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Veřejná vyhláška

IGajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem

2l

Praha (dále jen ,,krajský úřad") jako orgán ochrany přírody
věcně a místně příslušnýpodle ust. $ 29 odst. l a ust. $ 67 odst. l písm. g) zákona
č.12912000 Sb., o krajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů, a úíledle

Zborovská 11, l50

ust. $ 75 odst. l písm. d) a ust. $ 77a odst. 5 písm. f) zákona č. ll4ll992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. ll4ll992

Sb."),dleust. $ 5bodst.4zákonač. ll4l1.992 sb.,vsouladusust. $ 25 aust. s172
odst' 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen
,,správní Íád"), tímto zveřcjňuje

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro

usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorox carbo sinensis) při prevenci
závažných škod na rybářství a za účelemochrany (iiných) volně ffjících
živočichůna územíStředočeskéhokraje mimo územíChráněné krajinné oblasti
(CHKO) Kokořínsko-Máchův kraj, Blaník, I(řivoklátsko, český Ráj, Brdy,
Český kras a mimo územínárodních přírodních rezervací (NPR) a národních
přírodníchpamátek (I{PP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen
,,správní Únemí kraj ského úřadu").
Ikajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu ust. $ 5b odst. 4 zákona

č,.

Il4lI992 Sb., stanoví odchylný postup pro usÍnÍcováníkormorána velkého na území

krajského úřadu Středočeského kraje

ve správě krajského úřadu. Důvodem pro

povolení odchylného postupu je v souladu s ust. $ 5b odst. l zákona ě. ||4ll992 Sb.,
prevence závaŽných škod na rybářství a účelochrany fiiných) volně Žijicich
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Živočichů.
S ohledem na výše uvedené v y

zý v á krajský úřad dotčenéosoby, aby k návrhu

opatření ve |hůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u krajského úřadu
písemnéodůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastnfty nemovitostí' jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením opebné povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření
obecné povahy odůvodněnénámitky v zákonnó lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
Podle ust. $ l72 správního řádu mohou opatřením dotčenéosoby a dotčenívlastníci
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky kjeho návrhu, respektive vpřípadě
vlastníků nemovitostí písemnéodůvodněné námitky. Vlastníkůmk tomu správní řád
určuje lhůfu 30 dnů. Vzhledem k tomu, že dotěeným osobám, na rozdil od dotčených

vlasníkůnemovitostí, nestanoví lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tunr
lhůtu správni orgán, a to v totožnédélce 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ust. $ 25 správniho řádu je tato vyhláška umístěna na uřední desce
krajského uřadu a pro dálkoý přístup na elektronické uřední desce, kterou lze na|ézt
na adrese http://www.kr-stredoceskv.cz a dále na úředních deskách obcí, jejichž správní
obvod je Íizenim dotčen. Dnem zlteÍejnéni je poslední den lhůty určenépro vyvěšení
na úřední desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkrím se nepřihlížía
zmeškání úkonu nelze prominout'

oprávněná uřední osoba

Mgr. Pavel Sýkora
odbor živoníhoprostředí a zeměděIství
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Příloha:
Náwh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcovárrí
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závahtých škod
na rybářswí a za účelemochrany (jiných) volně žijicich živoěichůna
trrcmi Sffedočeského kraj

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

I

e.

t.

07,

ffin

NÁvnH oparŘrnÍ onncNÉPovAHY
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělsťví (dále jen ,,krajský úřad")
jako orgrín ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. $ 29 odst. 1 a $ 67 odst. 1, písm. g)
zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpsů, a dále dle ust'

$75odst. 1,písm.d) aust. $77aodst5,písm.f;zákonač. Il4ll992 Sb.,oochraněpřírodya

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), dle ust' $ 5b odst. 4 zákona a v souladu
sust. $ l7I a násl. zákonač.50012004 sb., správní řád, ve zněnipozdějšíchpředpisů (dále jen
,,správní Íád"),

stanovuje

odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sllrensís) při
prevenci závažných škod na rybářství a za účelemochrany (iiných) volně žijícíchživočichů
na ilzemí Středočeskéhokraje mimo únemíChráněné krajinné oblasti (cHKo)
Kokořínsko-Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, český Ráj, Brdy, český kras a mimo
územínárodníchpřírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech
jejich jejich ochranných pásem (dále jen o,správní územíkrajského úřadu").
Předmět úpravy

čHnek 1
Ikajský úřad tímto opatřením vydaným pod čj.
dne . .
.. (dále jen ,,opatření obecné povahý')
povoluje podle ustanovení $ 5b odst.
a) osobám oprávněným k

l

.... a oznítmeným veřejnou vyhláškou

zákona

rybníkářství podle zvláštního zákona1l

b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2

při

prevenci závažných škod na rybářství a z^ účelemochrany (iiných) volně
žijícíchživočichůodchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednicMm
osob oprávněných podle zátkona o myslivos6r) jedince kormorána velkého stanoveného
v $ 5a odst. 1 písm. a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v $ 5a odst. 1,
písm. e) zákona, a to za podmínek uvedených dáte v tomto opatření obecné povahy.

1$ 3

zdkona č. 99/2004 Sb., o rybářsní, ve znění pozdějších předpisů.

2 $ 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
3

s 39 zákona č. 449/200I Sb., o myslivosti,

ve znění pozdějších předpisů'

1

orgánem ochrany přírody příslušným vyhlásit, že podmínky pro odchylný postup nastaly j e místně
příslušný orgán ochrany přírody v souladu s $ 5b odst. 4 zákona, tedy místně příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností,v územíchzaÍazených do kategorie přírodní rezervace a přírodní
památka krajský uřad (dále jen,,ooP").

