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Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů z třídy 

obojživelníků a plazů – rozhodnutí 

 

R o z h o d n u t í 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody, v souladu 

s ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 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.“) a na základě správního 

řízení vedeného dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) 

 

I. povoluje výjimku 

 

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 

zákona č. 114/1992 Sb. konkrétně chytat, držet zvláště chráněné živočichy druhu mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný 

(Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina 

bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), blatnice 

skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana 

arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan menší (Rana lessonae), skokan 

zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), slepýš křehký (Anguis 

fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agillis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), 

ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková 

(Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka podplamatá (Natrix 

tessellata), a to všech jejich vývojových stádií pro průzkumy, mapování a monitoring 

na celém území Středočeského kraje, mimo zvláště chráněná území. Výjimka je 

povolena panu Mgr. Jaromíru Mašterovi, nar. 16. 12. 1980, trv. bytem Slavíčkova 22, 

586 01 Jihlava za dodržení následujících podmínek: 
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1. Jedinci budou drženi pouze po nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu 

determinace, poté budou ihned vypuštěny zpět na lokalitu. 

2. Při odchytu bude postupováno tak, aby nedocházelo k ničení snůšek a 

vajíček. 

3. Každoročně bude Krajskému úřadu poskytnut výsledek mapování na 

lokalitách např. v el. podobě formou zprávy v textovém formátu přiloženou 

k emailové zprávě. 

4. Platnost tohoto rozhodnutí je povelena do 31. 12. 2023. 

 

Krajský úřad při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. § 56 odst. 2, 

písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. 

II. nepovoluje výjimku 

podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 

odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. konkrétně chytat, držet zvláště chráněné živočichy 

druhu mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus), 

čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná 

(Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), 

blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan 

ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan menší (Rana 

lessonae), skokan zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), 

slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agillis), ještěrka živorodá 

(Lacerta vivipara), ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus), 

užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka 

podplamatá (Natrix tessellata), a to všech jejich vývojových stádií, pro osvětové 

akce a ekologickou výchovu dětí.  

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Mgr. Jaromír Maštera, nar. 16. 12. 1980, trv. bytem Slavíčkova 22, 586 01 Jihlava 

 

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů. 

 

Odůvodnění 

 

Krajskému úřadu byla dne 2. 3. 2018 doručena žádost od pana Mgr. Jaromíra Maštery, 

16. 12. 1980, trv. bytem Slavíčkova 22, 586 06 Jihlava o povolení výjimky dle  ust. § 

56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 

114/1992 Sb., konkrétně chytat, držet zvláště chráněné živočichy druhu mlok skvrnitý 



č.j.: 031004/2018/KUSK                                                                                         strana 3 / 7 

(Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus 

vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina bombina), 

ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), blatnice skvrnitá 

(Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), 

skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan menší (Rana lessonae), skokan zelený (Rana 

esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), slepýš křehký (Anguis fragilis), 

ještěrka obecná (Lacerta agillis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), ještěrka zelená 

(Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková (Natrix natrix), 

užovka hladká (Coronella austriaca), užovka podplamatá (Natrix tessellata), a to 

všech jejich vývojových stádií. K odchytu má docházet pro účely průzkumu, 

mapování, monitoringu, praktických ukázek pro veřejnost a ekologickou výchovu 

dětí. Odchycení jedinci budou po determinaci a ukázkách vráceni zpět na místo 

odchytu. K odchytu budou použity živolovné pasti a kesery. Řízení je vedeno na celé 

území Středočeského kraje mimo zvláště chráněná území. 

Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno správní řízení v předmětné věci. Krajský úřad 

tuto skutečnost v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu oznámil všem účastníkům 

řízení. O zahájení správního řízení byly též informovány spolky „Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody 06/05“, „Český svaz ochránců přírody Svojetice“, 

„ANGREŠT z.s.“, „Česká společnost ornitologická“, „Košátecký potok“, „Okresní 

sdružení ČSOP Benešov“, „Otevřené informace, z.s.“ „Spolek Kamýk“, „Symbios, 

z.s.“, „Zdravé Měšice, z.s.“ a „Zdravý Mníšek, z.s.“. Podle § 70 odst. 3 zákona 

č. 114/1992 Sb., je občanské sdružení resp. zapsaný spolek oprávněn účastnit se 

správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od oznámení o 

zahájeném řízení. Ve stanovené lhůtě se do předmětného řízení přihlásil spolek 

„Český svaz ochránců přírody Svojetice“. 

