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Městský úřad Mnichovo Hradiště  
Odbor výstavby  a životního prostředí – oddělení životního 

prostředí
Masarykovo nám. 1, PSČ  295 21 Mnichovo Hradiště

Číslo jednací: MH–VŽP / 8706 / 2016-3 / Ši / 42 Vaše zn./Č.j.: OD/42/2016
JID: 26950 / 2016 / MH Ze dne: 09.08.2016
Vyřizuje: Ing. Alena Šimonová
Telefon: 326 776 752
E-mail: alena.simonova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště: 19.09.2016

Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků podle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Mnichovo Hradiště, oddělení životního prostředí odboru výstavby a životního prostředí, jako 
příslušný orgán ochrany přírody, podle § 77 odst. 1/ písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) a podle § 66 odst. 1/ zákona č. 
128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost Českého rybářského svazu, 
z. s., místní organizace Mnichovo Hradiště ze dne 09.08.2016 o povolení zamýšleného odlovu volavky 
popelavé (Ardea cinerea) a kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) a vydává na základě 
provedeného správního řízení, po zvážení všech okolností toto

ROZHODNUTÍ,

kterým se povoluje odchylný postup při ochraně ptáků v zájmu prevence závažných škod v rybářství 
podle § 5b odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v § 5a odst. 1/ odst. a) zákona č. 114/1992 
Sb. jejich úmyslné usmrcování, tj. zamýšlený odlov  volavky popelavé  (Ardea cinerea) a kormorána 
velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybochovném zařízení pro lososovité ryby v obci Mukařov ve 
správním území obce Mukařov, dále na chovném Arnoštickém rybníku , chovném rybníku Dolní  
Přestavlky a na soustavě chovných rybníků Horní Přestavlky ve správním území města Mnichovo 
Hradiště. Správní řízení je zahájeno na žádost sdružení Českého rybářského svazu, místní organizace 
Mnichovo Hradiště doručené zdejšímu úřadu dne 09.08.2016 Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.  

Budou dodrženy následující podmínky:
1. Odlov volavky je možné provádět pouze v období od 01.10.2016 do 15.02.2017.
2. Odlov kormorána je možné provádět pouze v období od 01.10.2016 do 31.03.2017.
3. Odlov volavky a kormorána může být vykonáván pouze při dobré viditelnosti. Odstřel nelze provádět 

na odpočívající ptáky. Odstřel lze provádět pouze v místech, kde je pro ptáky potrava aktuálně 
dostupná.

4. Celkový počet usmrcených volavek v rámci jednoho roku je stanoven na maximálně jednoho jedince 
na každém z rybochovných zařízení pro lososovité ryby v obci Mukařov, na chovném Arnoštickém 
rybníku, chovném rybníku Dolní Přestavlky a na soustavě chovných rybníků Horní Přestavlky.

5. Celkový počet usmrcených kormoránů v rámci jednoho roku je stanoven na maximálně čtyři jedince 
na každém z rybochovných zařízení pro lososovité ryby v obci Mukařov, na chovném Arnoštickém 
rybníku, chovném rybníku Dolní Přestavlky a na soustavě chovných rybníků Horní Přestavlky.

6. Při lovu bude z hlediska způsobu a denní doby lovu postupováno v souladu s § 45 odst. 1/ zákona č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Držitel rozhodnutí podrobně seznámí osoby, které budou provádět odstřel s podmínkami rozhodnutí. 
8. Při plašení a usmrcování nesmí být ohroženi případně zraňováni jedinci jiných druhů ptáků.
9. Do 31.03.2017 oznámí žadatel písemně zdejšímu orgánu ochrany přírody počet odlovených a 

vyskytujících se jedinců v daném roce.
10. Veškeré kroužky s uvedením místa a data odlovu budou předány Kroužkovací stanici Národního 

muzea v Praze.
11. Likvidace usmrcených jedinců bude provedena v souladu s požadavky zákona č. 449/2001 Sb., o 

myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. jsou:
ČRS MO Mnichovo Hradiště, IČ: 185 72 022, se sídlem Sokolovská 1464, 295 01  Mnichovo Hradiště,
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Město Mnichovo Hradiště, IČ: 002 38 309, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště,
Obec Mukařov, IČ: 005 09 132, se sídlem Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště.

