managementových prací) dopadá na předem neznámý okruh subjektí:í, vykonavatelí:í prací, které
budou v budoucnu vykonávány, zadávány, zasmluvněny, vše podle konkrétní situace a aktuálních

potřeb ochrany přírody a krajiny. Žádost o vydárí OOP byla na odbor zvláštm ochrany přírody Agentury
podána ředitelem odboru péče o přírodu a krajinu dne 1. 10. 2018 pod sp. zn. 16972/SOPK/18 společná žádost odboru péče o přírodu a krajinu a odboru monitoringu biodiverzity o vydám ve výroku
uvedených výjimek.
Podle ust. § 49 odst. I ZOPK platí, že ,,zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých
podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích,' chráněn je rovněž jejich biotop. Je
zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též
zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo
výměny." Podle ust. § 50 odst. 2 ZOPK plaU, že ,je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného
vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat vzajetí, rušit, zraňovat neb«:»
usmrcovat. Neni dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi
užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem
prodeje nebo výměny."
Podle § 48 odst. 4 ZOPK jedinci zvláště chráněných druhů podléhaj zákonné ochraně mimo liné
v podobě zákazu sběru, drženi, event. dopravy za účelem další determinace. Při inventarizačních
průzkumech rostlin dochází v ojedinělých případech k jejich sběru, trhání, vykopávání nebo jinému
rušeni ve vývoji. V rámci monitoringu zcela ojediněle dojde ke sběru nadzemní části rostliny za účelem

jej pozdější determinace. Ve smyslu proporcionality dochází u živočichů ke zranění, které je
maximálně nezbytné pro naplnění účelu vydané výjimky. Ve všech případech se však jedná pouze o
činnosti vykonávané v nezbytném rozsahu a s ohledem na místní podmínky populace, v tomto ohledu
také stanovila Agentura pro výkon těchto činnosU podmínku - viz bod 1-3 ve výrokové části I.
U zvláště chránéných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských

společenství, je bráno v potaz jejich mimořádné postavení v rámci evropské legislativy. K zásahům
vrámci výkonu monitorovacích prací (například odchyt a měření bobra evropského) nebo
managementových prací (například kosení a vláčem či vyhrabávání luk svýskytem hořečku
mnohotvarého českého) neexistuje jiné uspokojivé řešení, kterým by se požadovaná data získala,
nebo kterým by se například daný biotop s výskytem evropsky významného druhu rozvijel tak, aby
druh nadále prosperoval. Sledování stavu populací i podporu jejich biotopu formou managementových
prací těchto evropsky významných druhů Ize podřadit pod činnost, která je prováděna v zájmu ochrany
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany jejich přírodních stanovišt' ve smyslu ust. §
56 odst. 2 písm. a) ZOPK, přičemž získané poznatky poslouži zároveri pro účely výzkumu a vzdělávání
ve smyslu ust. § 56 odst. 2 písm. d) ZOPK. Současně je u těchto druhů bráno v potaz, že
systematickým a koordinovaným výkonem těchto prací pod záštitou Agentury tato povolovaná činnost
neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska jeho ochrany. Existují území, kde se
úrovně ochrany přírody překrývaj (např. chráněná krajinná oblast a současně evropsky významná
Iokalita - EVL, nebo ptačí oblast - PO), v tomto ohledu Agentura stanovenými podmínkami tohoto
opatření obecné povahy vylučuje závažné nebo nevratné poškozem přírodních stanovišt' a biotopů
druhů, k jejichž ochraně jsou tzv. naturová území určena a je přesvědčena, že výkonem monitoringu
nebo managementových prací nedojde ksoustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhí:í,
k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušovárYí mohlo být významné z hlediska
účelu tohoto zákona (§ 45g ZOPK). Pro zabezpečení skutečností uvedených v předchozí větě VOlí
Agentura podmínky č. 1-5 ve výrokové části l., s tím že konkrétní podmínky budou rozvedeny ve
smluvnich dokumentech s vykonavateli prací (postup podle dané metodiky, plánu péče apod.), které již
konkrétně definují požadovanou péči o tato území či druhy, berouce v potaz uvedené zákonné limity.
Agentura zároveri stanovuje podmínku č. 7 ve výrokové části l., aby byly všechny smluvní subjekty
vždy seznámeny s obsahem tohoto opatření obecné povahy. Ziskaná data mají vypovídajíci hodnotu a
slouží orgánům ochrany přírody k přípravě plánovací dokumentace vtomto sektoru (plány péče),
v případě ohrožení druhu na bytí k vyhlašování záchranných programů, k realizaci záměrů cílených na
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