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Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0024/JC/2019 - 3

VYŘIZUJE: Neudert

DATUM: 2. 4. 2019

ROZHODNUTÍ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný
podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (dále jen správní řád), na základě žádosti Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň
(dále jen „žadatel“) ze dne 14. 3. 2019 a v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu ve věci žádosti o
stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb. při prevenci závažných škod působených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo) na
plůdkových a násadových rybnících od 1.4.2019 do 30.4.2019

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) Odstřel je možno provádět pouze na plůdkových a násadových rybnících uvedených
v následující tabulce:.
Tab.: Přehled rybníků:
Rybník
Antonie
Borný
Bošilecký
Blatný
Branský
Bičan

Parc. číslo
132/3
474
386/1
582
4317
3329

Katastrální území
Lutová
Lutová
Bošilec
Ponědraž
Branná
Třeboň
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Břilický

3350
Rybník

Parc. číslo

Třeboň
Katastrální území

Cepáků velký
Čáp velký
Černá malá

300
135
78

Lutová
Lutová
Lutová

Černá Šimků
Černá velká

790
182/1

Žíteč
Mirochov

Děkanec
Dolní u Smitky
Dubový u Obory
Farský velký
Havlisů
Hliníř
Holý malý
Holý velký
Hospodář nový
Hospodář starý
Humlena II.
Humlena III.
Humlena VI.
Humlenský
Hůrky
Chodec
Jamský
Jezero nové
Josef
Kanclíř starý
Kaňov
Kaprový
Káro
Křtěný
Klec
Koclířov
Krajina
Kupinský
Kvíčalo
Lipnický starý
Mařka
Medenice Žíteč
Naděje
Nový u Břilic
Nový u Branné
Nový u Dvorců
Nový u Frahelže
Nový u Mláky
Nový u Smitky
Nový u Staňkova

845/1
461/13
722
177
125/1
588/1
321
323
329
317/1
510/4
510/3
510/6
577/1
856/1
4077
4546
331
58/18
480/1
723/1
4425
127
672
325/50
964
213/1
1075/1
590
1403
92/1
707/1
73/1
4254
4307
3316
144/1
260/1
428
66

Domanín
Stará Hlína
Branná
Lutová
Lutová
Lhota u Dynína
Lutová
Lutová
Lutová
Lutová
Stříbřec
Stříbřec
Stříbřec
Stříbřec
Domanín
Branná
Branná
Lutová
Lutová
Lutová
Přeseka
Třeboň
Lutová
Kolence
Klec
Smržov
Vlkov
Přeseka
Lhota u Dynína
Lipnice
Chlum u Třeboně
Žíteč
Klec
Břilice
Branná
Třeboň
Frahelž
Mláka
Stará Hlína
Chlum u Třeboně
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Nový u Zelenky
Rybník

874/2

Opatovický
Obecný velký
Oběšený
Panenský dolní
Panenský horní
Pasecký přední
Perklas
Pinkerl
Pohořelec
Ponědrážkovský
Ponědražský
Potěšil
Použár
Podsedek
Prostřední u Dom.
Překvapil
Prkenný
Purkrabí
Rožmberk
Ruda
Ryšl

503/1
220/1
172
509
694/1
2798/1
1018/1
307/8
885
1586/1
1029/1; 261/1
325/2
307/2
577/5
866/1
874/1
869
1649/17
461/2, 1248, 1270, 1271, 1257, 1046
1730/1
63/3

Parc. číslo

Val
Katastrální území
Domanín
Domanín
Mláka
Domanín
Domanín
Novosedly nad Než.
Ponědraž
Lutová
Kolence
Ponědrážka
Ponědraž, Záblatí
Klec
Lutová
Stříbřec
Domanín
Val
Kolence
Chlum u Třeboně
Stará Hlína
Kojákovice
Lutová