Vymezení časových a místních okolností

čHnek z
odchylný postup stanovený tímto opatřením obecné povahy lze uplatňovat v období od 1. srpna
stávajícího roku do 31. březrra následujícího kalendářního roku, jestliže se ve správním
obvodu místně příslušnéhoooP vyskytuje alespoň jedno hejno kormorána velkého o 5 a více
jedincích na tahu nebo při zimování, a jdeJi o

rybníky nebo zvláštnírybochovná zaÍízenípodle zvláštního zákonal a jejich bezprostřední
okolí na iu;emi obcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun, čáslav, černošice,Dobříš,
Hořovice, Kolín, Kutná Horao Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk,
Poděbrady, Příbram, Rakovník, fučany, Lysá nad Labem, Vlašim, Votice a Sedlčany ve
správním územíkrajského úřadu kromě:
a)

ornitologicky qýznamných lokalit uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření,

-

maloplošných zvláště chráněných území(izemizaÍazených do kategorie přírodnírezervace a
přírodní památka a jejich ochranných pásem).
_

b) rybářské revíry podle zvláštního zákonaz uvedené v příloze č. 2 tohoto opatření obecné
povahy a jejich bezprostřední okolí, kÍeréalespoň částízasahují do správního územíkrajského
uřadu kromě:
- maloplošných zvláště chráněných území(izemí zaÍazených do kategorie přírodní Íezervace a
přírodní památka a jejich ochranných pásem).
-

ornitologicky významných lokalit uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření.

I$

2

písm. c) a d) zákona č' 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisú

2 $ 2 písm' e) a E 4 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

2

Článek 3

Toto opatření obecné povahy lze uplatňovat

v

i

mimo období stanovené článkem 2

a

maloplošných zvláště chráněných územích(s výjimkou ornitologicky významných lokalit
uvedených v příloze l), a to ve vy1'imečných případech, kdy hrozi bezprostřední nebezpečí
vzniku závažné škody a nedojde k ohroženízájmů ochrany přírody chráněných zákonem.

V

takovém případě se můžejednat pouze o krátkodobý, časově omezený zásah (odstřel), V
konkrétních lokalitách stanovených v oznámení o nastalých podmínkách dle $ 5 odst. 4 zákona
místně příslušným orgánem ochrany přírody a provedený za podmínek stanovených v č1. 4 a 5
tohoto opatření obecné povahy.
Na rybnícíchplůdkových, násadových a aktuálně nasazených rybnících hlavních (na prvním
horku), kde hrozí zýšenériziko vzniku škod, lze odchylný postup uplatňovat za podmínek dle čl.
4 a 5 tohoto opatření obecné povahy až do 30. dubna daného kalendářního roku za předpokladu,
že ten, kdo hodlá tento odchylný posfup využivat, oznámí ooP nejpozději do 31. 3. daného
kalendářního roku, které z rybníků, nanichž provozuje rybníkářswí, jsou v dané sezóně zaÍazeny
do kategorie rybníkůplůdkových a rybnftů násadových nebo ktery z hlavních rybnftů je
aktuálně nasazen na prvním horku.

Podmínky uplatňování odchylného postupu

čHnek 4
Postup podle tohoto opatření obecné povahy při usmrcování jedinců kormorána velkého mohou
uplatňovat osoby oprávněné podle zvláštních předpisů3, které jej provedou lovem střelnou
zbraní v souladu se zákonem č,' 449/200l 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 'h 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
předpisůa či jejich využiti(konzumaci) pro vlastní potřebunebo je poskytnutouproúčelyvýzkumu
avzdělávání subjektu, kteý disponuje příslušnýmpovolením k jejich drŽení ve smyslu zákona,

3 zákon č' 449/200I Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 246/1992 Sb' na
ochranu zvířat proti ýrání, ve znění pozdějších předpisů

4 zákon č. 449/200I, o myslivosti, ve znění pozdějšíchpředpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péčia o změně něHeých sottvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů

a
-)

_

povedou přehled o každémprovedeném usmrcení dle vzoru uvedeného v příloze č' 3 a zajistí
irohlídku každého.'r..."rrěhojedince, zdaneni kroužkován - nalezené kroužky bude každý,
tdo b.'d" postupovat podle tohoto opatření obecné povahy shromažďovat společně s údaji o místě
a datu ná|enl.

- do 31. 12. každého roku předají místně příslušnémuooP souhmně přehled o provedených
odstřelech vč. nalezených ornitologických kroužků(předávají se údaje zapÍedchozí období dle
čl' 2, případně zanavantjící postup na plůdkoých a násadových rybnícíchnebo lokalitách dle čl.
3). Zpětné hlášeníbude předáváno oRP, které je vložído systému Habides.

článek 5
Postupovat podle tohoto opatření obecné povahy lze pouze, pokud bylo v souladu s $ 5b odst.
4 zákonamístně příslušným ooP vyhlášeno, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného
postupu, tedy nas1aly okoinosti dle č1. 2 nebo hroziberyrostřední nebezpečívzniku závaŽné škody
podle čl. 3 tohoto opatření obecné povahy'
Skutečnost, že nastaly podmínky pro uplatnění odchylného postupu podle č1. 2 nebo 3 vyhlásí s
podrobnostmi bezodkladně příslušný orgán ochranypřírody formou sdělení na své úřední desce.

