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ruÁvnn oPArŘrruí oBEcNÉ PoVAHY

Krajsk' ad Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí, jako věcně i místně príslušn orgán ochrany
p írody a krajiny ve smyslu ustanovení s 29 odst. 1) a 5 67 odst' 1) zákona č. L29/2oo0 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších predpisťr, podle ustanovení 5L7t zákona č.500/2004 Sb., správního ádu, ve znění
pozdějších p edpisr] (dále jen ,,správní ád"|, a podle ustanovení 5 75 odst. 1 písm. d) a 5 77a odst. 5
písm. h) zákona č. LL4/L992 sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších predpisti (dále jen

,,Z]PK"), vsouladu s ustanovením s 56 odst. ]. a odst.2 písm' a) a e) ZOPK a na základě 5 56 odst. 4zoPK
navrhuje vydání tohoto opat ení obecné povahy:

t.

Povoluje se rn jimka ze zákazu škodlivě zasahovat do p irozeného rn voje zvláště chráněn' ch druhrj
živočichrj (s so odst. La2 zoPK) uveden' ch vp ílozeč. lll vyhlášky č.39511992 sb., kterou se provádějí
některá ustanovení ZOPK, ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,prováděcí vyhtáška"), konkrétně ze
zákazu dočasně handicapované živočichyl těchto druh držet, dopravovat, rušit, chovat v zajetí a těžce
a nevyléčitelně nemocné či zraněné jedince také usmrcovat, a to za dodržení požadavkri zvláštních
právních p edpis z a za podmínek dále uveden' ch v tomto opat ení.

il.
Vt jimka se povoluje osobám, které jsou držiteli povolení k provozování záchranné stanice vydaného
Ministerstvem životního prost edí podle 5 5 odst. 9 zoPK, nebo p idružen' m za ízením s vtastní právní
subjektivitou, jejichž prost ednictvím záchranné stanice vykonávají svou činnost (dá!e jen ,,provozovatet
záchranné stanice") se sídlem na zemí, na němž Krajsh ri ad Jihomoravského kraje, odbor životního
prost edí, vykonává státní správu v ochraně p írody a krajiny (dále jen ,,správní obvod krajského adu").
Vt jimka se vztahuje na handicapované živočichy zvláště chráněn' ch druhrj, Pío které je provozovateli
záchranné stanice vydáno rn še uvedené povolení, a to v počtu podle pr běžné kapacity záchranné
stanice.

1 
$ t vyhlášky č. 316/2oag Sb., o držení živočich dočasně nebo trvale neschopnrich prežít ve volné p írodě a o péči

o tyto živočichy v záchrannrich stanicích.

z-'Zejména zákon č. t1'4/1'992 sb., o ochraně p írody a krajiny, ve znění pozdějších p edpisťr; zákon č.246/Lgg2 Sb., na
ochranu zví at protit1irání, ve zněnípozdějších p edpisťr; zákon č. t66/L999 Sb., o veterinárnípéči a změně některych
souvisejících p edpis , ve zněnípozdějších p edpisu; zákon č.449/2oo1 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších p edpisri;
vyhláška č.316/2009 Sb., o drŽeníživočichťr dočasně nebo trvale neschopnrich p ežít ve volné p írodě a o péči o tyto
živočichy v záchrannych stanicích, ve znění pozdějších p edpisri; vyhláška č' LI4/2OL0 Sb., o ochraně handicapovanrich
zví at p i chovu, ve znění pozdějších p edpis .
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ilt.
Na základě tohoto opat ení obecné povahy lze poskytovat péči dočasně handicapovan' m zvláště
chráněn' m živočichrim po dobu nutnou k jeiich léčbě a p ípravě na vypuštění, nejdéle však 3 měsíce.
V p ípadě, že je nezbytné vyčkat na vhodné roční období pro vypuštění k tomu p ipraven' ch dočasně
handicapovan' ch živočichrj, lze uvedenou dobu držení prodloužit až o da!ších 6 měsícrj. Pokud je
handicapovan' zvláště chráněn' živočich držen v záchranné stanici po dobu delší než v' še uvedenou
nebo trvale (pro nemožnost opětovného vypuštění do p írody), ie provozovatel záchranné stanice
povinen požádat o povolení individuální v'jimky ve správním ízení podle 5 56 zoPK.

