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R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán 

ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v 

platném znění, a ve smyslu ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění (dále jen zákon), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště 

chráněných druhů živočichů takto: 

panu Václavu Beranovi (narozen 24. 5. 1981), bytem Hostovická 31, 400 01 Ústí nad Labem, se podle 

ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a d) zákona  

povoluje odchyt a rušení jedinců raroha velkého (Falco cherrug) při kroužkování mláďat na hnízdech 

ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, 

Moravský Krumlov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Vyškov, Znojmo a Židlochovice vyjma 

velkoplošných i maloplošných zvláště chráněných území a vojenského újezdu v období od data nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí do 31. 12. 2026 za předpokladu splnění následující podmínky:  

zdejšímu orgánu ochrany přírody bude do 31. 12. každého roku platnosti výjimky odevzdána písemně či 

elektronicky zpráva obsahující informaci, kolik jedinců raroha velkého, na kterých lokalitách a jakými 

kroužky bylo okroužkováno.  

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Dne 5. 2. 2016 podal pan Václav Beran (narozen 24. 5. 1981), Hostovická 31, 400 01 Ústí nad Labem, u 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o udělení výjimky ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněného druhu raroha velkého (Falco cherrug) na území Jihomoravského 

kraje vyjma katastrů obcí, které náleží do správního obvodu obcí s rozšířenou působností Ivančice, Rosice, 

Tišnov, Kuřim, Boskovice, Blansko, Brno-město a Veselí nad Moravou. Výjimka je požadována za účelem 

kroužkování mláďat na hnízdech (speciální sérií ornitologických kroužků a kroužky odečítacími). Dalšími 

aktivitami, které se v žádosti zmiňují, jsou úpravy a stabilizace hnízd či navrácení vypadlých mláďat do 

hnízda, přičemž žadatel ponechává na úvaze orgánu ochrany přírody, zda je pro ně nutné vydat výjimku, či 

nikoli. Zdejší správní orgán je toho názoru, že úprava ohrožených hnízd a jejich stabilizace, stejně jako 

záchrana vypadlých mláďat ve smyslu jejich navrácení do hnízda jsou aktivity, které nelze nazvat škodlivým 

zásahem do přirozeného vývoje živočichů, a nespadají tedy do režimu výjimek vydávaných podle § 56 

zákona.  

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Oznámení o zahájení řízení č. j. JMK 



IČ DIČ Telefon E-mail Internet 

708 88 337 CZ70888337 541654322 skorpikova.vlasta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz 

2 
 

23455/2016 ze dne 15. 2. 2016 bylo adresátům doručeno 28. 2. 2016. O zahájení řízení byla informována 

také občanská sdružení, jejichž žádost o zasílání informací o zahajovaných řízeních zahrnuje řešenou 

problematiku, tj. Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno; PRO Sokolnice, Sokolnice; 

Voda z Tetčic, Tetčice, a Českomoravská myslivecká jednota, Praha. Ve stanoveném termínu se k řízení 

nepřihlásilo žádné z nich.  

Raroh velký (Falco cherrug) je vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, řazen mezi kriticky ohrožené druhy České republiky. Zároveň patří mezi druhy, 

které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Jižní Morava je prakticky jedinou 

oblastí republiky, kde pravidelně a nepočetně (odhadovaná velikost hnízdní populace činí 15-25 párů) 

hnízdí. Zdejší orgán ochrany přírody tomuto druhu věnuje značnou pozornost, částečně zajišťuje jeho 

monitoring a podílí se na aktivitách vedoucích k jeho ochraně. Kroužkování mláďat na hnízdech je nesporně 

rušivým vlivem, který je však jednorázový a krátkodobý. Je realizováno v mnoha areálových zemích bez 

toho, aby zde byly v této souvislosti zaznamenány nějaké ztráty nebo pokles populace. Vedle jistého 

negativního vlivu na jedince má značné přínosy pro poznání jejich tahových cest, zimovišť, oblíbených lovišť, 

hnízdní biologie, úspěšnosti hnízdění, přežívání apod. Přitom získané údaje jsou v rámci areálu často lokálně 

výrazně odlišné, takže mnohé z nich nelze jednoduše zobecňovat. V České republice se pro raroha velkého 

zpracovává záchranný program a více informací o zdejší hnízdní populaci je žádoucí.  