odůvodnění

čhnek ó
Ustanovení $ 5b odst. I zilkona zakládámožnost povolení odchylného postupu při ochraně ptáku
je
od ochrany Gtx"rt) stanovené v $ 5a odst. 1 zákonaa stanovuje podmínky a důvody zanichž
jiné
řešení
uspokojivé
možnépovolení vydat. odchylný postup lze povolit, pokud neexistuje
(řešení i nižšímidópady, šetrnějšířešení) a je zároveň dán někteý z důvodůuvedených v $ 5b
oo't. t zákona (zde tedy důvod prevence závažných škod na rybářství a zé$em ochrany jiných
volně Žijicích živočichů).Respektován musí bý rovněž celkový cíl Směrnice 2009|I47/ES o
jejich
ochraně volně žijícíchptáků, tedy zachování stavu populací volně Žijicichptáku (z hlediska
početnosti a rozšířenív rámci areálu) a vydání odchylného postupu je také podmíněno dle $
45e zžtkona zabezpeč,enim ochrany (nepoškozením) evropsky významných lokalit a
ptažich oblastí, resp-. zamezenim dlouhodobého a soustavného vynršování druhů, jež jsou
jejich předměty ochrany. Týká_li se odchylný posfup blíženeurčenéhookruhu osob, lze jej v
ióuladú s $ 5b odst. 4 zákona při splnění stanovených podmínek povolit téžopatřením obecné
povahy ote 5 tzt a násl. správního řádu. Krajský úřad jako příslušný správní orgán dle uvedeného
postupu u kormorána velkého (od zákaztt
.q su óa't. 4 zákona přistoupil k povolení odchylného
jeho jedince úmyslně usmrcovat) z následujících důvodů.

4

Základní yýchodiska
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis) je evropským druhem ptáka, u něhož došlo od
konce 60. let 20. století kýraznému populačnímu nárůsfu a expanzi v rámci areálu. Podle údajů
Ewopské agentury pro životníprostředí (EEA) došlo mezi vyhodnocovanými roky 1970 až2006
k více neŽ20ti násobnému nárůstu počtu hnízdníchpárů a populace nadále roste (nárust o 37Yo za
období 2000 - 2006). Celková velikost evropské populace kormorána velkého, poddruhu sinensis,
je nyní odhadována na více než 700 tisíc jedinců. Mezi faktory umoŽňujícítento nárůst se
nejčastěji řadí zlepšení kvality životníhoprostředí (odeznění vlivu používáníDDT a dalších látek
i celkové zlepšeníkvality vod), zvýšeníúživnostivnitrozemských a litorálních vod (zvýšení
intenzity produkce akvakultury pruběhu 20. stol. apod.), legislativní ochrana tohoto druhu na
lúzemívětšiny státu Evropy a v neposlední řadě i změna klimatických podmínek a charakteristik
toků (nezamrzání řek - vliv přehradních nádů| lidských sídel, regulace a dalšínegativní
zásahy do koryt toků apod.).

Na územíČeskérepubliky se nenachází Žádná ťymamná hnizdni populace (hlavní hnízdiště
kormoriína velkého se nacházejí především napobteŽíbaltského a severního moře) - v ČRhnizdi
cca 350 páru a zřejmě i v souvislosti s dosud povolovaným odstřelem (byť aplikovaným mimo
hnízdnídobu), zťlstává tento počet dlouhodobě prakticky beze zněn' Česká republika je však
výnamnou migračnícestou pro ptáky ze severozápadní' ale částečněi severovýchodní Evropy. S
ohledem na dostupnost zdrojů potravy došlo nejprve ke zýšenípočtu transmigrantů lovících ryby
na rybochovných zaÍizenich a postupně i k nárustu zimujících kormoránů, kteří vyhledávají
především nezamrzajicí řeky prakticky po celém izemi. Podle výsledků mezinárodního sěítání
vodních ptáku dosahuje v posledních letech početnost kormorána v Českérepublice v zimních
měsících 10 000 - 15 000 jedinců a k tomu se přidává proměnliý, avšak znaěný počet (tisíce aŽ
desetitisíce) jedinců na podzimním a jarním tahu.

Z hlediska vliw na rybí společenstva a výše škod na rybářství tak můžedocházet k postupné
kumulaci dopadů i na místech s relativně nízkým aktuálním počtem zjištěných jedinců kormorána
velkého. V pruběhu tahu a zimováni dochání ke změnám v distribuci jedinců a tažných hejn v
ilzemi - pokud zamÍznou stojaté vodní plochy (rybníky a jiná rybochovná zaÍízeni),dochazi k
zv'ýšenípredačního tlaku na nezamrz|ých vodních tocích. Zýšený predačnítlak kormoránů v době,
kdy nezamrzlé vodní toky jsou jejich jediným možným lovištěm, se můžev případě, Že $o
podmínky nastanou po delšíobdobí, projevit negativně na rybích společenstvech a vést k jejich
devastaci. Udává se, že jeden jedinec, v závislosti na velikosti a podmínkách, denně spotřebuje
150 - 600 g ryb (některé zdroje uvádějí až 700 g) a část ryb můžebý během lovu napadena,
stresována azraněna (v rámci provedených studií se počet poškozených ryb v obsádce pohyboval
oďIoÁ do 47%).

Na základě vyčíslenínáhrad škod na rybách poskytovaných dle zákona č' II5l2000 Sb., o
poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými Živočichy, ve zněni
pozdějších předpisů, po dobu, kdy byl kormorán velký zaÍazen mezi zvláště chráněné druhy
živočichů,lze dovozovat ekonomický rozsah škod na rybářswí, resp. rybochovných zaÍizenich _

v posledních letech se jednalo o částku ve výši cca 40 mil. Kč ročně' Vzhledem ke skutečnosti, že
žádost o náhradu uplatňovala pouze část subjektu, jsou souhrnné škody na rybách v rybochovných

zaÍizenich vyšší'Dopady na jednotlivé provozovatele se sice liší(v závislosti na lokalizaci
rýoclrovných zaÍízenive vztahu k oblasterrr, kde dcrchází k rrejvyššíkonoerrtraci prtltahujících a
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zimujícíchkormoránů, v závislosti na druhu obsádky, meziročně v závislosti na délce trvání ledové
pokrývky na rybnících a na dalšíchfaktorech), ale v případě dlouhodobější přítomnosti kormoránů
na rybochovném zaŤizeni můžev závislosti na podmínkách a druhu obsádky docházet ke vzniku
závažných škod již při nízképočetnosti hejn (pod 10 jedinců).

