Co se týče určené činnosti vymezené shora pod bodem (iii), k tomu Agentura uvádl že vlastnická
práva vlastníka pozemku nemohou být sběrem, dopravou a následných držením v environmentální
sbírce kadáveru nebo rostliny větší mirou dotčena. V případě kadáveru živočichů neíní:íže z hlediska
soukromého práva docházet k zásahu do majetkové sféry vlastníka pozemku, nebot' živé divoké zvíře
je VěCí ničí (§ 1046 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění /dále jen ,,OZ"/), a
vlastnictvím vlastríka pozemku se nestává ani po smrti. Na kadáver by se tak měla aplikovat běžná
pravidla pro přivlastněm dle § 1045 an OZ. V této souvislosti je třeba upozornit, že vlastnik pozemku si
nemí"iže dle § 1045 odst. 1 0Z přivlastnit věc, brání-li tomu zákon. Vpřípadě kadáverů zvláště
chráněných druhů tomu však zákon brání (ledaže by byl vlastník pozemku držitelem příslušné výjimky
dle § 56 odst. 1 a 2 ZOPK). Pokud jde o namítané možné dotčení vlastnických práv vlastníka pozemku
sběrem zvláště chráněného druhu rostliny, zde Agentura uvádí, že jde o ojedinělé náhodné případy,
které zasahují do majetkové sféry vlastrríka v naprosto bagatelním rozsahu (např. stvol rostliny) za
účelem determinace druhu. Agentura tedy této námitce nevyhovuje, nebot' při monitorovacích
činnostech ke sběru dochází pouze v nezbytném rozsahu a odebráním bagatelního množstvi číasti
rostliny nemůže v žádném případě dojít k znehodnocení ceny pozemku. V případě managementových
opatřeni k zásahu do majetkové sféry vlastníka pozemku nedochází, nebot' managementová opatření
jsou realizována výhradně na základě zákonem předvídaného postupu stanoveného v § 68 ZOPK. Při
sběru, dopravování a uchovávání mrtvých jedinců rostlin nebo živočichí:í je akcentován rovněž
potenciál takového mrtvého jedince chráněného druhu pro dalši environmentální vzdělávání (jedinec 3e
preparován a veřejnosti ukazován na výstavách apod.).

Agentura uvádí, že je nutno vnímat vymezení konkrétnosti předmětu vypočtených činností v kontextu
s reálnými podmínkami, za nichž jsou jednotlivé monitorovaci nebo managementové dohody nebo
smlouvy o ďílo uzavirány. A priori je vždy osloven vlastník nemovité věci a vyzván postupem podle § 68
ZOPK. Pokud vlastník nemovité věci, kde se nachází objekt managementových prací (zvláště

chráněný druh rostliny nebo živočicha vyžadujicí speciální management) požadovanou péči
neposkytne (není schopen nebo není ochoten, nebo ktomu nemá vhodné předpoklady nebo
prostředky) a tyto práce za něho nevykoná ani jím najatá třetí osoba, pak jsou práce soutěženy a je
uzavřena smlouva s třetím subjektem. Na prvním ímstě je tedy vždy osloven vlastník, aby jeho
vlastnická práva, povinnosti i zájmy byly v procesu managementových prací požadovaných státní
ochranou přírody reflektovány. Co se týče výkonu monitorovacich pracl pak je nutné poukázat na ust.
§ 62 ZOPK, které již od počátku účinnosti ZOPK (tedy od 1 . 7. 1992) upravuje vstupy na pozemky, a
dále na ust. § 63 ZOPK, které upravuje přístup do krajiny. Daný návrh OOP v tomto ohledu doléhá
pouze na blíže neurčený okruh osob, který bude pro Agenturu monitorovací práce vykonávat a které
zároveři nejsou oněmi pracovníky orgánu ochrany přírody ve smyslu zákona.

Námitkujíci dále namítají rozpor návrhu OOP se zákonem spočivalící v absenci konkrétniho zvláště
chráněného úzeím se zákonnými kritérii pro povolení výjimky podle § 43 ZOPK. Agentura ktéto
námitce uvádí, že dostatečně v návrhu OOP toto kritérium zvážíla, viz str. 7-8 tohoto OOP. Agentura
pouze doplňuje, že učiněný závěr úvahy, kdy monitorovací a managementové práce jsou a budou vždy
v zájmu ochrany přírody (druhé alternativm kritérium povolení výjimky ze zákonných zákazí:í podle § 43
ZOPK) je platné pro všechna j spravovaná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.
Obdobně Námitkující víytýkají absenci hodnocení podle zákonných kritérií povolem výjimky podle § 56
odst. 1 (národní druhy) a odst. 2 (tzv. evropské druhy) ZOPK. Agentura k této námitce uvádí, že
dostatečně v návrhu OOP toto kritérium zvážila a sepsala uvedený závěr, viz str. 6 a 8 tohoto OOP a

ještě ho tamtéž bHže rozvedla. Co se týče námitky - absence zaručení kritérií podle § 5b odst. 3 ZOPK
obdobně i v případě vydání OOP, Agentura uvádi, že v rámci monitoringu ptáků jsou používány pouze
neinvazivrí metody - sčítání na liniích a bodových transektech. Nedochází tedy k rušení významnému
z hlediska cílů směrnice o ptácích 2009/147/ES. Pro každý monitorovaný ptačí druh je možné použitou
metodiku či metodiky dohledat v pravidelně vydávané publikaci věnované monitoringu ptáků (aktuálně:
Hora J., Kučera Z., Němec M., Vojtěchovská E. 2018: Monitoring druhů přílohy l směrnice o ptácích a
ptačích oblastí v letech 2011-2013. Příroda 38). Součástí monitoringu není odchyt a kroužkování

ptáků. Pokud toto zaměstnanci Agentury realizují, jde o standardní značení pomocí kovových
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