obdržel dne 5. 9. 2014 žádost Mgr. Studeného o udělení výjimky ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů dle § 50 a § 56 zákona. Dne 9. 9. 2014 bylo oznámeno zahájení řízení ve věci. 

Oznámení bylo doručeno veřejnou vyhláškou - vyvěšením na webových stránkách kraje, a to jak 

dotčeným obcím, tak občanským iniciativám, které jsou k řízením přihlášeny. Ve stanovené lhůtě se 

k řízení nikdo nepřihlásil.  

Žadatel uvedl ve své žádosti, že žádá o udělení výjimky na všechny výše uvedené druhy zvláště 

chráněných druhů plazů a obojživelníků, nacházející se na území v působnosti Libereckého kraje, 

na období do 31. 12. 2018.  

Důvodem žádosti o udělení výjimky je skutečnost, že se žadatel podílí na mapování a 

fotodokumentaci biotopů těchto druhů pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky 

(dále jen „AOPK ČR“). Následně jsou data zapisována do nálezové databáze NDOP a slouží 

k ochraně biotopů a populací uvedených druhů. Data je třeba sbírat i odchytem a determinací 

dospělců, případně jejich larválních stádií. Žadatel má v  oboru ochrany přírody dokončené 

vysokoškolské vzdělání a je pracovníkem ochrany přírody. 

Žadateli jsou známé nároky uvedených druhů živočichů a ví jak s danými druhy manipulovat, tak 

aby nedocházelo k jejich zraňování či usmrcení. Žadatel působí i jako člen dobrovolné stráže 

přírody při Libereckém kraji a podílí se na kontrolní, informační a výchovné činnosti v oboru 

ochrany plazů a obojživelníků. 
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K uvedeným podmínkám sdělujeme: 
 

Ad 1) a ad 2) Daný bod vychází z obecné ochrany živočichů stanovené v §5 odst.1) zákona. 

Ad 3 a 5) Podmínka vede k ochraně obojživelníků před šířením pro ně smrtelné choroby 

chytridiomykózy. Místa s prokázáním uvedené choroby jsou odborné veřejnosti známa. Zatím byl 

výskyt prokázán na území ČR pouze u tří rodů u rodu ropucha, kuňka a skokan, nelze vyloučit 

přenos této choroby i na jiné obojživelníky.   

Ad 4) Podmínka přináší správnímu orgánu informace o druhovém výskytu i hustotě osídlení 

chráněných druhů živočichů na daných územích tak, aby bylo možné dle zjištěných skutečností 

směřovat opatření k jejich aktivní ochraně. 

Ad 5) Podmínka vede k ochraně populací druhů v dotčené lokalitě a zároveň minimalizuje možnost 

šíření chorob např. chytridiomykózy. 
 

Platnost výjimky byla omezena na požadovanou dobu 5 let, tak jak bylo uvedeno v žádosti. 
 

Správní orgán se důkladně seznámil při řízení s problematikou žádosti,  jakož i s důvodem, který 

vedl žadatele k podání žádosti.  
 

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností rozhodl orgán ochrany přírody, jak je ve výroku 

uvedeno. 
 

V daném řízení jsou účastníky řízení dle § 27 správního řádu i obce a města Libereckého kraje. 

Jedná se tedy o řízení s větším počtem účastníků ve smyslu §144 správního řádu. Proto bylo 

oznámení o zahájení řízení,  a bude i toto rozhodnutí o výjimce, obcím a městům doručeno formou 

veřejné vyhlášky ( § 25 odst. 2 správního řádu) vyvěšením elektronickou cestou na webové stránky 

a elektronickou úřední desku kraje. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83 správního řádu podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho 

oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR. Podání je nutno učinit prostřednictvím Krajského 

úřadu Libereckého kraje. Včas podané odvolání má podle  § 85 správního řádu odkladný účinek. 

 

Rozdělovník: 

Obdrží – účastníci správního řízení, doporučeně do vlastních rukou:  

Mgr. Radomír Studený, Janov nad Nisou 1239, 468 11, datum narození  2.1.1982  

 

Obdrží – účastníci správního řízení, veřejnou vyhláškou:  

Města a Obce Libereckého kraje v působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje v oblasti ochrany 

přírody 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  tř. 1. máje 97/25, Liberec  

 

Obdrží - na vědomí 

Česká inspekce životního prostředí, inspektorát Liberec – e-mail 

 

 

 

 

 

    

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  