V podmínkách Českérepubliky je s

ohledem na akčnírádius taŽných hejn kormoránů riziko
vzniku škody na většině rybochovnýchzaÍizeni a téměř na všech tocích s parametry umožňujícími
kormoránům lov ryb. Území Středočeského kraje (zejména v návaznosti na tok řeky Labe)
představuje významnou tahovou zastávku vodních ptáku (a tedy i kormoránů) na ízemi ČR a s
tím souvisí také dopad na rybniění hospodaření i společenstva (především menšícha středně
velkých) vodních toků. Narušování skladby rybích společenstev a zastoupení jednotlivých druhů
je zásadní především na technicky upravených částech toků, ve výpustných tratích vodních náfuŽi
s ovlivněným teplotním režimem apod. V rámci přípravy tohoto opatření obecné povahy byla ve
spolupráci s Rybářským sdruženímČRa Českým rybářskym svazem analyzována mira
zatiženi jednotlivých částíuzemi (míra rizika vzniku závaŽné škody na rybářství' případně
ohroženírybích společenstev) a na základě toho byly stanoven rozsah územi, na něž se
opatření vztahuje (viz dále).

Důvody a předpokladv pro povolení odchvlného postupu dle 8 5b odst. 1 zákona

I.

Neexistence jiného uspokojivého řešení

Na základě dosavadních zkušenostíi provedených sfudií (věetně evropských projektů REDCAFE:
Reducing the Conflicts between Cormorants and Fisheries on a pan-European scale a
INTERCAFE: lnterdisciplinary Initiative to Reduce Pan-European Cormorant- Fisheries
Conflicts)jezÍejmé,žene|etáiniochrannáopatřeníjakonapř.použitísítíapod. jemožnéaplikovat
pouze u menších, rytavidla intenzivních rybochovných zaÍ1zení (sádky aj') a dalšímetody
(pochůzky, akustické avinláIniplašiče) jsou rovněž využitelnéjen v omezené míře (opět spíšena
menších vodních plochách). Zejména akustické plašení (s použitímplynových děl apod.) může
naopak představovatvýznamnější rušivý faktor pro jiné druhy ptáku a dalších živočichů,než je
běžný lov' Na vodních tocích nelze z hlediska efektivity, ceny a pracnosti neletální metody
prakticky uplatnit. I přes tuto praktickou neexistenci vhodných neletálních metod, je však vhodné
veškerá opatření (ať j1Ž usmrcování či plašení)doplnit prostředky ke zvýšení ochrany ryb, jako je
instalace pontonových úkryhi pro ryby ve vodních nádrŽich (rybnících), tvorba břehových
úkryhi, zachovávání litorálních porostů či zvyšování celkové morfologické pestrosti vodních toků.

u.

Důvod prevence záxažných škod na rybářství

Škodu v rybářsfví

je

možnévnímat ve dvou úrovních,a

to j

ako škodu v rybníkářství či akvakultuře

a škodu ve volných vodách (revírech)' Přímá majetková škoda na rybách vzniká pouze při
hospodaření v oblasti rybníkářství (resp. v uzavřených vodách obecně). Škodou v rybářství ve
volných vodách (na vodních tocích) není samotná škoda na rybách (ty nejsou předmětem
vlastnictví)' ale mohou to bý náklady, které poškozený ze svého majetku vynaložil zbl1t'ečně, anlž
se s nimi dostavil očekávaný výsledek, či které musel pouŽít na reparaci stavu vyvolaného
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škodnou událostí (marně v5maloženénáklady). Takoqimi zbyečnjrrni náklady mohou být např.
výdaje, které subjekt rybářského práva vynaložil ze sých prosředků na doplnění stavu ryb
(zarybnění) ve vodních tocích, v nichž vykonával rybářské právo, přestože mu k rybám samotným
nesvědčilo vlastnické právo (více viz rozhodnutí Nejvyššíhosoudu Českérepubliky sp. zn.25
Cdo 54012003,25 Cďo 320612007 a25 Cdo 396112009).

Při zohledněni zák|adních rnýchodisek pro hodnocení důvodůpro povolení odchylného postupu
uvedených v doporučeníEvropské komise ,,Great Cormorant: Derogations under the article 9 of
the Birds Directive" a s ohledem na výše popsaný stav, tedy skutečnost, že počet taŽných a
zimujících kormoránů v ČR stále narůstá a oblast východních Čech je dlouhodobě cílem taŽných
hejn kormoránů, je zřejmé twalé (dlouhodobé) riziko vzniku škod v produkčnímrybářství i v
rybrářských revírech na ízemi Středočeského kraje. Predačnítlak kormorána velkého na rybí
společenstva vodních toků se ýznamně projevuje především ve spojení se zhoršeným stavem
prostředí (upravené toky s nedostatkem úkrytu, úseky pod vodními díly s pozměněným teplotním
režimem a zvýšenou koncentrací ryb apod.). Rybářské hospodaření v revírech je však ovlivňováno
i tam, kde dochází k predaci citliých a rybářsky ýznamných druhů, jako lipan podhorní nebo
pstruh potoční.

ilI.