Účastníkům řízení byla dána možnost činit úkony dle § 36, § 37 a § 38 správního 

řádu, zejména vyjádřit své stanovisko navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a to po 

celou dobu předmětného řízení až do vydání rozhodnutí. Krajský úřad poskytl 

v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. K předmětné věci se ve správním 

řízení vyjádřili obec Svojetice a obec Velký Osek.  Obec Velký Osek nemá 

k předmětnému řízení žádných připomínek. Obec Svojetice požaduje, a to vzhledem 

ke skutečnosti, že účastník řízení je „Český svaz ochránců přírody Svojetice“, o 

daných aktivitách v její správním obvodu s předstihem informovat a požaduje též 

zaslat výsledek o nálezech a monitoringu uvedených živočichů. Podmínky obce 

Svojetice se netýkají ochrany zvláště chráněných druhů, a proto je Krajský úřad 

v rozhodnutí nezohlednil. Výsledky z průzkumů budou navíc zadány do nálezových 

databází a též poskytnuty Krajskému úřadu. Obec Svojetice tedy případně může 

zažádat o informaci o výskytu druhů na svém území.  
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Krajský úřad též během řízení obdržel podnět od Městského úřad Benešov, jakožto 

orgánu ochrany přírody, který navrhuje, aby byla výjimka časově omezena a dále 

doporučuje uložit povinnost 1 x za rok podat hlášení. Krajský úřad se s tímto názorem 

ztotožňuje. Nositel výjimky je povinen do 31. 12. každého roku, a to až do konce 

platnosti rozhodnutí, nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody zásahy, provedené 

na základě vydané výjimky pro zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992 

Sb., toto hlášení je navíc uloženo i podmínkou č. 5. Dále Krajský úřad stanovil 

platnost rozhodnutí do 31. 12. 2023, i když žadatel žádá platnost rozhodnutí na dobu 

neurčitou. Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán nemůže predikovat vývoj 

jednotlivých druhů je nutné platnost výjimky omezit. Po uplynutí platnosti výjimky je 

možné podat žádost se všemi náležitostmi znovu.  

Výše uvedené druhy z třídy plazů a obojživelníků patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. mezi zvláště chráněné 

živočichy, zařazeni do kategorie „ohrožení“, „silně ohrožení“ a „kriticky ohrožení“ 

živočichové. Výjimky u zvláště chráněných druhů může orgán ochrany přírody 

povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody 

nebo v zájmu ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů, 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 pokud povolovaná činnost neovlivní dosažení či 

udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. 

Krajský úřad prostudoval předloženou žádost a zhodnotil možné dopady odchytu a 

přenosu na zvláště chráněné živočichy a dospěl k závěru, že výjimku lze pro účely 

průzkumu, mapování a monitoringu povolit. Krajský úřad dospěl k názoru, že se jedná 

o záměr, který je realizován v zájmu ochrany přírody. Dle předložené žádosti budou 

data o výskytu zadána do příslušných nálezových databází a výstupem dále budou 

zprávy s návrhy opatření ve prospěch těchto živočichů. Krajský úřad je toho názoru, 

že znalost o rozšíření druhů, stavu populací, působících a ohrožujících vlivech je 

nezbytná pro zajištění vhodné péče jak o druhy samotné, tak o jejich stanoviště. Navíc 

dojde k rozšíření povědomí o výskytu druhů na území Středočeského kraje, které 

může, nejen Krajský úřad, využít při své správní činnosti. Povolená výjimka je 

v zájmu ochrany přírody a je v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 

114/1992 Sb. Předmětná činnost negativně neovlivní stavy druhů z hlediska jejich 

ochrany, a to vzhledem ke skutečnosti, že jsou zvoleny běžně používané metody 

odchytu a druhy budou po determinaci ihned vypuštěny zpět na místo odchytu.  Živo 

lovné pasti jsou jednou z několika metod určených pro získávání informací. Pasti jsou 

založeny na lákání zvířat na návnadu, popř. se do nich jedinci dostanou v rámci svého 

exploračního chování na lokalitě. Pasti jsou dostatečně prostorné, neomezují 

živočichy v pohybu, umožňují jim bez komplikací dýchat, a dokonce i lovit potravu. 

Druhou použitou metodou je odlov za pomocí keserů. Kesery se běžně na odlov 
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obojživelníků požívají. Jedná se o lovné sítě s oky od 1 do 5 mm na larvy s oky 

jemnějšími.  