lv.
Provozovatel záchranné stanice povede evidenci p ijatt ch handicapovan' ch živočichri, která bude
obsahovat tyto ridaje: druh, p ibližné stá í, datum p ijetí, místo ná!ezu, zdravotní stav, datum a místo
vypuštění, p edání či rÍhynu. V' pis z této evidence za kalendá ní rok p edá provozovatel záchranné
stanice Krajskému ri adu Jihomoravského kraje, odboru životního prost edí, vždy do 31. b ezna
následujícího roku.

V.

Činnosti povolené tímto opat ením obecné povahy m že provozovatel záchranné stanice provádět od
nabytí ričinnosti tohoto opat ení po celou dobu platnosti povolení k provozování záchranné stanice
vydaného Ministerstvem životního prost edí podle $ 5 odst.9 zoPK, nejdéle však do 31. prosince2o27.

vl.
Pokud byly činnosti uvedené v čl. I povoleny dosud platn' m rozhodnutím podle s 56 zoPK vydan' m
provozovateli záchranné stanice p ed nabytím ríčinnosti tohoto opat ení, začínají pro tohoto
provozovatele záchranné stanice podmínky stanovené tímto opat ením platit prvním dnem po skončení
platnosti p íslušného rozhodnutí.

od vodnění návrhu

Péče o handicapované živočichy prost ednictvím záchrannrich stanic, v praxi na našem uzemí provozovaná
p ibližně od 70. let 20' století, byla v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie právně
upravena novelou ZoPK tičinnou od 1. íjna 20C|8. Provozování záchranné stanice musí brit od této doby
povoleno rozhodnutím Ministerstva životního prost edí (dále jen ,,ministerstvo" nebo ,,MŽP") podle 5 5

odst" 9 zoPK, které je vydáváno na základě splnění požadavk ZoPK a dalších právních predpis13. Toto
povolení však dle právního názoru MŽP nenahrazuje pot ebná povolení podle jinrich ustanoven í Z}PR,
nap íklad povolení vrijimky ze zákaz ve zvláštní druhové ochraně podle 5 56 ZQPK (k jehož vydání je věcně
p íslušn krajskri ri ad) či stanovení odchylného postupu v ochraně volně žijících ptákťr podle 5 5b ZOPK
(v kompetenci obecního rj adu obce s rozší enou ptisobností).

Krajsk1i urad Jihomoravského kraje, odbor životního prost edí (dále jen ,,krajsk1i urad"), se namísto vydávání
individuálních vrijimek podle 5 56 zoPK pro stávající provozovatele záchrannrich stanic rozhodl využít
pravomoci, kterou mu svě ila novela ZOPK učinná od ]_. prosince 2009, a vrijimku povolit podle 5 56 odst.4
ZOPK pro blíže nespecifikovanri okruh osob opat ením obecné povahy. Povaha ešené problematiky
umožriuje poměrně obecné stanovení podmínek (specifika konkrétních záchrannrich stanic, zejména co do
v 'čtu druhrj, o něž mr]že záchranná stanice krátkodobě či dlouhodobě pečovat) lze zohlednit odkazem na
povolení k jejich proVoZoVání vydaná ministerstvem), využitím institutu opat ení obecné povahy se sníží
administrativní zátěž stávajících provozovatel záchrannrich stanic a vrijimka bude také moci platit pro
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p ípadné další subjekty, které by provozování záchrannych stanic zahájily v době platnosti opat ení, a to už
od počátku jejich činnosti.

