Účastníci řízení:
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec
Králové 3
- Povodí Labe, s.p. , IČ: 00020613, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- Město Vrchlabí, Zámek 1, IČ: 00278475, 543 01 Vrchlabí
- Obec Dolní Braná, IČ: 00277738, 543 62 Dolní Braná 256
- Obec Dolní Kalná, IČ: 00277762, 543 74 Dolní Kalná 178
- Obec Horní Kalná, IČ: 00580783, 543 71 Horní Kalná 122
- Obec Kunčice nad Labem, IČ: 00278033, 543 61 Kunčice n. Lab. 121
- Obec Prosečné, IČ: 00278203, 543 73 Prosečné 37
- Obec Klášterská Lhota, IČ: 00277991, 543 71 Klášterská Lhota 86
- Obec Rudník, IČ: 00278246, 543 72 Rudník 51
- Město Hostinné, IČ: 00277908, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
- Obec Chotěvice, IČ: 00277924, 543 76 Chotěvice 275
- Obec Dolní Olešnice, IČ: 00580171, 543 71 Dolní Olešnice 39
- Obec Mostek, IČ: 00278157, 544 75 Mostek 34
- Obec Vítězná, IČ: 00278432, 544 62 Vítězná 123
- Obec Nemojov, IČ: 00278165, 544 61 Nemojov 13
- Obec Dolní Brusnice, IČ: 60153415, 544 72 Dolní Brusnice 17
- Obec Bílá Třemešná, IČ: 00277673, 544 72 Bílá Třemešná 315
- Město Dvůr Králové nad Labem, IČ: 00277819, Nám. T.G.M. 38, 544 17 Dvůr Králové
- Obec Stanovice, IČ: 00578207, 544 01 Stanovice
- Obec Kuks, IČ: 00278025, 544 43 Kuks 12
- Obec Heřmanice nad Labem, IČ: 00272647, 552 12 Heřmanice 13
- Obec Hořenice, IČ: 00578720, Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
- Obec Zaloňov, IČ: 00273252, 551 01 Zaloňov 45
- Město Jaroměř, IČ: 00272728, Nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
- Obec Rasošky, IČ: 00272973, 552 21 Rasošky 50
- Obec Holohlavy, IČ: 00653446, Školní 35, 503 03 Smiřice
- Obec Černožice, IČ: 00268682, Gen. Svobody 268, 503 04 Černožice
- Město Smiřice, IČ: 00269557, Palackého 106, 503 03 Smiřice
- Obec Skalice, IČ: 00269492, Skalice 32, 503 03 Smiřice
- Obec Lochenice, IČ: 00269069, 503 02 Předměřice nad Labem
- Obec Předměřice nad Labem, IČ: 00269379, Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem
- Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Tř. ČSA 408, 502 06 Hradec Králové
- MS Paseky Rasošky, IČ: 48651923, Vlkov 79, 551 01 Jaroměř
- HS Rasošky, IČ: 48650196, Rasošky 28, 552 21 Jaroměř
- MS Dolina Rožnov - Hustířany, IČ: 48649171, Příčná 305, 551 02 Jaroměř 3
- HS Rožnov - Neznášov, IČ: 48649830, Záhumenská 254, 517 71 České Meziříčí
- MS Olšiny Rychnovek, IČ: 48649937, Neznášov 42, 551 01 Jaroměř
- HS Rychnovek, 552 25 Rychnovek 46
- MS Hubert Heřmanice, IČ: 24500912, Běluň 14, 552 12 Heřmanice nad Labem
- HS Labe - Brod, IČ: 70968578, Brod nad Labem 27, 552 12 Heřmanice nad Labem
- Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
- MS Bradlo Mostek, IČ: 75048736, Souvrať 132, 544 75 Mostek
- Jiří Šimek, Slunečná 2002, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- MS Království Nemojov, IČ: 62052608, Kocléřov 221, 544 62 Vítězná
- HS Choust. Hradiště, IČ: 47465913, V Zahrádkách 2556, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- MS Choust. Hradiště, Bezručova 1634, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- HS Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47466472, Kocléřov 117, 544 62 Vítězná
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- MS Dvůr Králové nad Labem, o.s., IČ: 60152656, Klicperova 2499, 544 01 Dvůr Králové
- HS Zvičina, IČ: 75035189, R.A.Dvorského 2637, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- MS Zvičina, IČ: 64201481, Dolní Brusnice 81, 544 72 Bílá Třemešná
- HS Piletice, IČ: 48148300, Piletice 1, 500 03 Hradec Králové
- MS Piletice, IČ: 26626888, Rusek 116, 500 03 Hradec Králové
- HS „Luka“ Předměřice, IČ: 49330730, Obránců míru 34, 503 02 Předměřice nad Labem
- MS „Polabská lučina“ Předměřice, IČ: 26637855, Lochenice 33, 503 02 Předměřice n. Lab.