Zájem ochrany (iiných) volně žijícíchživočichů

Vzhledem k potravnímu zaměření kormorána velkého, kteý je prakticky striktním ichtyofágem,
můžedojít v důsledku predace hejny kormoránů k ohroženíjednotliých druhů ryb (byť vzhledem
k potravnímu oporhrnismu kormorán konzumuje nejsnáze dostupné a tedy zpravid|a nejhojnější
druhy) a narušenírybích společenstev. Druhotně mohou bý ovlivněny potravní konkurenti
kormorána, případně organismy vázané životnímcyklem či jiným způsobem na ryby (např. vodní
mlži). Zájem na ochraně pak spočívápředevším v zachováni původních,přirozeně se
rozmnoŽujicích ryb ve vodních tocích a rybích společenstev, v nichž se vyskynrjí typické druhy
ryb pro jednotlivá rybí pásma, které jsou součástí ekosystému vodního toku. U jednotlivých druhů
ryb (případně jiných organismů) lze za zájem ochrany povaŽovat především zachování zvláště
chráněných a vzácných druhů, případně druhů, u nichž je narušena přirozené obnova populací
(do značnémíry např. u pstruha potočníhonebo lipana podhorního) a mohlo by tak
zrýšeným predačnímtlakem kormorána velkého u nich dojít k vytaznýmztržttám.

Dalšímzájmem ochrany přírody můžebý ochrana těch částívodních toků, kde
predace kormoránů můženepříznivě ovlivnit stav předmětu ochrany maloplošných
zvláště chráněných izemi nebo evropsky q.iznamných lokalit. To v případě území
Sředočeskéhokraje připadá v úvahu pouze ve zcela omezené míře, vzhledem ke skutečnosti, že
zvláště chráněná 'Územi či EVL, jejichž předměty ochrany by mohly být predací
kormorána ohroženy, jsou relativně málo zranitelná - lokality na vodních tocích mají
přirozených charakter, s dostatečným množstvím úkrýůpro ryby a nízkou úspěšnostílovu
kormoránů.

IV.

Naplnění $ 45g zákona a respektování cÍle Směrnice 2009l147tES o ochraně volně
žijícíchptáků

Naplnění požadavku stanoveného $ 45g zákonabylo zvažováno ve vztahl k ptačímoblastem a
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evropsky významným lokalitám naizemi Středočeského kraje, a to především ve vztahu k těm
inemim, kde by odstřelem kormoránů mohlo dojít k rušenípředmětu ochrany citliých k této
formě plašení (iné dopady činnosti, kromě rušenístřelbou, se vzhledem ke skutečnosti, že
nepůjde o nijak soustavnou a hromadnou aktivitu, která by mohla např. poškodit biotopy,
nepředpokládaji). Z účinnostitohoto opatření obecné povahy proto byly vyloučeny vybrané
ornitologicky rnfunamné lokality uvedené v příloze č. 1 (mezi nimiŽjsou i ewopsky ýznamné
lokality či jejich části). Uplatňování odchylného postupu stanoveného tímto opatřením obecné
povahy je rovněž omezeno v maloplošných zvláště chráněných tnemich, č,imžje zajištěno
omezení rušenív řadě dalšíchlokalit podstatných z hlediska ochrany dalšíchdruhů ptáků, jež jsou
předměty ochrany ptačíchoblastí, které se s ptačímioblastmi překrývají. V rámci přílohy č. 1
opatření obecné povahy byla mimo výše uvedené lokality rovněŽ zohledněna existence
ťynamných zimních shromaždišťvodních ptáku a existence hnízdišťčasně hnízdícíchzvláště
chráněných druhů ptáku Středočeského kraje (např. orel mořský, jeřáb popelavý ad.).

Vzhledem ke skutečnosti, že povolením tohoto opatření obecné povahy nelze (s ohledem na
náročnost lovu kormorána) předpokládat významné skokové navýšeníodstřelu, je uvedené územní
omezeni, spolu se stanoveným termínem pro uplatňování odchylného postupu v rámci
kalendářního roku (převážně mimo období hnízdění) a s dalšímipodmínkami stanovenými v č1.4,
možnépovažovat za dostatečnék vyloučení dlouhodobého a soustavného vyrušování druhů, jeŽ
jsou jejich předměý ochrany ptačíchoblastí. obdobně v případě předmětů ochrany evropsky
významných lokalit, v nichŽ lze z hlediska rušenístřelbou v okolí vodních toků a ploch považovat
za nejvice citlivý druh vydru říční- zde, kromě omezení v maloplošných chráněných územích
přispěje k sníženímožných dopadů také denní doba stanovená k lovu na rybnícíchv souladu s $
45 odst. 1 písm. m) zákona o myslivosti (tedy vyloučenílovu za noci, resp' v době hodinu po
záryadu slunce až do hodiny před ýchodem slunce).
Plnění cíle Směrnice 2009/t47lES o ochraně volně Žiljícíchptáků, tedy zachování stavu populací
volně žijicich ptáku (z hlediska jejich početnosti a rozšířenív rámci areálu), nebude v případě
kormorána velkého tímto opatřením obecné povahy dotčeno. Stav evropské populace kormorána
je z hlediska početnostipÍizniý(stále rostoucí) a ani dosavadní odstřel prováděný v jednotlivých
členských státech EU trend rustu početnosti neomezil. Tento odchylný postup tedy nebude mit, za
předpokladu zachováni stávajících podmínek a trendu vyvoje evropské populace kormorána
velkého, na celkovou početnost populace zásadni dopad (to je zajištěno i stanovením 20 oÁ
početníholimitu pro odstřel).

