podporu druhů, provádění údržby pozemků a k realizaci opatření k obnově přírodních a přirodé
blizkých biotopů, která jsou cílena na prosperitu předmětů ochrany v budoucnu. Data o výskytu druhů
vkládají vykonavatelé těchto prací (jsou smluvně zavázáni nebo jim to ukládá pracovíYí náplň) do
Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), která slouží orgánům ochrany přírody pro rozhodování i
plnění jejich dalších úkolů, a vedle toho i laické veřejnosti k dalšímu vzdělávání (podmínka č. 6 ve
výrokové části l.).

Agentura dále vykonává informační a osvětovou činnost (§ 78 odst. 5 ZOPK). Danou činnost vykonává
Agentura v rámci vlastní činnosti nebo prostřednictvím smluvních partnerů, zejména zájmových spolků,
škol riebo výzkumných či vědeckých pracovišt'. Za timto účelem také drží předměty ochrany přirody i
vreálné formě (včetně např. ukázek mrtvých jedinců). Sebraný materiál (mrtví jedinci) je držen
smluvními partnery formou výpůjčky. V tomto ohledu je žádoucí, aby participujcí subjekty nepodléhaly
zákonným zákazům sběru, držení a dopravovám tak, jak stanoví ust. § 49 odst. 1 a ust. § 50 odst. 2
ZOPK. Z tohoto důvodu přistoupila Agentura k vydám výjimky ze zákazu sběru, držby nebo dopravy
mrtvých jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů pro edukativní účely s Um, že Agentura
zaštit'uje ,,péči" o dané jedince formou evidence, jejich výpůjčkami třetím subjektům a podávárím
erudovaných informací veřejnosti apod.

Agentura stanovila v tomto opatření obecné povahy podmínky, za jakých Ize výjimku ze zákonných
zákazů realizovat. Při monitorovacích pracích Ize z přírody odebírat jen nezbytně nutné množství
zvláště chráněných druhí" rostlin či jejich částL Odchytávat zvláště chráněné živočichy Ize rovněž jen
v množství, které je nezbytné pro dosaženi účelu sledování. Obratlovce Ize držet jen po dobu nezbytně
nutnou pro určení druhu, stáří, pohlaví a zjištění sledovaných biometrických údajů, následně musí být
bezpečným zpŮsobem vypuštěni zpět do přírody. Manipulaci s živočichy je třeba provádět tak, aby
nedošlo k jejich poranění. Pro všechny sledované druhy je nutno využívat standardní metodiky, tato
podmínka je pak obsažena v právmch titulech, na jejichž základě jsou jednotlivé práce vykonávány
(podmínka ve smlouvě o dílo nebo ve schváleném záchranném programu apod.).

Provádění údržby pozemků ve zvláště chráněných územích je třeba realizovat vsouladu se
schválenými plány péče (například seč trvalých travmch porostů, seč rákosu, vyřezáváni náletu,
eliminace invazních druhů apod.) nebo schválenými záchrannými programy, programy péče či
regionálními akčními plány. Obdobně to platí pro opatření sloužící k obnově přírodmch a přirodě
blízkých biotopů, která jsou realizována taktéž podle schváleného plánu péče (například obnova tůněk
a mokřadů), připadně schváleného záchranného programu, programu péče či regionálního akčííího
plánu. Při těchto činnostech je třeba použít takové postupy a takové technologie, aby nedošlo
k nadměrnému ničení/usmrcování rostlin a živočichů a jejich biotopů (zajištěno konkrétní smlouvou,
jejímž smluvním partnerem je Agentura).

Jednotlivé vyhlašovací předpisy zvláště chráněných území podle potřeby chráněných objektů stanovují
bližši ochranné podmínky. Vybrané činnosti, blíže specifikované ve zřizovacích předpisech zvláště
chráněných územi, jsou ve smyslu § 44 odst. 3 ZOPK vázány na souhlas, který vydává orgán ochrany
přírody. Ve smyslu ust. § 37 odst. I ZOPK jsou vyhlašována ochranná pásma zvláště chráněných
územi, která slouží k eliminaci rušivých vlivů zokolí. Podle ust. § 37 odst. 2 ZOPK platí, že
,,kumist'ováni, povolovánf nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním
úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo knakhadání svodami, kpoužití chemických
prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území je nutný
souhlas orgánu ochrany přírody." Z důvodu, že Agentura přistupuje k prolomení zákonných zákazů a
dalších omezení u zvláště chráněných území, pak současně ve výroku Ill. a IV. tohoto opatření obecné
povahy uděluje krealizaci monitorovacích, ale především managementových praci zákonem
požadovaný souhlas podle bližších ochranných podímnek zvláště chráněných území, resp. souhlas k
činnostem v ochranném pásmu těchto území (bylo-li pásmo vyhlášeno), je-li vyžadován.
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