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V TŘEBONI DNE 25. června 2013

ROZHODNUTÍ
Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko jako správní orgán ochrany přírody příslušný
podle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, na základě žádosti podané Rybářstvím Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň
dne 2.4. 2013 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

povoluje
společnosti Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň (dále jen „žadatel“)
odchylný postup pro kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) podle ustanovení § 5b odst.1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), ze
zákazu uvedeného v ustanovení § 5a odst.1 písm. a) zákona, konkrétně pro úmyslné
usmrcování (odstřel) jedinců tohoto druhu, o které bylo žádáno z důvodu prevence
závažných škod v rybářství.
Výjimka se povoluje v rozsahu dále uvedeném a za těchto podmínek:
a) Maximálně je možné po dobu platnosti odchylného postupu usmrtit 2000 jedinců
kormorána velkého.
b) Odstřel je možno provádět pouze na území CHKO Třeboňsko, na rybnících podle
zvláštního zákona 1 a v jejich bezprostředním okolí, které jsou v majetku či pronájmu
Rybářství Třeboň a.s., nikoliv na jiných vodních plochách a vodních tocích.
c) Odchylný postup lze uplatňovat v období od 1. srpna stávajícího roku do 31. března
následujícího kalendářního roku a pouze mimo maloplošná zvláště chráněná území
(národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky).
d) Ve zcela výjimečných případech, kdy prokazatelně hrozí nebezpečí vzniku velkých
škod na rybí obsádce, je možno provádět odstřel i v období od 1. dubna do 31.
července a dále i na ploše maloplošných zvláště chráněných území, a to pouze jednorázově, na základě předchozího souhlasu Správy CHKO Třeboňsko, a pouze na
konkrétních lokalitách a pouze jmenovitými osobami.
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§ 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
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e) Postupu podle tohoto rozhodnutí mohou uplatňovat při usmrcování jedinců kormorána
velkého osoby oprávněné podle zvláštních předpisů2, které jej provedou lovem
střelnou zbraní v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a které


provedou odlov kormoránů při dobré viditelnosti a v denní dobu v souladu s
§ 45 odst. 1 zákona o myslivosti



zajistí likvidaci usmrcených jedinců kormorána velkého v souladu s požadavky
zvláštních předpisů3 nebo je poskytnutou pro účely výzkumu a vzdělávání
subjektu, který disponuje příslušným povolením k jejich držení ve smyslu
zákona o ochraně přírody a krajiny.

f) Do 31.12. každého roku musí být Správě CHKO Třeboňsko předán přehled ulovených
jedinců včetně lokalit. Zároveň musí být Správě CHKO Třeboňsko předány veškeré
identifikační kroužky, které budou na ulovených jedincích nalezeny.
g) Odchylný postup platí do 31. 3. 2014.
Odůvodnění:
Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko obdržela dne 2. 4. 2013 od Rybářství Třeboň
a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně
volně žijících ptáků dle § 5b zákona za účelem odstřelu 2000 jedinců kormorána velkého
(Phalacrocorax carbo) při prevenci závažných škod v rybářství na území CHKO Třeboňsko.
V souladu s § 44 odst. 1 správního řádu bylo doručením žádosti zahájeno správní řízení a
oznámení o zahájení řízení bylo zasláno dalším účastníkům řízení a dotčeným orgánům. O
zahájení řízení byla dle § 70, odst. 3 zákona informována také Česká společnost
ornitologická. Zároveň byla usnesením stanovena lhůta pro podání vyjádření. Ve stanovené
lhůtě Správa CHKO neobdržela stanovisko žádné z dotčených obcí či měst. Do správního
řízení se přihlásila Česká společnost ornitologická.
Po provedeném správním řízení a zhodnocení všech podkladových materiálů Správa CHKO
Třeboňsko dospěla k závěru, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a požadovaný odchylný
postup rozhodla udělit, a to z následujících důvodů:
Odchylný postup je stanoven v zájmu prevence závažných škod v rybářství. V předchozích
letech byla ze stejného důvodu udělována výjimka podle § 56 odst. (2), písmene b) zákona.
Správa CHKO stanovila odchylný postup přibližně ve stejném rozsahu, jako byla udělována
výjimka pro odstřel kormorána velkého v minulých letech. Správa CHKO vycházela
především z faktu, že odstřel prováděný přibližně ve stejném rozsahu v předchozích letech
se na třeboňské hnízdní populaci kormorána negativně neprojevil. Hnízdění začíná, podle
momentálních meteorologických podmínek, již v průběhu března a v konečné fázi se může
prodloužit až do konce července. Proto správní orgán stanovil lhůtu od 1. srpna do 31.
března, ve které lze odchylný postup uplatňovat. Ve výjimečných případech, pokud hrozí
nebezpečí vzniku velkých škod na rybí obsádce, např. v důsledku manipulace spojené
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zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3

zákon č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
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s vysazováním, když jsou vysazené ryby oslabené a stávají se snadnou kořistí kormorána
velkého, může orgán ochrany přírody povolit jednorázově (pokud nedojde ke střetu se zájmy
ochrany přírody) i odstřel v období od 1 dubna do 31. července a také v maloplošném
zvláště chráněném území.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne
jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Správy
CHKO Třeboňsko. V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních
služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od
desátého dne ode dne jejího uložení. Odvolání je třeba podat ve 25 vyhotoveních. Podané
odvolání má odkladný účinek.

Ing. Josef Hlásek
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO TŘEBOŇSKO

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01
Obec Bošilec, Bošilec, 373 65 Dolní Bukovsko (DS)
Obec Cep, Cep 66, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Frahelž, Frahelž 13, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Hamr, Hamr 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (DS)
Obec Hrachoviště, Hrachoviště 11, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně (DS)
Obec Klec, Klec 75, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Město Lomnice nad Lužnicí, Nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Lužnice, Lužnice 25, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Novosedly n. Nežárkou, Novosedly nad Nežárkou 182, 378 17 Novosedly n./N. (DS)
Obec Ponědraž, Ponědraž 27, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Ponědrážka, Ponědrážka 46, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Smržov, Smržov 12, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Obec Staňkov, Staňkov, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (DS)
Obec Stříbřec, Stříbřec 149, 378 18 Stříbřec (DS)
Město Suchdol nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí (DS)
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň (DS)
Obec Val, Val 15, 391 81 Veselí nad Lužnicí (DS)
Město Veselí nad Lužnicí, Nám. T.G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí (DS)
Obec Vlkov, Vlkov 16, 391 81 Veselí nad Lužnicí (DS)
Obec Záblatí, Záblatí 3, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (DS)
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
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