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ROŽNOV P. R. 8. 8. 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny, RP Správa CHKO Beskydy (dále jen „Správa CHKO
Beskydy“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti právnické osoby:
Muzeum regionu Valašsko, se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ: 00098574,
zastoupené Ing. Tomášem Vitásekem, ředitel organizace, p. s. (dále jen „žadatel“), ze dne 7. 5.
2019 a provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
-

podle § 56 odst. 1 zákona ve smyslu ustanovení § 48 odst. 4 a § 50 zákona pro sběr
kadáverů, jejich dopravu, manipulaci s nimi a jejich preparaci, a odběr, držení a převoz vzorků
z uhynulých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů

-

pro účely výzkumu a vzdělávání podle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona ve smyslu
ustanovení § 48 odst. 4 a § 50 zákona pro sběr kadáverů, jejich dopravu, manipulaci s nimi a
jejich preparaci, a odběr, držení a převoz vzorků z uhynulých jedinců těch zvláště chráněných
druhů živočichů, kteří jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství

-

podle § 56 odst. 1 zákona ze zákazů uvedených v § 50 pro odběr, držení a převoz vzorků ze
živých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů

-

pro účely výzkumu a vzdělávání ve smyslu § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona ze zákazů
uvedených v § 50 pro odběr, držení a převoz vzorků ze živých jedinců těch zvláště
chráněných živočichů, kteří jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství
povoluje výjimka