b) Plašení a lov kormorána může být prováděn pouze z hráze nebo vodní hladiny a nesmí
se vstupovat do litorálních porostů (tak aby nebylo ohroženo včasné hnízdění volně
žijících ptáků, zejména rušením v litorálních porostech rybníků).
c) Odchylný postup při usmrcování jedinců kormorána velkého může být uplatňován
prostřednictvím osob oprávněných podle zvláštních předpisů (zákon č. 449/2001 Sb. o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proto
týrání, ve znění pozdějších předpisů), 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 mimo místa odpočinku kormoránů, při dobré
viditelnosti a v denní dobu v souladu s § 45 odst. 1 písm. m) zákona o myslivosti,
- jednorázově uloví maximálně 20 % přítomných jedinců z celkového počtu
kormoránů v dohledové vzdálenosti s tím, že nebude prováděn společný lov,
- zajistí likvidaci usmrcených jedinců kormorána velkého v souladu s
požadavky zvláštních předpisů4 či jejich využití (konzumaci) pro vlastní potřebu
nebo je poskytnutou pro účely výzkumu a vzdělávání subjektu, který disponuje
příslušným povolením k jejich držení ve smyslu zákona,
- povedou přehled o každém provedeném usmrcení a zajistí prohlídku
každého usmrceného jedince, zda není kroužkován - nalezené kroužky bude
každý, kdo bude postupovat podle tohoto opatření obecné povahy
shromažďovat společně s údaji o místě a datu nálezu
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d) Do 31. 12. 2019 předají Agentuře přehled o provedených odstřelech včetně lokalit. Zároveň
musí být Agentuře předány veškeré identifikační kroužky, které budou na ulovených jedincích
nalezeny.
e) Odchylný postup platí do 31. 4. 2019.
Odůvodnění:
Agentura obdržela dne 14. 3. 2019 od Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň o
žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně volně žijících ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. při prevenci závažných škod působených kormoránem velkým (Phalacrocorax
carbo) na plůdkových a násadových rybnících od 1.4.2019 do 30.4.2019, konkrétně pro úmyslné
usmrcování (odstřel) jedinců tohoto druhu
V souladu s § 44 odst. 1 správního řádu bylo doručením žádosti zahájeno správní řízení a
oznámení o zahájení řízení bylo zasláno dalším účastníkům řízení. 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.
Po provedeném správním řízení a zhodnocení všech podkladových materiálů Agentura dospěla
k závěru, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a požadovaný odchylný postup rozhodla udělit, a to
z následujících důvodů:
Ustanovení § 5b odst. 1 zákona zakládá možnost povolení odchylného postupu při ochraně ptáků
od ochrany (zákazů) stanovené v § 5a odst. 1 zákona a stanovuje podmínky a důvody za nichž je
možné povolení vydat. Odchylný postup lze povolit, pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení
(řešení s nižšími dopady, šetrnější řešení) a je zároveň dán některý z důvodů uvedených v § 5b
odst. 1 zákona (zde tedy důvod prevence závažných škod na rybářství a zájem ochrany jiných
volně žijících živočichů). Respektován musí být rovněž celkový cíl Směrnice 2009/147/ES o
ochraně volně žijících ptáků, tedy zachování stavu populací volně žijících ptáků (z hlediska jejich
početnosti a rozšíření v rámci areálu) a vydání odchylného postupu je také podmíněno dle § 45g
zákona zabezpečením ochrany (nepoškozením) evropsky významných lokalit a ptačích oblastí,
resp. zamezením dlouhodobého a soustavného vyrušování druhů, jež jsou jejich předměty
ochrany.
Odchylný postup je stanoven v zájmu prevence závažných škod v rybářství. V předchozích letech
bylo ze stejného důvodu v roce 2013 Ministerstvem životního prostředí vydán odchylný postup (č.j.
92762/ENV/13-4133/630/13) a platnost tohoto odchylného postupu končí 31.3.2018. V současné
době probíhá správní řízení, kdy Ministerstvo životního prostředí podalo návrh k vydání
odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany, který však nebude možné v průběhu
dubna 2019 uplatňovat.
S ohledem na požadavky kladené na obsah rozhodnutí v § 5b odst. 3 zákona, nezbytnost
zajištění souladu s jinými ustanoveními zákona i jinými předpisy a zajištění plnění výše
uvedeného cíle Směrnice 2009/147/ES jsou v tomto opatření obecné povahy uvedeny
podmínky pro jeho uplatňování. Podle požadavků § 5b odst. 3 zákona obsahuje toto opatření
následující údaje a podmínky:



Označení druhu - tento odchylný postup se vztahuje pouze na druh kormorán velký
(Phalacrocorax carbo).



Místní okolnosti – v tabulce je uveden seznam plůdkových a násadových rybníků, kde
hrozí závažné škody a je zde tedy možné uplatnit odchylný postup. V případě ohrožení
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jiného zájmu ochrany přírody (např. v případě zjištění zvláště chráněných druhů v lokalitě,
které by byly rušeny), může orgán ochrany přírody a krajiny dle § 66 ZOPK činnost omezit
či zakázat (povolení dané tímto odchylným postupem povoluje pouze odlov kormorána
nikoli výjimky ze zákazů pro další živočichy dle zákona).