Neexistence jiného uspokojivého řešení je spatřována ve faktu, že bez znalostí o 

rozšíření druhů a stavu jejich populací v území by nemohlo docházet k jejich efektivní 

ochraně. 

Krajský úřad stanovil dle § 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. několik podmínek, za 

jejichž dodržení je možné jedince držet a odchytávat. Tyto podmínky byly stanoveny 

z důvodu omezení působení stresu na dané jedince. V podmínce č. 3 je žadateli 

stanovena povinnost každoročně poskytovat Krajskému úřadu výsledek mapování na 

lokalitách, a to s ohledem na ustanovení § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb., 

respektive § 5b odst. 5 (viz výše).  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Krajský úřad povolil panu Mgr. Jaromíru 

Mašterovi výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených v ust. § 50 

odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. konkrétně chytat a držet zvláště chráněné živočichy 

druhu mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus), čolek 

obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka obecná (Bombina 

bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), blatnice 

skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana 

arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan menší (Rana lessonae), skokan 

zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), slepýš křehký (Anguis 

fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agillis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), 

ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková 

(Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka podplamatá (Natrix 

tessellata), a to všech jejich vývojových stádií, a to pro průzkumy, mapování a 

monitoring na celém území Středočeského kraje. Při povolování výjimky postupoval 

v souladu s ust. § 56 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb. 

Krajský úřad dále zhodnotil žádost o povolení výjimky pro osvětové akce a 

ekologickou výchovu dětí a došel k závěru, že není důvod pro její udělení.  Dle 

předložené žádosti by mělo k odchytu jedinců při osvětových akcí docházet 

dopoledne, kde budou přechováváni v kbelících, sklenicích a akváriích. Při těchto akcí 

jsou živočichové několik hodin vystaveni stresu. Navíc danou lokalitu může navštívit 

několik desítek osob, čímž jsou vystaveni stresu také jedinci neodchycení a dochází 

k nadměrnému tlaku na jejich prostředí. Krajský úřad je toho názoru, že v dnešní době 

existuje spousta studijního materiálu filmy počínaje, odbornou literaturou, různými 

obrazovými atlasy a klíči k určování živočichů konče. Také je možné navštěvovat 

muzea a různá chovatelská zařízení, kde jsou exponáty mnoha organismů na nichž je 

možné demonstrovat různé anatomické a morfologické detaily, etologické projevy 

specifické pro ten či onen druh atd.  
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V dané věci Krajský úřad nespatřuje veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany 

přírody. Navíc existuje i jiné uspokojivé řešení, jak lidé mohou získat informace o 

daných druzích o jejich nárocích aj.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Krajský úřad nepovolil panu Mgr. 

Jaromíru Mašterovi výjimku dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazů uvedených 

v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. konkrétně chytat a držet zvláště chráněné 

živočichy druhu mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus 

cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka 

obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo 

viridis), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan 

ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan menší (Rana 

lessonae), skokan zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), 

slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agillis), ještěrka živorodá 

(Lacerta vivipara), ještěrka zelená (Lacerta viridis), zmije obecná (Vipera berus), 

užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka 

podplamatá (Natrix tessellata), a to všech jejich vývojových stádií, pro osvětové akce 

a ekologickou výchovu dětí.  

Orgánu ochrany přírody byly předloženy v předmětném řízení následující materiály: 

- Žádost o povolení výjimky 

- Přihlášení spolku – Český svaz ochránců přírody Svojetice 

- Vyjádření obce Velký Osek 

- Vyjádření obce Svojetice 

- Vyjádření orgánu ochrany přírody městského úřadu Benešov 

Toto rozhodnutí neřeší majetkoprávní vztahy. 
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Poučení 

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     

                                                                                                 Ing. Michaela Anýžová 

                                                                                    Odbor životního prostředí a zemědělství  

                                                                                       Oddělení ochrany přírody a krajiny  

                                                               Odborný referent 

                                                                                   /“otisk úředního razítka“/ 

 

 

Rozdělovník: 

Na doručenku obdrží účastníci řízení: 

Mgr. Jaromír Maštera, Slavíčkova 22, 586 01 Jihlava na doručovací adresu: Březinova 

5479, 586 06 Jihlava 

Český svaz ochránců přírody Svojetice, Na Skále 163, 251 62 Svojetice  

Obce ve správním území Krajského úřadu vymezené dle ust. § 77a odst. 4 zákona 

č. 114/1992 Sb. 
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