Výjimka se povoluje za dodržení těchto závazných podmínek:
1. Výjimka se nevztahuje na prodej, výměnu, nabídku za účelem prodeje nebo výměny
vypreparovaných jedinců či vzorků.
2. Výjimka je udělována pro sběr kadáverů, manipulaci s nimi a jejich preparaci, a odběr
vzorků z živočichů, kteří byli nalezení náhodně uhynulí, případně byli utraceni z důvodu
nevyléčitelné nemoci či zranění v záchranných stanicích, nikoliv jakkoliv úmyslně usmrceni.
3. Vzorky se rozumí veškerý biologický materiál obsahující genetickou informaci, zejména
fixované tkáně obsahující DNA či RNA (např. vzorky svalové tkáně, krve, bukální stěry,
spermie, vajíčka, trus, vytržené peří nebo chlupy, embrya živočichů, zbytky blan z vajíček,
svlečky či obsah žaludku).
4. Výjimka není udělována na odchyt, sběr a zraňování živých jedinců mimo jedince
nacházející se v záchranných stanicích nebo chovatelských zařízeních, jejichž činnost je
řádně provozována v souladu se zákonem.
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5. Bude vedena podrobná dokumentace o všech nálezech kadáverů zvláště chráněných
živočichů obsahující zejména záznam o místě a času nálezu a pravděpodobné příčině
úhynu. O naplňování této výjimky bude Správa CHKO Beskydy informována žadatelem
každý kalendářní rok nejpozději do 31. 12. zasláním výpisu z této dokumentace (prioritně
v elektronické podobě).
6. V případě, že bude nalezený uhynulý jedinec preparován, bude takto vzniklý preparát
nezaměnitelně označen a tato skutečnost bude rovněž zaznamenána do výše uvedené
dokumentace.
7. V případě podezření na spáchání trestného činu ve smyslu § 299 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, bude před další manipulací s kadávery zavolána na místo nálezu Policie
ČR. O této skutečnosti bude rovněž informována Správa CHKO Beskydy.
8. Výsledky vědeckých výzkumů spojených s níže popsaným záměrem žadatele budou
bezodkladně poskytnuty Správě (např. články, abstrakty ze sborníků atd.).
9. Výjimka se vztahuje na území CHKO Beskydy.
10. Tato výjimka platí na dobu neurčitou.
ODŮVODNĚNÍ
Žadatel podal žádost o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
druhů živočichů za účelem zapojení se do výzkumného projektu „Národní genetická banka
živočichů“ včetně založení partnerské genetické banky a sběru vlastních vzorků z regionu a širšího
okolí. K žádosti bylo dodáno Memorandum NGBŽ.
Dnem podání žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o udělení výjimky dle § 56 zákona.
Správa CHKO Beskydy oznámila dne 10. 6. 2019 zahájení správního řízení všem známým
účastníkům řízení. Účastníkem řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel.
Účastníkem jsou dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu všechny města, obce a mestysy na území
CHKO Beskydy. Zároveň s oznámením jsme vyzvali účastníky řízení k seznámení se s podklady
rozhodnutí, a to nejpozději do 8 dnů od data jeho zveřejnění na úřední desce. Dne 17. 6. 2019 se
do správního řízení přihlásilo Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, Zašovská
784, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 69211795. Žádný z účastníků se později k podkladům řízení
nevyjádřil.
Žadatel ve své žádosti uvádí:
„V květnu 2015 byla na základě memoranda o spolupráci mezi výzkumnými institucemi v ČR
založena Národní genetická banka živočichů (NGBŽ), jejímiž zakládajícími členy jsou Ústav
biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i. a Katedra zoologie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Koncept NGBŽ je zajistit dlouhodobé uchovávání odborně
konzervovaných vzorků genomického materiálu reprezentujícího biodiverzitu živočichů na Zemi.
Archivované vzorky budou využity pro co nejširší potřeby vědeckého výzkumu a ochrany přírody.
Genetické vzorky jsou uchovávány v hluboko mrazících boxech genetické banky, řádně evidované
a označené“.
Muzeum regionu Valašsko jako zapsaná vědecko – výzkumná a edukační instituce podepsalo
memorandum o spolupráci se zakládající institucí a usiluje o zapojení se do NGBŽ včetně založení
partnerské genetické banky a sběru vlastních vzorků z regionu a širšího okolí. Pro realizaci těchto
aktivit je žádáno o vydání výjimky a to konkrétně ze zákazu držet a dopravovat kadávery jedinců
zvláště chráněných druhů živočichů a manipulovat s nimi za účelem získání vzorků biologického
materiálu obsahujícího genetickou informaci, a získávat, držet a převážet vzorky ze živých a
mrtvých jedinců těchto druhů. Jednat se bude o vzorky veškerého biologického materiálu
obsahujícího genetickou informaci, zejména pak fixované tkáně obsahující DNA či RNA (např.
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vzorky svalové tkáně, krve, bukální stěry, spermie, vajíčka, trus, vytržené peří nebo chlupy,
embrya živočichů, zbytky blan z vajíček, svlečky či obsah žaludku) či celé kadávery živočichů.
U kadáverů celých živočichů je žádáno rovněž o tvorbu preparátů a jejich držení ve sbírkách
muzea, kde budou sloužit při výstavách a výukových programech.
Správa CHKO Beskydy posoudila předloženou žádost i důvody žadatele pro její podání a
shledala převahu veřejného zájmu, kterým je výzkum a vzdělávání, nad zájmem ochrany přírody.
Zároveň pro realizaci tohoto výzkumu stanovila takové podmínky, které by měly zajistit ochranu
zdejších populací zvláště chráněných druhů živočichů, neboť výjimka se vztahuje pouze na
nalezené náhodně uhynulé jedince nebo jedince, kteří se pro své zranění, nemoc či hendikep
dostali do záchranných stanic provozovaných v souladu se zákonem, či trvale žijí v souladu se
zákonem v chovatelských zařízeních. Při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí nedojde k žádnému zhoršení stavu místních populací předmětných druhů zvláště
chráněných živočichů z hlediska jejich ochrany.
Pro zvláště chráněné druhy živočichů, kteří jsou zároveň předmětem ochrany podle práva
Evropských společenství a pro druhy živočichů, kteří nejsou zvláště chráněnými druhy ve smyslu
ust. dle § 48 odst. 1 zákona, ale jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství,
lze dále výjimku povolit, jelikož byly splněny následující podmínky:
1. Je dán některý z důvodů uvedených v § 56 odst. 2 zákona: z žádosti vyplývá, že se jedná o
písm. d), tedy pro účely výzkumu a vzdělání.
2. Neexistuje jiné uspokojivé řešení: v tomto případě se jeví jako nejlepší řešení mrtvé jedince
využívat pro účely výzkumu a vzdělání.
3. Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska
ochrany.
Správa CHKO Beskydy při rozhodování vycházela z podkladů žadatele, z údajů získaných při
své úřední činnosti a v průběhu provedeného správního řízení došla k závěru, že množství
podkladů, které má k dispozici na provedení potřebných důkazů ve smyslu § 50 správního řádu je
dostatečné k odůvodnění výrokové části tohoto rozhodnutí, a proto rozhodla tak, jak je uvedeno
výše.
Správa CHKO Beskydy v souladu s ustanovením § 45g odst. 1 zákona vydává následující
stanovisko:
Plánovaný záměr zasahuje do evropsky významné lokalit na území CHKO Beskydy. Vzhledem ke
svému rozsahu, lokalizaci a charakteru nemůže mít výše specifikovaný záměr samostatně nebo ve
spojení s jinými záměry při dodržení stanovených podmínek významný vliv na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti.
Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem ke zrušení rozhodnutí dle § 84 odst.
1 písm. c) zákona.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odstavec 1 správního řádu odvolat do patnácti dnů
ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným u Správy CHKO
Beskydy, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odstavec 1 správního řádu), přičemž
tato lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. V odvolání se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I beskydy@nature.cz I T: 571 654 293
C:\pdf_convertor\temp\e4b82fa7-8cba-4388-a40e-f18b28260520\temp3835