Množství - počet jedinců, které je možné odstřelit, je tímto odchylným postupem stanoven
relativní hodnotou, konkrétně je povolena možnost odlovu maximálně 20 % jedinců z
hejna, resp. v dohledové vzdálenosti z místa odstřelu. Toto množství by mělo být
dostatečné k zajištění prevence vzniku závažných škod na jednotlivých lokalitách (z
dosavadní zkušenosti je zřejmé, že úspěšnost odlovu nebývá vyšší než 10 % z hejna) a
zároveň ve vazbě na celkový stav (nárůst) evropské populace druhu zabezpečí, že nedojde
k porušení cílů Směrnice 2009/147/ES. Hranice 20 % umožňuje provést odstřel (a
zaplašení) i zcela malých hejn čítajících 5 jedinců, škody způsobené nižším počtem
jedinců nebo jen jednotlivě lovícími ptáky nepovedou ke vzniku závažné škody ani
nepředstavují ohrožení pro ostatní volně žijící živočichy.



Prostředky a způsob odchytu či zabíjení - vzhledem k tomu, že kormorán velký je zvěří
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je v podmínce c) možnost odlovu vázána na
osoby oprávněné dle zákona o myslivosti a na použití střelné zbraně v souladu s tímto
zákonem, který stanovuje další podrobnosti postupu (ustanovení § 45 odst. 1 zákona o
myslivosti např. vymezuje zakázané způsoby lovu včetně stanovení denní doby lovu zvěře
s podrobnější specifikací u vybraných druhů atp.). Samotný lov je pak možný za splnění
dalších podmínek stanovených zákonem o myslivosti (povolení dle § 39).



Časové okolnosti - jarní tah kormoránů velkých v některých letech doznívá i v průběhu
měsíce dubna, kdy již plně probíhá hnízdění mnoha jiných volně žijících druhů ptáků a
existuje tak vysoké riziko jejich rušení v hnízdní době. Proto byla stanovena podmínka, že
při uplatňování odchylného postupu není možné vstupovat do litorálních porostů.
Specifikace denní doby v podmínce c) odchylného postupu má vazbu především na
úpravu založenou zákonem o myslivosti, ale omezuje také rušení jiných živočichů a riziko
záměny v případě snížené viditelnosti.



Kontrola – podmínka d) tohoto odchylného postupu upřesňuje způsob naplnění povinnosti
stanovené v § 5b odst. 5 zákona. Podle tohoto ustanovení zákona je každý, kdo uplatňuje
odchylný postup povinen nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody vždy k 31. 12.
každého roku provedené zásahy.

Opatřením obecné povahy nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí potřebná podle zákona
(např. tam, kde by docházelo odstřelem kormoránů k rušení jiných ptáků či zvláště chráněných
druhů nebo tam, kde je nezbytné povolení k vstupu do zvláště chráněného území.) nebo jiných
právních předpisů.
Jiné zásahy nebo činnosti zakázané dle § 5a odst. 1 zákona tímto opatřením obecné povahy
neupravené, lze provádět pouze na základě souhlasu vydaného v rámci samostatného řízení.
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 příslušného
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pracoviště Agentury (Regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení 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. Podané odvolání má odkladný účinek.

.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

PODEPSÁNO VLASTNÍ RUKOU

RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
Vedoucí oddělení
Správa CHKO Třeboňsko

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení
Rybářství Třeboň a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň(do DS v3df5yf)
Obec Bošilec, Bošilec 24, 373 65 Bošilec (do DS vzyb7ue)
Obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Domanín (do DS fu4byrg)
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Dunajovice (do DS 7ewbtka)
Obec Dynín, Dynín 48, 373 64 Dynín (do DS i3vb5jd)
Obec Frahelž, Frahelž 13, 379 01 Frahelž (do DS 8k3b4ws)
Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04Chlum u Třeboně (do DS xm2bezi)
Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice (do DS 72gbrpb)
Obec Klec, Klec 75, 379 01 Klec (do DS hdteeay)
Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí (do DS attbcy5)
Obec Novosedly nad Nežárkou, Novosedly n. N. 182, 378 17 Novosedly n. N. (do DS cbebcdq)
Obec Ponědraž, Ponědraž 27, 379 01 Ponědraž (do DS rytb6hh)
Obec Ponědrážka, Ponědrážka 65, 379 01 Ponědrážka (do DS c8wb66y)
Obec Smržov, Smržov 12, 379 01 Smržov (do DS 546b7rz)
Obec Stříbřec, Stříbřec 149, 378 18 Stříbřec (do DS u5xb6iw)
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 18 Třeboň (do DS 4cbbvj4)
Obec Val, Val 67, 391 81 Val (do DS x4mawr3)
Obec Vlkov, Vlkov 36, 391 81 Vlkov (do DS 2ydeean)
Obec Záblatí, Záblatí 3, 379 01 Záblatí (do DS 64kb8af)
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