Návrh opatrení byl projednán s Ministerstvem životního prost edí, jehož p ipomínky byly do v1irokové části
i odťrvodnění návrhu Zapracovány" Byl také ještě p ed zve ejněním rozeslán k p ipomínkám stávajícím
provozovatel m záchrannrich stanic, nikdo z nich se však dosud nevyjád il. Nyníse návrh opat enív souladu
s citovan17m ustanovením správního ádu zverejnuje vyvěšením na u ední desce krajského u adu a rovněž
zprisobem umož ujícím dálkov p ístup. Současně jej krajskri rirad rozesíIá všem obcím, jejichž správních
obvodrj se navrhované opat ení t}'ká. Vzhledem k uzemnímu Vymezení tohoto opat ení (správní obvod
krajského uradu) se jedná o všechny obce v Jihomoravském kraji s v'yijimkou těch, jejichž celri správní obvod
leží uvnit velkoplošnrich zvláště chráněnych uzemí (Rudice a ostrov u Macochy v CHKS Moravsky kras
a Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov v CHKo Bílé Karpaty). Tyto obce v souladu s citovanym
ustanovením návrh rovněž zve ejní na tj edních deskách sv ch ad , a to nejméně po dobu 15 dntj.
Ve ejné projednání návrhu se nekoná.

Každy, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou b t navrhovanym opat ením obecné povahy p ímo
dotčeny, m že u krajského u adu uplatnit písemné p ipomínt<y. Ty budou podkladem pro vydávané
opatrení obecné povahy a krajskri u ad se s nimivypo ádá v odrjvodnění opatrení (5 tlzodst. 4 správního
ádu). Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s vykonem vlastnického práva

k nemovitostem mohou brit navrhovanym opat ením obecné povahy p ímo dotčeny, mohou u krajského
u adu proti tomuto návrhu ve lhrjtě 30 dnrj od jeho zve ejnění podat písemné od vodněné námitky.
Zmeškání tohoto tjkonu nelze promínout. o p ípadn1ich námitkách krajskri u ad rozhodne, p ičemŽ toto
rozhodnutí bude součástí odrjvodnění opat ení obecné povahy (5 tlz odst. 5 správního ádu).

Po vypo ádání p ípadnrich p ipomínek a námitek zve ejní krajsk u ad opat ení obecné povahy stejnou
formou jako návrh. V souladu s ustanovením s 173 odst. 1 správního ádu nabude opat ení rjčinnosti
patnáct1im dnem po vyvěšení na rjrední desce krajského rj adu.

odtjvodnění navrhovaného opat ení
V jimku ze zákaz u zvláště chráněn ch druhrj živočich lze podle s 56 odst. 1 ZoPK povolit v p ípadech,
kdy jin\i ve ejnri zájem p evažuje nad zájmem ochrany p írody, nebo v zájmu ochrany p írody. U zvláště
chráněnrich druhrj Živočichrj, které jsou p edmětem ochrany podle práva EU, lze vrijimku povolit jen tehdy,
pokud je současně dán některyi z drjvodr] uveden ch v 5 56 odst. 2zoPK, neexistuje jiné uspokojivé rešení
a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení p íznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Záchranné stanice živočichrj zaj|šťují péči živočíchrjm neschopnym v drjsledku zranění, nemoci nebo jin1Ích
okoJností dočasně nebo trvale prežít ve volné p írodě (včetně jedincri zvláště chráněnrich druhti), p ičemž
primárním cílem této péče je navrácení dočasně handicapovanych živočich do p írody a jejich zapojení do
volně žijící populace. Provoz záchrannrich staníc v souladu s právními p edpisy, byť je v p ípadě péče
o zvláště chráněné živočichy nutně spojen s činnostmi zakázanLimi ustanovením 5 50 odst. 2 ZoPK, tedy
mimo jiné smě uje k ochraně jedinc zvláště chráněnrich druhrj a jejich populací a jako takovri je bezesporu
v zájmu ochrany p írody, pro povolenívrijimky je tedy dán dťrvod podle 5 56 odst. 1 Z9PK.

Z v17še uvedeného je zrejm é, že v prípadě zvláště chráněn1ich živočichrj, kte í jsou zároven p edmětem
ochrany podle práva EU, je dán d vod k povolení vrijimky také podte s 56 odst.2, neboť činnost
záchrannrich stanic lze pod adit pod drivody uvedené v písm' a) citovaného ustanovení (,,v zájmu ochrany
volně žijících živočichrj a planě rostoucích rostlin a ochrany p írodních stanovišť") a pokud jde o zvláště
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chráněné druhy pták , také v písm. e) citovaného ustanovení (,,v p ípadě zvláště chráněnrich druh ptákr1

pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptákrl v malém množství").