- HS Skalice, IČ: 48147842, Skalice 15, 503 03 Smiřice
- MS „Polabí“ Skalice, IČ: 49333127, Skalice 90, 503 03 Smiřice
- HS Smiřice - Rodov, IČ: 48149152, Nývltova 304, 503 03 Smiřice
- MS „Labská rovina“ Smiřice, IČ:71208640, Hankova 46, 503 03 Smiřice
- HS Habřina, IČ: 48148105, Holohlavy 212, 503 03 Smiřice
- MS „Libeňské údolí“ se sídlem v Habřině, IČ: 62060287, Rožnov 78, 551 01 Jaroměř
- HS Chotěvice, IČ: 47465972, Viktor Gróf, 543 76 Chotěvice 60
- MS Svatá Kateřina Chotěvice, 543 76 Chotěvice 83
/
ŽP a zemědělství
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Řízení orgánu ochrany přírody o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany
zvláště chráněného druhu živočicha kormorán velký (Phalacrocorax carbo) dle ust. § 50
odst. 2, ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v povolení plašení a odstřelu
kormoránů v rybářských revírech na toku Labe a jeho přítocích: 453 009 Čistá 1, 453
035 Malé Labe 1, 453 034 Labe 39, 453 033 Labe 38P, 453 032 Labe 37P, 453 100 Labe
36P, 451 039 Labe 36, 453 031 Labe 35P, 451 038 Labe 35, 451 037 Labe 34, 451 036
Labe 33, 451 035 Labe 32, 451 034 Labe 31 - v rybářském obhospodařování Českého
rybářského svazu, Východočeského územního svazu, IČ: 00434141, sídlem Kovová 1121,
500 03 Hradec Králové 3 (dále jen „žadatel“), oznámení ve smyslu ust. § 70 odst. 2
zákona a oznámení o zahájení řízení ve smyslu ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „spr. řád“)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ust. § 75 a 77a
odst. 5 písm. h) zákona obdržel dne 05.01.2011 žádost žadatele o povolení výjimky
ze základních podmínek ochrany dle ust. § 50 odst. 2 zákona, ve smyslu ust. § 56 odst. 1
téhož zákona, spočívající v povolení plašení a odstřelu kormoránů na toku Labe a jeho
přítocích Čistá a Malé Labe v rybářském obhospodařování žadatele, v katastrálních územích
(dále jen „k.ú.“) Hořejší Vrchlabí, Vrchlabí, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Kalná, Dolní
Kalná, Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota, Dolní Lánov, Prostřední Lánov, Prosečné,
Arnultovice, Rudník, Hostinné, Vestřev, Chotěvice, Dolní Olešnice Debrné u Mostku,
Souvrať, Kocléřov, Horní Nemojov, Dolní Nemojov, Dolní Brusnice, Bílá Třemešná, Verdek,
Nové Lesy, Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, Žireč Městys, Žireč Ves, Stanovice u
Kuksu, Kuks, Brod nad Labem, Slotov, Heřmanice nad Labem, Hořenice, Horní Dolce,
Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Jezbiny, Semonice, Rasošky, Holohlavy, Černožice, Smiřice,
Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem, Lochenice, Předměřice a Věkoše - v územních
obvodech obcí: Město Vrchlabí, Obec Dolní Braná, Obec Dolní Kalná, Obec Horní Kalná, Obec
Kunčice nad Labem, Obec Prosečné, Obec Klášterská Lhota, Obec Rudník, Město Hostinné, Obec
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Chotěvice, Obec Dolní Olešnice, Obec Mostek, Obec Vítězná, Obec Nemojov, Obec Dolní Brusnice,
Obec Bílá Třemešná, Město Dvůr Králové nad Labem, Obec Stanovice, Obec Holohlavy, Obec
Černožice, Město Smiřice, Obec Skalice, Obec Lochenice, Obec Předměřice nad Labem a Statutární
město Hradec Králové, Tř. ČSA 408, 502 06 Hradec Králové.

Tímto dnem bylo krajským úřadem zahájeno řízení v předmětné věci, v souladu s ust. § 44
odst. 1 spr. řádu. Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody tuto skutečnost
účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1 spr. řádu oznamuje.
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“), je kormorán velký
(Phalacrocorax carbo) zvláště chráněným druhem živočicha v kategorii ohrožený druh.
Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna
jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop (ust. § 50 odst. 1 zákona). Je
zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit,
poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, což vyplývá z ust.
§ 50 odst. 2 zákona.
