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Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů pro účel sběru a využití uhynulých 
jedinců   
 
Dne 21.04.2020 podala obecně prospěšná společnost ALKA Wildlife, Lidéřovice 62, Dačice (IČ 
28064933), u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o vydání 
výjimky ke sbírání, přemisťování, držení a dopravování mrtvých jedinců vydry říční (Lutra lutra) a tchoře 
stepního (Mustela eversmanii) za účelem výzkumu těchto druhů a pro účely vzdělávání. Podáním 
doručeným dne 30.04.2020 rozšířila výčet zájmových druhů o sysla obecného (Spermophilus citellus). 
Žadatel se problematice rozšíření a ochrany těchto druhů v České republice věnuje systematicky a 
dlouhodobě. 

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o povolení výjimky podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
pro výše uvedený účel. 

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení 
vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě 
tohoto ustanovení mají postavení účastníka předmětného řízení všechna města a všechny městyse a 
obce Jihomoravského kraje, pokud neleží celým správním obvodem na území velkoplošných 
chráněných území, kde je kompetentním orgánem ochrany přírody příslušná správa.  

Ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona požádaly o podávání informací o zahajovaných řízeních 
daného typu spolky Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Brno, Čisté Tuřany, Brno, 
a Českomoravská myslivecká jednota, Praha. Podle § 70 odst. 3 zákona mají právo do 8 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší 
správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.  

Účastníci řízení mohou činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména 
pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit 
se k nim, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí 
správní orgán ke dni 11.06.2020. Po tomto termínu se účastníci řízení budou moci ve smyslu § 36 odst. 
3 správního řádu s kompletními podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to nejpozději do 
18.06.2020. Pokud správní orgán do konce této lhůty nezíská žádné další podklady pro vydání 
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rozhodnutí kromě těch, které má nyní k dispozici, přistoupí bez dalšího k vydání rozhodnutí. 
V opačném případě bude účastníkům dána možnost se s nově pořízenými podklady seznámit a vyjádřit 
se k nim. 

Spis je uložen na detašovaném pracovišti Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje ve Znojmě, nám. Armády 8, po předchozí domluvě lze umožnit nahlédnutí do něj i na pracovišti 
odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně.  

 
 
 

          
         Mgr. Petr Mach v. r. 
                                                                                             vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny 
 
Za správnost vyhotovení: Anna Foltová 
 

Příloha 

Žádost ze dne 30.04.2020 

Doručuje se 
a) účastníci řízení 
1. ALKA Wildlife o.p.s., Lidéřovice 62, 380 01 Dačice (DS) 
2. Města, městyse a obce Jihomoravského kraje kromě obcí Ostrov u Macochy a Rudice v okrese 

Blansko, Klentnice v okrese Břeclav a Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov v okrese 
Hodonín (DS) 

b) zájmové spolky 
3. Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, p. s., Lidická 971/25, 602 00 Brno (DS) 
4. Čisté Tuřany, z. s., Tuřanské nám. 89/37, 620 00 Brno (DS) 
5. Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Jungmannova 32/35, 110 00 Praha 1 – Nové Město (DS) 
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