Podmínkv a okolnosti uplatňování odchvlného postupu
S ohledem na poŽadavky kladené na obsah rozhodnutí (a tedy i opatření obecné povahy) v $ 5b
odst. 3 zákona, nezbýnost zajištěnísouladu s jinými ustanoveními zákona i jinými předpisy a
zajištění plnění výše uvedeného cíle Směrnice 20091147lES jsou v tomto opatření obecné povahy
uvedeny podmínky pro jeho uplatňování. Podle požadavků$ 5b odst. 3 zákona obsahuje toto
opatření následující údaje a podmínky:
o

označenídruhu - tento odchylný posfup se vztahuje pouze na druh kormorán velký
(Phalacrocorax carbo sinensis).
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a

Množství- počet jedinců, které je možnéodstřelit, je tímto odchylným postupem stanoven
relatirmí hodnotou, konkrétně je povolena možnost odlovu maximálně 20 % jedinců z
hejna, resp. v dohledové vzdálenosti z mista odstřelu. Toto množswíby mělo bý
dostatečnék zajištění prevence vzniku závažných škod na jednotlivých lokalitách (z
dosavadní zkušenosti je zÍejmé, že úspěšnost odlovu nebývá vyššínež I0 oÁ z hejna) a
zároyeřlve vazbě na celkoý stav (nárust) evropské populace druhu zabezpeči, že nedojde
k porušení cílůSměrnice 2009l147/ES. Hranice 20 Yo umožňuje provést odstřel (a
zaplašení)i zcela malých hejn čítajících
5 jedinců, škody způsobené nižšímpočtem
jedinců nebo jen jednotlivě lovícímiptáky nepovedou ke vzniku závaŽné škody ani
nepředstavují ohroženípro ostatní volně Žijícíživočichy.

a

Prostředky a způsob odchytu či zabíjení- vzhledem k tomu, že kormorán vellcý je zltěÍi
podle zákona č.4491200I Sb., o myslivosti, je v čl. 1 a 4 tohoto opatření obecné povahy
možnost odlovu vázána na osoby oprávněné dle zákona o myslivosti a na použitístřelné
zbraně v souladu s tímto zákonem, kteý stanovuje dalšípodrobnosti posfupu (ustanovení
$ 45 odst. l zákona o myslivosti např. vymezuje zakánané způsoby lovu včetně stanovení
denní doby lovu zvěře s podrobnější specifikací u vybraných druhů atp.).

o

Důvody pro povolení odchylného postupu dle $ 5b odst. 1 zákona
prevence závaŽných škod na rybářství a současně účelochrany (iných) volně
žIjicich živočichů(k důvodůmpovolení viz'v.ýše).

a

časovéokolnosti - vymezeny jsou jednak dobou platnosti tohoto opatření obecné povahy
(dle čl. 7 omezena na 10 let, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o nástroj jiŽ
uplatněný, přičemždůvody, které iniciovaly aplikaci tohoto postupu přetrvávájí stále), a
dálejsou ve vztahu k riziku vzniku škod vztaženy k období od zaěátku do konce období
migrace a zimovátní kormoránů na našem tnemí. Zvolen byl rozsah pokqývající
úplný počátek tahu v pruběhu s{pna' přes celé zimni období až do konce bÍezna. Jarní tah
v někteých letech doznivá i v pruběhu měsíce dubna kdyjiž plně probíhá hnizděni mnoha
jiných druhů ptáku a existuje tak vysoké riziko jejich rušení.Jednotlivé případy, kdy by
bezprostředně hrozil vznik závažných škod těmito pozdně táhnoucími jedinci, však bude
možnéřešit postupem uvedeným v č1. 3 tohoto opatření. Specifikace denní doby v čl. 4
opatření mávazbu především na úpravu zaloŽenott zákonem o myslivosti, ale omezuje
také rušeníjiných živočichůa riziko záměny v případě sníženéviditelnosti.

a

Místníokolnosti (podmínky) uplatňování opatření obecné povahy - místníokolnosti jsou
dány jednak celkovým vymezením, které je vztaženo k správnímu území,pro které je
opatření stanoveno a pak specifikací k jednotliv,.ým typům ploch (rybníky' rybářské revíry
a jejich okolí) nanichž můžedocházet ke vzniku škod nebo dopadům predace kormorána
na

jiné druhy živočichů'

Toto opatření obecné povahy je stanoveno pro územi Středočeského kraje, nicméně uplatnění

postupu bylo nutné vztáhnout na plochy, kde lze naplnění důvodůstanovených zákonem (zejména
riziko vzniku závaŽné škody na rybářství) předpokládat. Ve spolupráci s Rybářským sdružením

Čn uyy proto identifikovány dílčíoblasti, v nichž je koncentrována hospodářská produkce ryb
(rybniění hospodaření) a na tyto oblasti, transponované do hranic územníchobvodů obcí S
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rozšířenou působností, je uplatňování odchylného postupu v č1. 2 vztaženo. Konkrétrě se jedná o
územíobcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun, čáslav, černošice,Dobříš, Hořovice,

Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady,
Příbram, Rakovník, fučany, Lysá nad Labem, Vlašim, Votice a Sedlčany.

V

případě rybářských revíru (vodních toku) byla obdobně, ve spolupráci s Českým rybářslcým
svazem, identifikována jejich mirazatiŽení predací anz1ka vzniku závažných škod nebo ohrožení
rybích společenstev. S ohledem na liniový charakter vodních toků však byl zvolen odlišný způsob

vymezení a přílohou č,. 2 takjsou stanoveny rybářské revíry, kde byly důvody pro povolení
identifikovány jako vyznamné.

