Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
č. j.: KUOK 65851/2020
V Olomouci dne 8. 7. 2020
SpZn: KÚOK/58586/2020/OŽPZ/861
vyřizuje: RNDr. Petr Vala
Adresát:
tel.: 585 508 641
Dle rozdělovníku
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: p.vala@olkraj.cz
Počet listů: 1 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně
a věcně příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a orgán ochrany
přírody podle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve věci povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněného druhu živočicha čmeláka zemního podle § 56 zákona na základě žádosti, kterou
podal Jan Šeffer, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902 (dále jen „žadatel“),,
rozhodl v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, žadateli
povoluje výjimku
podle § 56 odst. 1 zákona ze zákazů pro zvláště chráněný druh živočicha čmeláka zemního
v zájmu ochrany přírody, z důvodu podle § 56 odst. 2 písm. d) zákona – pro účely osídlení
určitého území populací druhu a chovu nezbytného pro tyto účely. Výjimka se povoluje
pro činnost odchyt, držení, chov v zajetí a rozmnožování, přemisťování a přepravování
vývojových stádií a hnízd. Žadatel bude dodávat odchované čmeláky pěstitelům rostlin
ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje za účelem opylování rostlin.
Podmínka:
1. Výjimka se povoluje do 31. 12. 2030.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel):
Jan Šeffer, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902
Odůvodnění
Dne 26. 5. 2020 byla doručena Krajskému úřadu Olomouckého kraje žádost žadatele Jana
Šeffera, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902 o povolení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha čmeláka zemního. Žadatel
žádá o povolení výjimky pro účely odchytu, držení, chovu v zajetí a rozmnožování,
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přemisťování a přepravování vývojových stádií čmeláků zemních včetně jejich sídel. Žadatel
zamýšlí dodávat odchované čmeláky pěstitelům rostlin za účelem opylování rostlin.
Krajský úřad Olomouckého kraje, jako orgán ochrany přírody podle § 77a, odst. 5 písm. h)
zákona a v souladu s § 47 správního řádu oznámil dopisem ze dne 28. 5. 2020, č. j. KUOK
60136/2020 všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení dnem podání
žádosti, ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona. Usnesením ze dne 28. 5. 2020 č. j.:
KUOK 60151/2020 správní orgán stanovil lhůtu pro podání návrhů, námitek a připomínek.
O zahájení řízení byly písemně informovány v souladu s § 70 zákona spolky. Obeslané
spolky se v daném termínu osmi dnů od doručení oznámení o zahájení řízení k řízení
nepřihlásily a nejsou tedy účastníky řízení. Nikdo z účastníků řízení v průběhu řízení
nevznesl žádné požadavky nebo připomínky.
Při vydání rozhodnutí o povolení výjimky orgán ochrany přírody vycházel z těchto skutečností
a úvah:
Výjimka se povoluje v zájmu ochrany přírody. Činnost povede ke zvýšení četnosti populace
čmeláků zemních. Povolovanou činností je zajišťování chovu čmeláků zemních za účelem
jejich využívání při opylování rostlin. Uměle vytvořená hnízda jsou zajištěna v souladu
s potřebami čmeláků. Proto lze tento chov čmeláků zdůvodnit jako chov v zajetí z důvodu
podle § 56 odst. 2 písm. d) zákona – pro účely osídlení určitého území populací druhu
a chovu nezbytného pro tyto účely. Žadatel bude dodávat odchované čmeláky pěstitelům
rostlin ve správním obvodu Krajského úřadu Olomouckého kraje za účelem opylování rostlin.
Předmětem udělené výjimky není usmrcování jedinců.
Čmeláci patří se včelami mezi nejdůležitější opylovače zemědělských i divoce rostoucích
rostlin. V současné době dochází k razantnímu poklesu výskytu opylovačů zejména
z důvodu změn v krajině, intenzifikace výroby, pěstování velkých ploch zemědělských
monokultur a jejich chemického ošetřování – nárůstu použití pesticidů a chemikálií vůbec.
Pro opylení ovoce a zeleniny pěstovaných v zemědělských porostech je na naše území
importován nepůvodní druh čmeláka, který svou agresivitou dále vytlačuje původní české
druhy čmeláků. Snahou žadatele je zachování genofondu původních druhů českých
čmeláků, propagace jejich ochrany, vytváření pro ně vhodného životního prostředí a jejich
přirozeného využití jako opylovače v zemědělské výrobě.
Chov čmeláků bude realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským
a Výzkumným ústavem pícninářským Troubsko.
Čmelák zemní:
Čmeláci jsou uzpůsobení k tomu, že jsou schopni opylovat rostliny i za horších
povětrnostních podmínek, než včely. Jejich populace jsou vázány na podzemní nory
a pukliny vhodné k založení hnízd. Vzhledem k charakteru populace čmeláků v našich
podmínkách a k nutnosti tuto populaci posílit ve vazbě na opylování rostlin je povolovaná
činnost vhodnou metodou k rozšíření jejich výskytu. Posílení populace čmeláků je v zájmu
ochrany přírody.
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Odůvodnění podmínky rozhodnutí:
1. Výjimka se povoluje do 31. 12. 2030.
Časové omezení platnosti výjimky vychází z požadavku žadatele a odpovídá složitosti
a rozsahu záměru.
Orgán ochrany přírody vyhověl žadateli a povolil výjimku podle návrhu, neboť dospěl
k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro udělení výjimky ve smyslu § 56 odst. 1
a odst. 2 písm. d) zákona.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
Rozdělovník:
1. Poštou: Jan Šeffer, Dobelice 87, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 49442902
2. Datovou schránkou: Obce
Ostatní:
3. Spis
Za správnost vyhotovení: Petr Vala
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