Zdejší správní orgán vzal dále v úvahu osobnost žadatele, který je dlouholetým kroužkovatelem a členem 

výboru Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, zároveň je koordinátorem 

monitoringu raroha velkého v ČR a jako jediný zde také tento druh do roku 2013 na základě udělené 

výjimky kroužkoval. Navíc působí jako odborný garant za Českou republiku v rámci Memoranda o 

porozumění o ochraně stěhovavých druhů dravců a sov v Africe a Eurasii, které vzniklo při Bonnské 

konvenci a ke kterému náš stát přistoupil podpisem dne 1. 12. 2014. Je zde tedy záruka vysoké odbornosti, 

která je při posuzování zásahů (ať již povolených jako a priori negativních, nebo primárně pozitivních, 

v rukou neznalých osob však potenciálně škodlivých) do přirozeného vývoje skutečně kriticky ohroženého 

druhu, jakým raroh velký nesporně je, zásadní.  

Z výše uvedené argumentace plyne, proč je výjimka vydávána v zájmu ochrany volně žijících živočichů a pro 

účely výzkumu, tj. dle ustanovení písm. a) a d) odst. 2 § 56 zákona. Zároveň je z ní zřejmé, že povolovaná 

činnost nemůže ovlivnit dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany – rušení spojené 

s kroužkováním, které provádí zkušený  odborník, je pro vývoj dotčených jedinců zanedbatelné, zároveň je 

používání ornitologických i přiměřených odečítacích kroužků v odborných kruzích považováno z hlediska 

přežívání kroužkovaných ptáků za bezpečné. Jiné uspokojivé řešení v daném případě neexistuje, protože 

jinými srovnatelně náročnými metodami nelze potřebné údaje získat.  

Jedinou podmínkou výjimky je každoroční odevzdání souhrnné zprávy, která je požadována za účelem 

kontroly využívání povolení i jako metoda získání údajů potřebných z hlediska ochrany druhu v rámci 

správní činnosti.  

Zdejší správní orgán je přesvědčen, že legislativní podmínky pro vydání rozhodnutí byly splněny, a na 

základě výše uvedených skutečností a úvah rozhodl tak, jak je uvedeno v jeho výroku. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 a 82 správního řádu účastník řízení podat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. 
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Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno 

vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. 

     

    

                                                         
 
Ing. František Havíř v. r.  

                vedoucí odboru životního prostředí 

Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 

 

Doručuje se 

a) účastníci řízení 

1. Václav Beran, Hostovická 31, 400 01 Ústí nad Labem 
2.-19. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Břeclav (18) 
20.-39. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Bučovice (20) 
40.-57. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Hodonín (18) 
58.-85. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Hustopeče (28) 
86.-127. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Kyjov (42) 
128.-144. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Mikulov (17) 
145.-177. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Moravský Krumlov (33) 
178.-190. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Pohořelice (13) 
191.-208. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Slavkov u Brna (18) 
209.-248. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Šlapanice (40) 
249.-290. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Vyškov (42) 
291.-401. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Znojmo (111) 
402.-425. města, městyse a obce ve správním obvodu OSRP Židlochovice (24) 

b) na vědomí  

426. ČIŽP, OI Brno, odd. ochrany přírody, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS) 
427. Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí (DS) 
428. Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí (DS) 
429. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí (DS) 
430. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí (DS) 
431. Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí (DS) 
432. Městský úřad Mikulov, odbor životního prostředí (DS) 
433. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí (DS) 
434. Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí (DS) 
435. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí (DS) 
436. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí (DS) 
437. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí (DS) 
438. Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (DS) 
439. Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí (DS) 
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