S ohledem na potřebu zohlednit míru ohroženíjednotliých lokalit, konkrétnícíle a předměty
ochrany přírodně cenných územi není uplatňování odchylného postupu stanoveného tímto
opatřením obecné povahy vztaženo na Íra'emímaloplošných zvláště chráněných izemi a dále
ornitologicky významných lokalit (ýznamných zimovišťptáku atp.) uvedených v příloze č. 1.
Případy bezprostředně hrozících závaŽných škod (např. u čerstvě nasazených ryb po dobu než se
v rybníku zorientují a obnoví alespoň záHadni ochranné chování) jsou i pro územímaloplošných
zvláště chráněných 'Územi řešeny v č1. 3 tohoto opatření obecné povahy. S ohledem na účel
omezeni škod se můžejednat o zásah krátkodobý a časově omezený (řádově týdny) s přesným
uvedením časovéhorozmezi, po které lze podmínky opatření obecné povahy uplatňovat (viz čl. 3
za splnění podmínek stanovenýchč.4 a 5 tohoto opatření obecné povahy).

V

ostatních případech je povolení odchylného posfupu v těchto izemi případně možné
individuálně v rrímci standardního správního Íízeni o odchylném postupu dle $ 5b odst. 1 zákona,
které umožníposouzení konkrétnísituace. Uplatňovríníodchylného postupu stanoveného tímto
opatřením obecné povahy je z důvodu ochrany jiných druhů ptáku (omezení jejich rušení)zcela
vyloučeno pouze v lokalitách uvedených v příloze č. 1 opatření, které byly vyhodnoceny na
základé dosavadních poznatků příslušných orgánů ochrany přírodyjako nejzásadnější z hlediska
jiných druhů ptáku citliých k rušení.Pokud by i v těchto územíchbylo nezbytné povolení
odchylného postupu, lze jej po z-láženi všech okolností vydat individuálně dle $ 5b odst. 1 zákona.
Naopak v případě ohroženíjiného zájmu ochrany přírody (např. v případě zjištěnízvláště
chráněných druhů v lokalitě, které by byly rušeny), můžeorgán ochrany přírody a krajiny

dle $ 66 zátkona činnost omezit či zakázat (povolení dané tímto opatřením povoluje
pouze odlov kormorána nikoli výjimky zezákazrů pro dalšíávočichy dle zákona).
a

Kontrola

- záv&ečné podmínky uvedené v čl. 4 tohoto opatření obecné povahy upřesňují
způsob naplnění povinnosti stanovené v $ 5b odst. 5 zákona. Podle tohoto ustanovení
zákona je kaŽdý, kdo uplatňuje odchylný postup povinen nahlásit příslušnémuorgánu
ochrany přírody vždy k 3I . I2. každého roku provedené zásahy. Předávání těchto údajůje
vztaŽeno vždy k předchozímu období dle čl. 2, píipadně navazujici postup na plůdkových
a násadových rybnícíchnebo lokalitách dle čl. 3 tohoto opatření tak, aby byly souhrnně k
dispozici 'údaje zajednu ucelenou ,,sezónu" a nebyly roztříštěně vykazovány v polovině
období(tj.knejpozdějik3l 12.setedypředávajíúdajezaobdobíod1.8předchozíhoroku
do 31. 3. daného roku s případnými údaji o posfupu dle čl. 3 nebo na plůdkoých a
násadových rybnících). Podmínky specifikují, jaké mají býtzaznamenávány údaje tak, aby
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bylo možnénásledně vyhodnocovat účinnostvydaného opatření obecné povahy a mohla
bý rovněŽ plněna reportingová povinnost vyplývajícíz předpisů EU. Evidence údajůje
rovněŽ nástrojem kontroly naplňování odchylného postupu, která musí bý stanovena dle
$ 5b odst. 3 písm. d) zákona' Za íče|emefektivního využiti usmrcených jedinců k
vědeckým účelůmby měl byt každý usmrcený kormorán osobou provádějící odstřel
prohlédnut, zdaneni kroužkován, a v případě ná|enl kroužku by mělo bý zajištěno předání
tohoto kroužku s údaji o místě a datu náIenl příslušnémuorgánu ochrany přírody (laeÚ je

pak předá národnímu koorrllnátorovi programu sledování ptáků, jimŽ je Kroužkovací
stanice Národního muzea). Úaa1e z odevzdaných kroužkůposlouží t biizsimu poznáni
biologie druhu, zejména původu jedinců, kteří byli na územíČR odstřeleni.
Kromě uvedených podmínek je stanoven způsob dalšíhonakládáni s ulovenými jedinci'
Kormorán velký nepatří mezi druhy, u nichž by byla v ČR v'ytvořena tradice konzumace,
a proto je tímto opatřením obecné povahy primárně povoleno drŽení usmrcených jedinců
za účelemjejich likvidace v souladu se zákonem o myslivosti a veterinárním zákonem
(zákon č. 166/1999 Sb.). Využitípro vlastní potřebu, tedy konzumace ulovených
kormoránů však není vylouěena, nicméně na dalšínakládání s ulovenými jedinci, jako je
např. prodej apod. se již povolení nevztahuje. Kadávery usmrcených jedinců mohou také
poslqrtnout cenné informace v rámci v.fukumu a vzděIávání (např. sledovrínípotravních
preferencí, parazitologie aj.), proto je umoŽněno rovněž jejich předání k Využitív tomto
veřejném zájmll subjektům, které disponují příslušným povolením ve smyslu zátkona (tzn.
povolením odchylného posfupu zezákazudrženívolně ždícíchptákudle $ 5a odst. 1 písm.
e) zákona za účelemýzkumu či vzdělávání).
Zákon v $ 5b odst. 4 viňe využitíodchylného postupu povoleného opatřením obecné povahy na
vyhlášení skutečnosti, že nasta|y stanovené podmínky pro jeho uplatňováni. Bez toho, aby byl
tento krok místně příslušnýmooP proveden, nelze odchylný posfup uplatňovat. Vyhlášení
uplatňování odchylného posfupu můžeobsahovat citaci podmínek tohoto opatření tak, aby bylo
zřejmé, jaký je stanoven postup a dále ve vazbě na ě1. 3 tohoto opatření obecné povahy upřesní
zejménanázvy lokalit (rybníků,revíru), přesně vymezené časovéobdobí atp. Vyhlášení nastalých
podmínek jIž neni samostatným správním aktem a orgán ochrany přírody jej proto provede co
nejefektivnějším způsobem, kteým je v tomto případě sdělení na úřední desce (v zájmu řádného
informování dotčených subjektů však můževyužíti dalšíformy, zaslatjim sdělení elektronicky
atp.). Příslušnými orgány ochrany přírody, jež jsou oprávněny vyhlásit, že nastaly podmínky
pro uplatnění odchylného postupu dle tohoto opaření obecné povahy (a také orgrány příslušnék
shromažďování hlášení o uplatňování odchylného postupu) jsou jednotlivé obecní uřady obcí s
rozšířenou působností,v územíchzaÍazených do kategorie přírodní tezervace a přírodní památka
IGajský uřad Středoěeského kraje.