Odůvodnění:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, zahájil dnem podání žádosti správní 
řízení ve věci vydání rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků v zájmu prevence závažných škod 
v rybářství podle § 5b odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v § 5a odst. 1/ odst. a) zákona 
č. 114/1992 Sb. jejich úmyslné usmrcování a jejich úmyslné vyrušování tj. zamýšlený odlov a rušení střelbou 
volavku popelavou (Ardea cinerea) a kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybochovném 
zařízení pro lososovité ryby v obci Mukařov ve správním území obce Mukařov, dále na chovném 
Arnoštickém rybníku, chovném rybníku Dolní Přestavlky a na soustavě chovných rybníků Horní Přestavlky 
ve správním území města Mnichovo Hradiště. Správní řízení je zahájeno na žádost sdružení Českého 
rybářského svazu, místní organizace Mnichovo Hradiště doručené zdejšímu úřadu dne 09.08.2016 Tímto 
dnem bylo zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že orgán ochrany přírody je povinen vydat rozhodnutí 
ve věci ve lhůtě stanovené zákonem a že před rozhodnutím ve věci má podle § 50 odst. 4/ zákona č. 
500/2004 Sb. zhodnotit podklady pro vydání rozhodnutí, zejména důkazy a dále, že má přihlížet ke všemu, 
co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci, stanovil účastníkům řízení lhůtu pro navrhování 
důkazů a činění jiných návrhů ve lhůtě do 16.09.2016. Do doby vydání tohoto rozhodnutí se žádný 
z účastníků řízení nevyjádřil. 

Orgán ochrany přírody prostudoval předloženou žádost, zhodnotil možné dopady rušení a odstřelu na 
předmětné živočichy a shledal, že odchylným postupem při ochraně volně žijících ptáků podle zákona č. 
114/1992 Sb. nemůže být zásadně ohrožena početnost populací volavek a kormoránů. Stanovit odchylný 
postup uvedený v § 5a odst. 1/ písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. je možné pouze při prevenci závažných 
škod, v tomto případě na rybářství, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení. Je zřejmé, že neletální opatření jako 
např. použití sítí je možné pouze u menších, zpravidla intenzivních rybochovných zařízení (sádky) a další 
metody (pochůzky, akustické a vizuální plašiče) jsou rovněž využitelné jen v omezené míře (na menších 
vodních plochách). 

Důvodem pro odchylný postup, prevence závažných škod v rybářství, je orgánem ochrany přírody 
spatřována v tom, že již v minulosti byly vyčísleny škody na rybách v rybochovných zařízeních a proto je 
také vysoká pravděpodobnost, že by v důsledku absence dané akce byly závažné škody opět vyčísleny. 
Dále by závažná škoda mohla vést k přímým či nepřímým ekonomickým ztrátám nebo ke ztrátě hodnoty 
majetku, případně ke ztrátě produkce. Z hlediska pravděpodobnosti vzniku škody je v podmínkách České 
republiky s ohledem na akční rádius tažných hejn kormoránů velkých riziko vzniku škody ve všech 
rybničnatých oblastech s parametry umožňujícími kormoránům velkým lov ryb, tj. nezamrzlá vodní hladina, 
hloubka zařízení pro chov ryb více než 20 cm. 

Při posuzování dané žádosti bylo přihlédnuto také k Návrhu metodiky pro stanovení odchylného postupu dle 
zákona č. 114/1992 Sb. na volavku popelavou vydanou Agenturou ochrany a přírody České republiky v roce 
2012. Potrava volavky popelavé je téměř výhradně živočišná, není však výhradně rybožravá, ale živí se i 
drobnými savci, obojživelníky, plazy, ptáky, hmyzem a dalšími bezobratlými živočichy. Poměrné zastoupení 
jednotlivých složek potravy se liší v závislosti na lokalitě, ročním období, stavu vody a dostupnosti potravy. 
Při odhadu denní spotřeby potravy se počítá s 330 – 500 g na jednu volavku za jeden den. Podle některých 
zdrojů v případě vysoké abundance drobných savců může být v potravě až 90 % hmotnostní podíl drobných 
savců. Avšak potrava mláďat volavky je složena většinou z ryb. V případě lovu ryb se jedná o ryby o délce 5 
– 30 cm s preferencí velikosti okolo 10 cm. Velikost lovených ryb se mění v závislosti na věku ptáků. V 
případě lovu ryb bývá další množství ryb během lovu napadeno, stresováno a zraněno, přičemž část 
zraněných ryb poté v důsledku sekundární infekce hyne. Kromě toho je volavka popelavá přenašečem řady 
významných parazitů ryb a jiných živočichů. 