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání je třeba podat v takovém počtu stejnopisů, aby
jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis (§ 82 odstavec 2
správního řádu). Podané odvolání má dle § 85 odstavec 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění není přípustné.

Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Rozdělovník:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu - doručení písemně na doručenku:
Muzeum regionu Valašsko, p. o., se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Doručení do datové schránky:

Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:
Město Rožnov pod Radh.
(odbor životního prostředí)
Město Zubří
Obec Dolní Bečva
Obec Horní Bečva
Obec Hutisko-Solanec
Obec Prostřední Bečva
Obec Valašská Bystřice
Obec Vidče
Obec Vigantice
Město Valašské Meziříčí
(odbor životního prostředí)
Obec Střítež nad Bečvou
Obec Velká Lhota
Obec Zašová
Město Vsetín
(odbor životního prostředí)
Město Karolinka
Městys Nový Hrozenkov
Obec Francova Lhota
Obec Halenkov
Obec Horní Lideč
Obec Hovězí
Obec Huslenky
Obec Janová
Obec Leskovec
Obec Lidečko
Obec Lužná
Obec Malá Bystřice
Obec Střelná
Obec Ústí
Obec Valašská Polanka
Obec Valašská Senice
Obec Velké Karlovice

Obec Zděchov
Obec Hodslavice
Obec Hostašovice
Obec Mořkov
Město Frenštát pod
Radhoštěm
(odbor životního prostředí)
Obec Bordovice
Obec Lichnov
Obec Trojanovice
Obec Veřovice

Obec Řeka
Obec Bocanovice
Obec Dolní Lomná
Obec Horní Lomná
Obec Milíkov
Obec Mosty u Jablunkova
Obec Návsí

Město Frýdlant nad Ostravicí
(odbor životního prostředí)
Obec Bílá
Obec Janovice
Obec Kunčice pod
Ondřejníkem
Obec Ostravice
Obec Staré Hamry
Obec Čeladná
Obec Dobratice
Obec Krásná
Obec Morávka
Obec Pražmo
Obec Raškovice
Obec Vyšní Lhoty
Město Třinec
(odbor životního prostředí)
Obec Komorní Lhotka
Obec Košařiska
Obec Smilovice
Obec Vendryně
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