Dle ust. § 56 odst. 1 zákona je možné udělit výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů, rostlin a nerostů pouze v případě převahy jiného veřejného
zájmu nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody. Tímto zájmem je, mimo
jiné, také zájem ochrany volně žijících živočichů a ochrany přírodních stanovišť (§ 56 odst. 2
písm. a/ zákona), zájem prevence závažných škod, mimo jiné, na rybolovu (§ 56 odst. 2 písm.
b/ zákona), výzkumu a vzdělávání (§ 56 odst. 2 písm. d/ zákona), případně jiný naléhavý
důvod převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a
důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí (§ 56 odst. 2 písm.
c/ zákona).
V odůvodnění žádosti žadatel uvádí (citace): „V zimě roku 2009-2010 v důsledku zamrznutí
stojatých vod došlo k enormnímu rozšíření přetahujících hejnek kormoránů i na výše položené
revíry, které byly doposud jejich loupeživých nájezdů ušetřeny, a proto VčÚS ČRS
nepožadoval výjimku na tyto revíry. Zároveň v roce 2009 skončila platnost povolení k
odstřelu a plašení na níže položených revírech Labe č.j. 1688/ZP/2008-Br-6 ze dne 11.03.2008.
Po plašení střelbou na revírech Labe 36P a nižších však docházelo k přeletu kormoránů na
výše položené revíry, kdy se kormoráni vyskytovali v 10-15 členných hejnech na pstruhových
revírech Labe 37P, Lbe 38P a Labe 39, a dokonce i Malé Labe 1 na hranicích KRNAPu. Toto
netypické chování je jasným důkazem, že kormorán je přemnožený a na stávajících lokalitách
již vyžral většinu vhodné potravy, případně je intenzivně plašen z důvodu ochrany rybí
obsádky. Nejvíce byly kormorány vypleněny revíry, které nezamrzly. Na řece Labi v
Hostinném v důsledku zamrznutí vodní hladiny, s výjimkou podjezí, nebyly škody tak citelné. V
letošním roce však může být průběh zimy mírnější a v takovém případě dojde i k atakům
zejména střevlí a lipanů v nadjezí a značným ztrátám. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
v důsledku intenzivní ochrany a zlepšení životních podmínek v současné době v Evropě tvoří
stabilizovanou populaci o počtu cca 900 tisíc až 1 milion kusů. Jen v České republice
se v současné době během tahu odhaduje počet lovících kormoránů na cca 30 tisíc. Při
průměrné spotřebě 0,5 kg ryb na den (údaj používaný soudními znalci z oboru rybářství při
výpočtu škod způsobovaných kormorány na rybách) je v České republice v době tahu denně
zkonzumováno 15 tun ryb. Dle studií prezentovaných na konferenci o rybožravých
predátorech v Praze v květnu 2006 by k zachování evropské populace kormoránů velkých
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na přežití postačovalo 300 tisíc jedinců, tedy 30% současného stavu. Navíc čistě teoretický
odlov všech 30 jedinců na každém z předmětných revírů, byť realizovaný po dobu 5 let,
nemůže významně přispět ke snížení tažné evropské populace z 1 milionu jedinců pod
300 000. Kromě přímých ztrát na rybách způsobených kormorány dochází k ztrátám
nepřímým poškozením ryb zobáky kormoránů u velikostních kategorií, které kormorán již není
schopen pozřít, a to i u druhů, jejichž stavy na rozdíl od kormoránů dramaticky klesají (úhoř
říční, lipan podhorní, pstruh potoční). Následně ryby podléhají druhotným infekcím (bakterie,
plísně). Nepřímé ztráty způsobuje také stres vyrušením zimujících ryb a jejich zatlačením do
mělčin, kde se stávají kořistí nejen kormoránů, ale i ostatních rybožravých predátorů,
případně pytláků. U přeživších ryb dochází k váhovému úbytku, horší reprodukci a vyšší
náchylnosti k chorobám. Zadokumentovaný případ z loňské zimy dokládá zatlačení cejnů a
ostatních druhů ryb lovícími kormorány do slepého ramene Stará řeka pod Štěpánovskem,
kde v důsledku anaerobních procesů při tlení organické hmoty a silné ledové a sněhové
pokrývce došlo k masovému úhynu ryb. Vodní toky jsou ve smyslu ust. § 3 písm. b) zákona
významným krajinným prvkem a mnohdy i součástí územního systému ekologické stability, a
je třeba brát v úvahu i ekostabilizační funkci vodního toku, který je biotopem i jiných
živočichů a rostlin, požívajících institutu zvláštní ochrany ve smyslu zákona, než je přetahující
a pro větší část území České republiky netypický kormorán velký. Činnost Vč ÚS ČRS jako
uživatele výše uvedených revírů nespočívá pouze ve vysazování ryb za účelem jejich ulovení
na udici, ale naší náplní je také zachování ekologicko-stabilizační funkce vodních toků
na svěřených revírech (vysazování celého spektra rybích druhů včetně těch, které jsou
ohrožené a chráněné dle zákona), což lze považovat za veřejný zájem, který je v souladu
se zájmy ochrany přírody (ochrana před ohrožením druhu na přežití), v souladu s ust. § 56
odst. 1 zákona, zvláště, pokud zákon v ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona výslovně stanoví,
že ochrana živočichů nebo jejich stanovišť je jedním z důvodů pro povolení výjimky. Populace
tažných hejn kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) jsou dostatečně početné (viz výše) a
VčÚS ČRS je přesvědčen, že povolení výjimky v daném rozsahu a při dodržení stanovených
podmínek je v žádném případě neohrozí na přežití jako druh. Důvodem pro povolení výjimky
je dle § 56 odst. 2 písm. b/ zákona také prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku,
lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku. Z nálezu Ústavního soudu ČR č.j.