odborně poskytnutá komplexní péče o konkrétní zvláště chráněné živočichy, která reflektuje povahu
a závažnost jejich handicapu i jejich biologické a etologické nároky, současně splnuje podmínku neexistence
jiného uspokojivého ešení podle 556 odst.2zoPK. Vzhledem ktomu, že cílem této primárním péče je
zajistit návrat dočasně handicapovanrich živočich zpět do p írody, činnost záchrannrich stanic negativně
neovlivní dosažení či udržení p íznivého stavu populací p íslušného druhu z hlediska ochrany. Na tom nic
nemění ani skutečnost, že je povoleno p ípadné usmrcení nevyléčitelně nemocného, zraněného či jinak
postiženého jedince, neboť p i ponechánítakového jedince v p írodě by byl dopad jeho handicapu shodny'

Rozsah povolenrich činností uveden'i v čl. l. vychází z toho, jaké ukony jsou nezbytné pri manipulaci se
zvláště chráněnrimi živočichy během péče v záchranné stanici (včetně dopravy živočichrj, nap '

k veterinárnímu ošet ení). Do v'jimky nejsou zahrnuty činnosti této péči p edcházející, které souvisejí
s odebráním živočicha z p írody a jeho p edáním do záchranné stanice (tedy chytání, sběr a p emisťování
vrivojov17ch stadií). Podle právního názoru ministerstva3 tyto činnosti vrijimku podle 5 56 ZoPK nevyžadují,
neboťjelzepovažovatza jednánívkrajní nouzi vesmyslu 5?4zákonač.250/2oL6Sb.,oodpovědnosti za
p estupky a rízenío nich (odvracení nebezpečí, které hrozí zákonem chráněnému zájmu, p ičemž následek
této činnosti je méně závažn'(1 než ten, kteÚ hrozil), p ípadně také za p ípustné riziko ve smyslu 5 27
citovaného zákona (nevyhnutelné ohrožení či poškození zájmu chráněného zákonem p i vykonu
společensky prospěšné činnosti).

V17jimku rovněž není t eba povolovat pro opětovné vypouštění zvláště chráněnrich živočichrj do p írody,
neboť nejde o činnost zakázanou V s 50 ZOPK, tím však není dotčena oznamovací povinnost provozovatele
záchranné stanice zakotvená v poslednívětě 5 52 odst.2zoPK.

Citovan zákon ve svém s 5b odst. 3 ZOPK upravujícím odchyln postup v obecné ochraně ptákri také
vyžaduje, aby byly v p íslušném rozhodnutí (či opat ení obecné povahy) uvedeny prost edky, zptisob nebo
metody povolené pro odchyt nebo zabíjení' Tyto náležitosti musí obsahovat také správní akt vydan podle
5 56 ZoPK, pokud se t ká zvláště chráněnrich druhrj pták . V p ípadě tohoto opat ení obecné povahy je
uvedenri zákonn17 požadavek naplněn odkazem na zvláštní právní p edpisy, jimiž je provozovatel záchranné
stanice povinen se ídit. Jde o p edpisy citované v poznámce pod čarou č. 2, pro uvedené učely má pak
vriznam p edevším zákon č.246/t992 Sb., na ochranu zví at proti t(1rání, ve znění pozdějších p edpisri
a zákon č.1'66h999 sb., o veterinární péči a změně některrich souvisejících p edpis , ve znění pozdějších
p edpis .

V jimka se povoluje provozovatel m záchrann1ich stanic, ktenimi se rozumí držiteté povolení k provozování
záchranné stanice vydaného ministerstvem a také pridružená za ízení s vlastní právní subjektivitou, jejichž
prost edniďvím záchranné stanice vykonávají svou činnost (zpravidla na zák|adě písemné dohody
o poskytováníspecializované péče vybranym druhťrm)' oprávněnívykonávat všechny vriše uvedené činnosti
se na tyto subjekty vztahuje, pokud mají sídlo ve správním obvodu Jihornoravského krajea, tedy vté části
uzemí Jihomoravského kraje, na němž krajskri u ad vykonává státní správu jako orgán ochrany p írody ve
smyslu zákona o ochraně prírody a krajiny. Jde tedy o celé uzemí kraje kromě velkoplošnrich a uvnit nich

'v'iklad odpovídajícítomuto právnímu názoru bude v prťrběhu rol<u 2017 publikován ve Věstníku MŽP, jehož
jednotlivé částky jsou dostupné
z http:/yvww.mzp.czÁueb/edice.nsf/titl.etLes?opgnVier{&Start.=]-&_Co!nt=30&Collap5e=2.2*2.2.

