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Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů z důvodu
praktického ověření výsledků výzkumu, zaměřeného na aplikaci opatření
směřujících k omezení populací invazními druhy raků – rozhodnutí
Rozhodnutí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5, písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), v souladu s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“)
povoluje výjimku
podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c)
zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kteří
jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, druhu rak
kamenáč (Austropotamobius torrentium), konkrétně je chytat, rušit a sbírat jejich
vývojová stádia při praktickém ověření výsledků předchozího aplikovaného výzkumu,
podle kterého budou provedeny kombinace různých regulačních nebo eradikačních
opatření, jež povedou k významnému omezení populací invazních druhů raků.
Výzkum bude probíhat na lokalitách s výskytem populace raka kamenáče, které jsou
ohrožovány výskytem invazních druhů raků. Jedná se o Zákolanský potok a
Stroupinský potok (mimo CHKO Křivoklátsko) a jejich přítoky. Výjimka je povolena
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Podbabská 2582/30, 160 00 Praha za předpokladu, že v rámci povolené výjimky
budou odchycení raci, bezprostředně po ukončení odlovu, spočítáni, změřeni, bude
určeno pohlaví a následně budou raci vypuštěni zpět na lokalitě odchytu. Platnost
povolené výjimky je omezena do 31. 12. 2027.
Tímto povolením nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.
Dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., IČO: 00020711, Podbabská 2582/30, 160
00 Praha.
Zároveň tímto nositele výjimky upozorňujeme, že v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona
č. 114/1992 Sb., je povinen do 31. 12. každého roku, po dobu platnosti rozhodnutí,
nahlásit orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě povolené výjimky.
Počet živočichů, na které se rozhodnutí vztahuje není možno v tomto okamžiku
stanovit a závisí na počtu živočichů, kteří budou odchyceni v rámci jednotlivých
odlovů na výše uvedených lokalitách. Obecně se dá říci, že se bude jednat o desítky až
stovky raků.
Odůvodnění
Krajskému úřadu byla dne 10. 9. 2021 doručena žádost Výzkumného ústavu
vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., IČO: 00020711, Podbabská 2582/30, 160
00 Praha ve věci povolení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze
zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu rak kamenáč
(Austropotamobius torrentium), konkrétně je chytat, rušit a sbírat jejich vývojová
stádia při praktickém ověření výsledků předchozího aplikovaného výzkumu, podle
kterého budou provedeny kombinace různých regulačních nebo eradikačních opatření,
jež povedou k významnému omezení populací invazních druhů raků. Dopisem ze dne
15. 9. 2021 oznámil krajský úřad všem známým účastníkům řízení a zapsaným
spolkům „Česká společnost ornitologická“, „Beroun srdcem z. s.“ a „Sdružení
Miláčov, z. s.“ zahájení správního řízení a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu
dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům
rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. § 36 odst. 1 a 2 správního
řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení a
vyjádřit v řízení své stanovisko až do vydání rozhodnutí. Do dne vydání tohoto
rozhodnutí se žádný účastník řízení k tomuto řízení nevyjádřil a také žádný
z obeslaných zapsaných spolků se do řízení nepřihlásil. Účastníkem řízení dle ust.
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§ 27 odst. 3 správního řádu (příslušný územně samosprávný celek) je Obec Běloky,
Číčovice, Dobrovíz, Hostouň, Lichoceves, Makotřasy, Okoř, Středokluky, Svrkyně,
Zákolany, Lidice, Libochovičky, Zájezd, Dřetovice, Stehelčeves, Koleč, Třebusice,
Brandýsek, Hředle, Bavoryně, Stašov a Město Buštěhrad, Žebrák, Zdice, Králův Dvůr
a Statutární město Kladno.