V současné době se na volavku popelavou vztahuje ochrana podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. tzn. obecná 
ochrana volně žijících ptáků. Podle výsledků zimního mezinárodního sčítání vodních ptáků dosahovala 
v roce 2011 početnost volavky popelavé v České republice v zimních měsících 1.128 jedinců. K velkému 
nárůstu populace dochází od 70. let 20. století. Její populace je tudíž v dobrém stavu. 

Volavka popelavá je migrující, částečně tažný, přelétavý i stálý pták. Při podzimní migraci se jedná o měsíce 
srpen až září jižním až jihozápadním směrem. Na základě kroužkovacích dat 20 – 30% naší populace zimuje 
v České republice, toto rozpětí je ovlivněno průběhem zimy. 

Z informací získaných při své úřední činnosti a monitorování živočichů nemá orgán ochrany přírody pochyb o 
výskytu volavky popelavé a kormorána velkého na předmětné lokalitě.
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Při posuzování dané žádosti bylo přihlédnuto také k metodickému pokynu sekce ochrany přírody a krajiny 
Ministerstva životního prostředí ke sjednocení postupu orgánů ochrany přírody při stanovení odchylného 
postupu dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
při prevenci závažných škod na rybářství způsobených kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo sinensis) 
a za účelem ochrany volně žijících živočichů v souvislosti s predací tímto druhem vydaném ve Věstníku 
ministerstva životního prostředí, ročník XIII, duben 2013, částka 1. Kormorán velký je téměř výhradně 
rybožravý pták, převážně se živí rybami o průměrné velikosti 20 – 25 cm v závislosti na jejich tělesných 
proporcích. Při odhadu škod na rybářském hospodaření se počítá se spotřebou 0,5 kg ryb na jednoho 
kormorána za jeden den a další množství ryb bývá během lovu napadeno, stresováno a zraněno, přičemž 
část zraněných ryb poté v důsledku sekundární infekce hyne. Kromě toho je kormorán velký přenašečem 
řady významných parazitů ryb a jiných živočichů. Od konce 60. let 20. století dochází v Evropě k expanzi 
tohoto druhu. Mezi faktory umožňující toto šíření se nejčastěji řadí zvýšení intenzity produkce akvakultury a 
dále zařazení kormorána velkého v seznamu zvláště chráněných druhů živočichů. Do 31.03.2013 byl 
kormorán velký podle vyhlášky č. 395/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb. zvláště chráněným živočichem, který byl zařazen do kategorie ohrožený živočich. V současné době se 
na kormorána velkého vztahuje ochrana podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. tzn. obecná ochrana volně 
žijících ptáků. Podle výsledků mezinárodního sčítání vodních ptáků dosahuje početnost kormorána velkého 
v České republice v zimních měsících 10.000 až 15.000 jedinců, z tohoto hlediska je převedení kormorána 
velkého z kategorie ohrožený živočich do obecné ochrany volně žijících ptáků adekvátní. Jeho populace je 
ve velmi dobrém stavu. Kormorán velký v současné době na území České republiky pravidelně protahuje a 
lokálně i hnízdí. Početnost kormoránů během roku kulminuje hned několikrát, a to v době podzimního tahu 
(říjen a listopad), dále zimování (prosinec až únor) a dále jarního průtahu (březen). V letních měsících se na 
území České republiky vyskytují převážně hnízdící jedinci. Hnízdní populace kormorána velkého v České 
republice čítá pouze cca 350 párů, z hlediska škod tedy nepředstavuje závažný problém. Velikost hnízdní 
populace zůstává dlouhodobě prakticky beze změn na výše uvedené početnosti. 