4,.'Ke dni zverejněnínávrhu jde o tyto čty i záchranné stanice: Brno -ZoO Brno a stanice zájmov ch činností, p" o., Brno
- Ptačícentruln o.p.s'; Stanice pro dravé ptáky Rajhrad o.,s. a Zoologická zahrada Hodonín, p. o.
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ležících maloplošnrich zvláště chráněn1Ích zemí, kde státní správu vykonává p íslušné pracoviště Agentury
ochrany prírody ČR či správa národního parku, dále kromě maloplošnrich zvláště chráněnych rjzemí

spadajících do kategorie národních (zde jsou opět príslušná jednotlivá pracoviště Agentury ochrany
p írody), a konečně kromě vojensk ch ujezdri, kde v kon státní správy mj. i podle ZOPK p ísluší rljezdním

uradrjm. (Je nutno dodat, že na uzemí Jihomoravského kraje mimo správní obvod krajského uradu ke dni

zve ejněnítohoto návrhu nesídlí žádná záchranná stanice.)

Vri rok opat eníje z praktick, ch drjvodťr formulován tak, aby dopadal na všechny druhy živočichrj uvedené

v p íloze č. lll prováděcí vyhlášky, tedy všechny zvláště chráněné druhy živočichrj' odkazuje se zde ovšem na

príslušné povolení k provozování záchranné stanice, které vždy obsahuje v1ičet druhr] (či vyšších

taxonomick ch jednotek) živočichtj, které je záchranná stanice oprávněna p ijmout a o něž mťrže

krátkodobě či dlouhodobě pečovat. obdobně nelze z logiky věci v opat ení obecné povahy (nebylo by to
možné ani v individuálně vydaném rozhodnutí) stanovit p esnri počet jedinc , pro kter\i je v,jimka
povolena. Konkrétní počet zvláště chráněnrich živočich , které záchranná stanice p ijme, totiž nelze
predvídat a není vhodné jej stanovovat ani rozpětím či maximálním udajem' Počet jedincr3, na něž se
v jirnka vztahuje, je tedy Vymezen tak, aby odpovídal pr běŽné kapacitě p íslušné záchranné stanice.

V souladu s hlavním posláním záchrannrich stanic je doba, po kterou lze poskytovat péči dočasně

handicapovanéživočichy,omezenana3měsíce(lzeji dáleprodloužit,atocelkem aŽna9měsícrj,pokudby
vypuštění živočicha do p írody po uplynutí 3 měsícrj nebylo možné vzhledem nevhodnému ročnímu

období). Během této doby je t eba dodržovat podmínky péče o zvláště chráněné živočichy podle 5 5 odst. 8

ZOPK avyhlášky č.31"6/2009 sb., održení živočichrj dočasně nebo trvale neschopnrich preŽít ve volné
p írodě a o péči o tyto živočichy v záchrann, ch stanicích, ve znění pozdějších p edpis11 (dále jen ,,vyhláška
o držení živočichrj"), zejména zajistit zachování p irozen ch návyk a omezení kontaktu léčenrich živočich

s lidmi či potenciálními predátory' Využití dočasně handicapovan1ich živočichrj pro čely osvěty a ekologické
v1ichovy je porušením citované vyhlášky i podmínek v jimky povolené tímto opat ením _ viz níže'

Pro Živočichy držené v záchranné stanici déle než po vriše uvedenou nezbytnou dobu, nebo pro trvale
handicapované živočichy, které nelze vypustit zpět do p írody, je proto treba povolit vrijimku podle 5 56
ZOPK samostatně individuálním rozhodnutím na základě žádosti provozovatele záchranné stanice. Taková

v1ijimka mrjže pak brit povolena i z jinrich drjvodrj nebo na základě jinrich p evažujících verejn1ich zájm , než

které pokrrivá toto opat ení, typicky nap . za učelem informování ve ejnosti o p íčinách a drjsledcích

ohrožení a o vhodn ch zprisobech ochrany živočichrj v rámci ekologické v1ichovy a vzdělávání (5 4 vyhlášky

o držení živočichri)' Podle okolností věci mrjže brit pak také v tomto individuálním rozhodnutí provozovateli

záchranné stanice stanovena povinnost trvale drženého živočicha označit v souladu s $ 56 odst. 3 ZOPK.

