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R O Z H O D N U T Í  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody 

a krajiny (dále jen „Krajský úřad“) příslušný podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) a § 77a odst. 4 

zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin dle § 56 zákona obdržel 

dne 20. 11. 2020 žádost právnické osoby Čmelák – Společnost přátel přírody, se sídlem Švermova 

32, 460 15 Liberec 15, IČ: 46747362  (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky z ochranných 

podmínek zákonem zvláště chráněných druhů rostlin a ve věci rozhodl takto: 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

ochrany přírody a krajiny, podle § 56 odst. 1 zákona  

 

uděluje žadateli výjimku 

 

pro realizaci projektu „Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu 

biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR 2021-2023“, konkrétně se jedná 

o realizaci managementových prací v území na podporu biodiverzity a to formou kosení, vyřezávání 

náletů, úklid biomasy a realizací pastvy na několika desítkách lokalit mimo maloplošná a velkoplošná 

zvláště chráněná území. Jednotlivé zásahy budou konzultovány s odborníky z Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR tak, aby byl zvolen nejvhodnější management. 

 

Konkrétně se jedná o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných 

druhů rostlin dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), uvedených v § 49 odst. 1 zákona, 

především ze zákazu je sbírat, poškozovat a ničit jejich vývojová stádia. Seznam zvláště chráněných 

druhů rostlin, pro které je výjimka povolována,  je uveden v příloze tohoto rozhodnutí. 

 

Výjimka se vydává pro potřeby péče o luční biotopy zákonem zvláště chráněných druhů rostlin a platí 

na území Libereckého kraje, mimo maloplošná zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu 

a mimo území obcí a měst ležících celým svým obvodem na území CHKO či KRNAPu, včetně jeho 

ochranného pásma.  

 

 

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je:  

Čmelák – Společnost přátel přírody, Švermova 32, 460 15 Liberec 15, IČ: 46747362   
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Podmínky udělené výjimky: 

 

1. Žadatel předloží před realizací krajskému úřadu k odsouhlasení plán prací se specifikací 

lokality, termínu realizace a způsobu povedení péče o biotopy zvláště chráněných druhů 

rostlin v konkrétním roce. 
 

2. Případné změny oproti odsouhlasenému budou předem projednány s krajským úřadem. 

 

3. Výjimka má platnost do 31. 12. 2023. 

 

 

Odůvodnění: 
Krajský úřad obdržel dne 20. 11. 2020 žádost žadatele o povolení výjimky z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů rostlin dle § 56 zákona.  

Konkrétně bylo požádáno o výjimku ze zákazů uvedených v § 49 odst. 1 zákona, především ze  

zákazu sbírat, poškozovat a ničit jejich vývojová stádia. 

 

Záměrem žadatele je realizace projektu „Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se 

zaměřením na podporu biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR 2021-

2023“, konkrétně se jedná o realizaci managementových prací v území na podporu biodiverzity a to 

formou kosení, vyřezávání náletů, úklid biomasy a realizací pastvy na několika desítkách lokalit 

mimo maloplošná a velkoploplošná zvláště chráněná území (CHKO, KRNAP). Jednotlivé zásahy 

budou konzultovány s odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tak aby byl zvolen 

nejvhodnější management. Výjimka byla požadována pro 18 druhů v kategorii ohrožený, 21 druhů 

v kategorii silně ohrožený a 7 druhů rostlin kategorii kriticky ohrožený dle přílohy č. II vyhlášky. 

 

Krajský úřad oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu pro vyjádření 

se k zahájenému řízení. Ve stanovené lhůtě nebyly správnímu orgánu doručeny žádné připomínky. 

Zároveň byla v souladu s § 70 zákona informována občanská sdružení a nevládní organizace. K řízení 

se žádná nevládní organizace ani občanské sdružení nepřihlásily. 

 

Dle § 56 odst. 1 – výjimku lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem 

ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody: krajský úřad spatřuje v realizaci záměru aktivitu, 

která je jednoznačně v zájmu ochrany přírody. Ohrožené a vzácné druhy rostlin ve většině případů 

rostou na místech upravených člověkem (louky, pastviny, paseky) a proto jejich biotopy vyžadují 

cílenou péči formou výřezů, kosení a pastvy. Těmito činnosti může docházet ke sběru, poškozování 

a ničení např. odkvetlých a odplozených jedinců při kosení, sušení sena a další údržbě. Ustanovení § 

48 odst. 4 písm. zákona totiž stanoví, že stejně jako zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý 

jedinec tohoto druhu. Toto je však důležité pro zachování genofondu a zajištění podmínek pro další 

udržení vhodných růstových a klíčících podmínek ve vybraných biotopech. Tomuto odpovídá znění 

podmínky § 56 odst. 1 zákona tj. udělení výjimky v zájmu chráněných druhů. Jedná se tedy o činnosti, 

pro kterou lze výjimku ze základních ochranných podmínek udělit. 

 

K podmínkám rozhodnutí: 

Ad 1) Krajský úřad stanovil podmínku předložit s předstihem plánovaná opatření pro konkrétní rok. 

Důvodem podmínky je kontrola vhodnosti navržených opatření s ohledem na způsob, rozsah a termín 

zásahů. Dále pak z důvodu koordinace péče v případě lokalit, kde managementové práce zajišťuje 

krajský úřad.  
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Ad 2) Z důvodu ochrany rostlin krajský úřad stanovil tuto podmínku pro případ, že by došlo ke změně 

záměru během jeho realizace. 

Ad 3) Platnost výjimky byla omezena na základě žádosti žadatele a vyplývá z nastavení projektového 

záměru, který je pro období 2021-2023.   

 

Negativní vliv záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i, odst. 1 zákon byl krajským úřadem 

vyloučen samostatným dokumentem č.j. KULK 86056/2020 ze dne 30. 11. 2020. 

 

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. 

 

Účastníci správního řízení dle § 27 správního řádu: 
Čmelák – Společnost přátel přírody, Švermova 32, 460 15 Liberec 15, IČ: 46747362   

Obce na území Libereckého kraje celé nebo i částí katastru mimo území CHKO Český ráj, CHKO 

Lužické hory, CHKO Jizerské hory a území KRNAP a jeho ochranného pásma. 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat. Lhůta pro podání odvolání je 

dle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí. 

Podání odvolání je nutno učinit u Krajského úřadu Libereckého kraje. Odvolání se podává v počtu 

účastníků řízení. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jitka Šádková 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 

Příloha: 

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin v kategorii kriticky, silně ohrožených a ohrožených dle 

přílohy č. II hlášky 

 

 

Rozdělovník 
Čmelák – Společnost přátel přírody, Švermova 32, 460 15 Liberec 15 

Obce na území Libereckého kraje celé nebo i částí katastru mimo území CHKO Český ráj, CHKO 

Lužické hory, CHKO Jizerské hory a území KRNAP a jeho ochranného pásma 
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