Ve výroku rozhodnutí bylo stanoveno několik podmínek, za kterých je možné předmětné rozhodnutí 
realizovat. V podmínce č. 1 je stanoven termín, ve kterém je možné volavky popelavé usmrcovat a rušit. 
V podmínce č. 2 je stanoven termín, ve kterém je možné kormorány velké usmrcovat a rušit. V tomto období 
se na našem území vyskytují převážně migrující hejna kormoránů velkých. Hnízdící kormoráni vzhledem k 
nízkému počtu hnízdících párů nepředstavují významný predační tlak. V podmínce č. 3 je zohledněn lov 
v souladu s biologií volavky a kormorána, kteří jsou výhradně denní lovci. Odstřel odpočívajících ptáků po 
lovu je nežádoucí s ohledem na skutečnost, že v důsledku stresu dochází u odpočívajících jedinců 
k vyvržení ulovené potravy a následně ke zvýšené lovecké aktivitě. Zároveň lov mimo místa predačního 
tlaku či mimo období, kdy může ke škodě docházet, neodpovídá podmínkám stanoveným zákonem, resp. 
směrnicí o ptácích. V podmínce č. 4 je stanoveno množství volavek a v podmínce č. 5 množství kormoránů, 
které je možné během roku usmrtit. Při usmrcení stanoveného množství jedinců nebude výskyt těchto 
živočichů či stav jejich populací nijak ohrožen a zároveň při realizaci výjimky dojde především k rozptýlení, 
případně k přesunu hejn těchto živočichů v krajině a nikoli k jejich přímé likvidaci. Podmínka č. 6 vymezuje 
zakázané způsoby lovu včetně stanovení denní doby lovu zvěře s podrobnější specifikací u vybraných 
druhů. V podmínce č. 7 je uvedena povinnost držitele rozhodnutí seznámit osoby, které budou provádět 
odstřel volavky a kormorána, s obsahem rozhodnutí, zejména s jeho podmínkami. Podmínkou č. 8 je 
zajištěna ochrana jiných druhů ptáků, kteří se na dotčených lokalitách mohou vyskytovat společně 
s volavkami a kormorány. V podmínce č. 9 je zajištěna informovanost zdejšího orgánu ochrany přírody o 
realizaci uděleného odchylného postupu. V podmínce č. 10 je uložena žadateli povinnost předávat kroužky 
z ulovených jedinců Kroužkovací stanici Národního muzea v Praze na adresu Kroužkovací stanice 
Národního muzea Praha, Hornoměcholupská 34, 102 00  Praha, což umožní využít tato data pro získání 
dalších informací. Podmínkou č. 11 byly zohledněny požadavky zvláštních právních předpisů na kadávery 
usmrcených jedinců. 

Orgán ochrany přírody doporučuje žadateli doplnit prostředky ke zvýšení ochrany ryb na rybochovných 
zařízeních jako je instalace pontonových úkrytů pro ryby v daných rybnících, tvorbu břehových úkrytů či 
zachování litorálních porostů. 

Orgán ochrany přírody postupoval v souladu s ustanovením § 5b zákona č. 114/1992 Sb., jelikož neexistuje 
jiné uspokojivé řešení a povolil odchylný postup při ochraně ptáků v zájmu prevence závažných škod 
v rybářství Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Mnichovo Hradiště. Toto rozhodnutí 
umožňuje žadateli usmrcovat a vyrušovat volavky popelavé a kormorány velké, kteří se budou vyskytovat na 
na rybochovném zařízení pro lososovité ryby v obci Mukařov, dále na chovném Arnoštickém rybníku, 
chovném rybníku Dolní Přestavlky a na soustavě chovných rybníků Horní Přestavlky a to až do 31.03.2017, 
kdy končí platnost povoleného odchylného postupu při ochraně ptáků. Tento souhlas je vydáván za 
předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - 83 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním 
učiněným u zdejšího městského úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání 
se podává v počtu 3. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na 
náklady účastníka. 

otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky 

Ing. Alena Šimonová                                                             
odborná referentka                                                                                          
oprávněná úřední osoba                                                                                                                        

Doručí se: 

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci
ČRS MO Mnichovo Hradiště, Sokolovská 1464, 295 01  Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště
Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01  Mnichovo Hradiště, IdDS

Na vědomí
Městský úřad Mnichovo Hradiště - odbor VŽP, odděl. životního prostředí - OSSM
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