Stejně tak pro ostatní p ípady vrijimek ze zákazŮ u zvláště chráněnrich druh živočichrj, na které se toto
opat ení obecné povahy nevztahuje, budou provozovatelrjm záchrannych stanic vydávána samostatná
rozhodnutí na základě žádosti.

Časové omezení platnosti v jimky závisí p edevším na tom, zda je platné povolení k provozování p íslušné
záchranné stanice (v p ípadě, Že toto povolení bude napr. ministerstvem zrušeno, stává se vyjimka

bezp edmětnou). Kromě toho stanovil krajskri urad také maximální dobu platností v jimky (nezávisle na

platnosti jednotlivrich povolení k provozování záchrannrich stanic), a to do 3L. prosince 2oz7, tedy na dobu
p ibližně L0 let. Uplat ování této vrijimky krajsk rad hodlá od počátku ričinnosti opat ení vyhodnocovat.
JestliŽe by se okolnosti v1iznamné pro povolení vyjimky podstatně změnily, p istoupí na základě získanrich

poznatkr3 ke změně tohoto opat ení.

Jedním z prost edkrj kontroly uplat ování v jimky a její efektivity je evidence p ípadti, na něž v1ijimka

dopadá" Podmírrkou uplatnování vrijimky je proto rovněž povinnost každoročně zasílat krajskému u adu
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v1ipis z evidence p ijatrich handicapovan ch živočichrj. Podmínka je p itom formulována tak, aby rozsah
poskytovanrich t1dajri nep ekračoval informační povinnost Vvmezovanou ministerstvem v povoleních
k provozování záchrannrich stanic. Ke splnění této povinnosti proto zpravidla postačí, kdyŽ provozovatelé
záchrann ch stanic zašlou vŽdy do 31. b ezna kopii v, pisu za p edchozí kalendá ní rok, kten v téže lhrjtě na

základě povolení k provozování záchranné stanice zasílají ministerstvu' Získané udaje budou krajskému
adu současně sloužlt jako podklad pro zprávu Evropské komisi o uplat ování vrijimek ze zákaz

u evropsky vriznamnych druh , kterou orgány ochrany p írody zpracovávají na základě směrnice
o stanovištích.

Pokud jde o návaznost tohoto opat ení na p ípadná rozhodnutí vydaná p ed jeho učinností v konkrétních
p ípadech, na které by toto opat ení dopadalo, platí, že oprávněné osoby, jimž byly v,ijimky takto povoleny,

se ídí podmínkami stanovenri mi v p íslušnrich rozhodnutích až do doby, kdy podle těchto rozhodnutískončí
platnost udělenrich vrijimek. Poté budou pro žadatele v p edchozích správních ízeních platit stejně jako pro

ostatní provozovatele záchrann1ich stanic podmínky stanovené tímto opat ením. Dr]vodem je zejména to,
aby se podmínky stanovené v p edchozích rozhodnutích neměnily v prriběhu jejich platnosti a nebylo tak
zasaŽeno do nabyt17ch práv oprávněn ch osob.

lng. František Haví v. r.

vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jan Bláha
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Rozdělovník:

1-. Zve ejněno na ednídesce Krajského u adu Jihomoravského kraje

2. Do datové schránky jako príloha žádosti ze dne t9. zá í 2017, č. j. JMK l35t7o/20].7, obcím na uzemí
Jihomoravského kraje s vrijimkou obcí Malá Vrbka (okres Hodonín), Nová Lhota (okres Hodonín), ostrov
u Macochy (okres Blansko), Radějov (okres Hodonín), Rudice (okres Blansko) a Suchov (okres Hodonín)
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