ostatní

Povolení odchylného postupu stanovené tímto opatřením obecné povahy nenahrazuje
jiná povolení či rozhodnutí potřebná podle zákona (např. tam, kde by docházelo
odstřelem kormoránů k rušeníjiných ptáku či zvláště chráněných druhů nebo tam, kde je
nezbytné povolení k vstupu na územíZCHÚ apod.) nebo jiných právních předpisů (např.

povolení dle $ 39 zákona o myslivosti).

1l

Jínézásahy nebo činnosti zakázané dle $ 5a odst. l zákona tímto opatřením obecné povahy
neupravené, lze provádět pouze na zátklradě povolení odchylného postupu vydaného v rámci
samostatného řízení.
Rozhodnutí o odchylném postupu vydaná dosud v jednotlivých správních řízeních podle $ 5b odst.
I zěkona nejsou, s ohledem na ochranu ďíve nabýých práv oprávněných osob, dotčena a týo
osoby se řídípodmínkami stanovenými v příslušných rozhodnutích až do konce jejich platnosti.
Následně mohou postupovat podle tohoto opatření obecné povahy'

Toto opatření se stanoví s účinnostído 31. 3.2032 (tj. na 10 let s přesahem do konce
tahu kormoránů v daném roce). S ohledem na skutečnost, že tento nástroj byl aplikován v praxi
již v předchozim pěti-letém období a důvody, které vyvolaly jeho aplikaci přetrvávají stále,
povaŽuje krajský 'íÍadza vhodné toto období platnosti předmětného opatření obecné povahy
prodloužit.

Vvhodnocení připomínek uplatněnÝch k návrhu opatření obecné povahv:
Kdokoliv, j ehožpráva,povinnosti nebo zájmy mohly bý opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohl v době 15 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy (návrh opatření byl vyvěšen na
úřednídesku krajského úřadu. ..... uplatnit své připomírrkv ($ 172 odst. 4 správního řádu).
K návrhu opatření obecné povahy byLaly uplatněnďy následující přípomínky:

Rozhodnutí o uplatněnÝch námitkách:

Do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření (.........'.) mohli vlastníci nemovitosti, jejichž

bý

opatřením
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly
povahy
písemně
odůvodněné
obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné
námitky ($ 172 odst. 5 správního řádu).

Platnost a účinnost

čHnek 7
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostiv souladu s ustanovením $ l73 odst. 1 správního
řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kter"ým bylo oznámeno a pozbývá
platnosti dnem 31. 3. 2032.

t2

Poučení

čHnek 8
Do opatření obecné povahy

jeho odůvodnění můžepodle $ 173 odst. 1 správního tádu každý
nahlédnout u správního orgánu, kteý opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy
nelze podle $ 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

V Praze dne:

a

.

Mgr. PavelVaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Seznam nřfloh. které isou nedflnou

tohoto onatření obecné novahv

1. Seznam ornitologicky ýznamných lokalit, na které se dle čl. 2 písm. a) opatření obecné povahy
nevztahuje odchylný postup

2. Seznam rybrářských revírůnaÍnemi Středočeského kraje, na které se dle čl. 2 písm. b) opatření
obecné povahy vztahuje odchylný postup

3.Yzor

zá,znam.ů o odlovu a usmrcení
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Příloha č. 1:
Seznam ornitologicky významných lokalit, na které se dle čl. 2 písm. a) opatření obecné
povahy nevztahuje odchylný postup

Ptačíoblast Rožďalovické rybníky
Ptačíoblast Žehuňský rybník - obora Kněžičky
Evropsky qýznamná lokalita Padrt'sko
Evropsky qýznamná lokalita Lánská obora

Vodní díIo Žefivka - Švihov
Komárovský rybnft u Srbska (okres Mladá Boleslav)
rybníky Hradecký, Velký a Malý Chlebský (rybníky u obce Chleby v okrese Benešov)
Turyňský rybník u Tuchlovic
Vavřinecký rybník u obce Vavřinec (okres Kutná hora)

rybnft Zbožíovu Senetína (okres Kutná hora)

Příloha č.2
Seznam rybářských revírůna územíStředočeského kraje, na které se dle čl. 2 písm- b)
opatření obecné povahy vztahuje odchylný postup
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