Rak kamenáč je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., zvláště chráněným živočichem, který je zařazen do kategorie
„kriticky ohrožený“ živočich. Vzhledem k předmětným zvláště chráněným
živočichům je možno požadovanou výjimku povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný
zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody a dále
jelikož rak kamenáč patří mezi druhy, které jsou předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z
důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., neexistuje-li jiné
uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu
druhu z hlediska ochrany. Na základě této skutečnosti krajský úřad prostudoval
předloženou žádost, zhodnotil možné dopady realizace záměru na zvláště chráněné
živočichy a došel k závěru, že realizace záměru je možná, neboť realizace záměru je
v zájmu ochrany přírody. Konkrétně v ochraně stávajících populací raků před šířením
a nákazou houbového onemocnění, které přenášejí nepůvodní druhy raků, jež má na
naše, původní, druhy raků likvidační vliv. Vzhledem k výše uvedenému postupoval
krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Konkrétně
se jedná o důvody nesporného významu pro životní prostředí, tedy z důvodu ochrany
domácích druhů raků před šířením onemocnění, které má na naše raky vesměs fatální
účinky. Neexistence jiného uspokojivého řešení je v tomto případě dána skutečností,
že předmětný výzkum se neobejde bez odchytu a manipulace s raky, nicméně ti budou
opět vypuštění v místě odchytu. Realizací záměru také nemůže dojít negativnímu
ovlivnění, dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany přírody,
protože realizací záměru nebudou negativně ovlivněny či ničeny stávající lokality
s výskytem raků, nedojde k negativnímu ovlivnění stávajícího areálu rozšíření raků a
taktéž raci nebudou usmrcováni. Ve výroku rozhodnutí je uvedena podmínka, která
nositele výjimky opravňuje k odchytu raků za účelem spočítání, změření, a určení
pohlaví, načež budou raci vypuštěni zpět do vodního prostředí. Dále byla platnost
rozhodnutí omezena do 31. 12. 2027, což je v souladu s předloženou žádostí. Dále
v rozhodnutí krajský úřad zohlednil ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž
druh zvláště chráněných organismů je v rozhodnutí stanoven. Jeho počty nelze
v současné době stanovit. K jejich usmrcování nebude docházet. Důvod pro povolení
výjimky je v rozhodnutí uveden. Podmínky časové a místní, při nichž lze výjimku
realizovat nejsou v rozhodnutí uvedeny, protože pro výkon rozhodnutí je stanovení
takovýchto podmínek zcela neopodstatněné. Způsob kontrol je daný zákonem
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č. 114/1992 Sb., který umožňuje orgánům ochrany přírody vykonávat kontrolní
činnost, ze zasílaných zpráv o realizaci záměru, z místních šetření apod.
Jelikož neexistuje jiné uspokojivé řešení a populace předmětného druhu zvláště
chráněného živočicha zůstane v neměnném stavu z hlediska ochrany, postupoval
krajský úřad v souladu s ust. § 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a povolil
předmětnou výjimku Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v.
i., IČO: 00020711, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha. Toto rozhodnutí umožňuje
žadateli škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů
druhu rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), konkrétně je chytat, rušit a sbírat
jejich vývojová stádia při praktickém ověření výsledků předchozího aplikovaného
výzkumu, podle kterého budou provedeny kombinace různých regulačních nebo
eradikačních opatření, jež povedou k významnému omezení populací invazních druhů
raků, a to až do 31. 12. 2027, kdy končí platnost povolené výjimky.
Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály:
- žádost o povolení výjimky
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho
oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského
úřadu Středočeského kraje.

………………………………
oprávněná úřední osoba
Mgr. Pavel Sýkora
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírody a krajiny
Odborný referent

Na doručenku obdrží účastníci řízení:
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.,
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha (DS)
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Obec Běloky, Běloky 19, 273 53 Běloky (DS)
Obec Číčovice, Číčovice 16, 252 68 Číčovice (DS)
Obec Dobrovíz, Pražská 13, 252 61 Dobrovíz (DS)
Obec Hostouň, Kladenská 119, 273 53 Hostouň (DS)
Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves (DS)
Obec Makotřasy, Makotřasy 11, 273 54 Makotřasy (DS)
Obec Okoř, Okoř 13, 252 64 Okoř (DS)
Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky (DS)
Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně (DS)
Obec Zákolany, Zákolany 55, 273 28 Zákolany (DS)
Obec Lidice, 10. června 1942 161, 273 54 Lidice (DS)
Obec Libochovičky, Libochovičky 13, 273 42 Libochovičky (DS)
Obec Zájezd, Zájezd 26, 273 43 Zájezd (DS)
Město Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad (DS)
Obec Dřetovice, Dřetovice 2, 273 42 Dřetovice (DS)
Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves (DS)
Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno (DS)
Obec Koleč, Koleč 103, 273 29 Koleč (DS)
Obec Třebusice, Třebusice 133, 273 41 Třebusice (DS)
Obec Brandýsek, Slánská 62, 273 41 Brandýsek (DS)
Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák (DS)
Obec Hředle, Hředle 25, 267 51 Hředle (DS)
Město Zdice, Husova 2, 267 51 Zdice (DS)
Obec Bavoryně, Bavoryně 8, 267 51 Bavoryně (DS)
Obec Stašov, Stašov 114, 267 51 Stašov (DS)
Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr (DS)
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