2809/09 vyplývá, že uživateli rybářského revíru vzniká skutečná škoda ve formě takové újmy,
která znamená zmenšení majetkového stavu poškozeného oproti stavu před škodnou událostí,
tedy predačním tlakem kormoránů, a která představuje majetkové hodnoty, jež je třeba
vynaložit k uvedení věci do předešlého stavu. Skutečnou škodou jsou i náklady, které uživatel
rybářského revíru vynaložil zbytečně (např. aniž se dostavil s nimi očekávaný výsledek, či
které musel použít na reparaci stavu vyvolaného škodnou událostí). Takovými zbytečnými
náklady mohou být i výdaje, které subjekt rybářského práva vynaložil ze svých prostředků na
doplnění stavu ryb ve vodních tocích, k nimž vykonává rybářské právo, byť mu k rybám
samotným nesvědčilo rybářské právo" (konec citace).
Žadatel požaduje povolení výjimky pro plašení a odstřel kormoránů na dobu pěti let, tj.
s platností do konce roku 2015, a to 30 ks na každý z výše uvedených rybářských revírů v
obhospodařování žadatele na toku Labe a některých jeho přítocích.
Krajský úřad upozorňuje účastníky řízení, že ve smyslu ustanovení § 33 spr. řádu se mohou
dát zastupovat zmocněncem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou
plnou mocí, nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník
pouze jednoho zmocněnce. Právnická osoba dle ust. § 30 spr. řádu jedná v řízení
prostřednictvím osoby, která je k tomu oprávněna před soudem podle § 21 občanského
soudního řádu. V téže věci může za právnickou osobu jednat pouze jedna osoba. Za územně
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samosprávné jednotky, tedy obce a kraje, činí úkony v řízení osoba, která je oprávněna
zastupovat územně samosprávný celek navenek podle zvláštního zákona, případně
zaměstnanec či radní, kterého tato osoba pověří. Účastníci řízení mají právo navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, správní orgán může
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 spr. řádu).
Účastníci řízení mají právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim
správní orgán informace o řízení, nestanoví-li spr. řád jinak (§ 36 odst. 2 spr. řádu).
Účastníkům řízení musí být, v souladu s ust. § 36 odst. 3 spr. řádu, před vydáním rozhodnutí
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak mohou písemně nebo ústně
do protokolu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, pracovišti Pivovarské nám. 1245,
500 03 Hradec Králové 3, a to zejména v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin,
po telefonické domluvě i v ostatní dny, v kanceláři č.N1.414 – 1. nadzemní podlaží.
V případě, že v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady,
ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude krajským úřadem ve věci
rozhodnuto ve lhůtě od 01.02.2011.
Podle § 38 odst. 1 spr. řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je
spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho
části (§ 38 odst. 4 spr. řádu). S podklady pro rozhodnutí se lze seznámit na odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na pracovišti Pivovarské
nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zejména v úřední dny, tj. v pondělí a středu v době od
8.00 do 17.00 hod, po telefonické domluvě i jindy.
Krajský úřad upozorňuje občanská sdružení, která podala krajskému úřadu žádost v případech
a za podmínek stanovených § 70 odst. 2 zákona, že v souladu s ustanovením § 70 odst. 3
zákona jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do osmi dnů od jeho zahájení nadepsanému orgánu ochrany přírody. Dnem sdělení informace
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Ing. Miloš Čejka
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny
Na vědomí:
− ČIŽP, OI Hradec Králové, odd. ochrany přírody, Resslova 1229, 500 02 Hradec
Králové
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