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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), a podle příslušných ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl v řízení o povolení výjimky ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, vedeném na základě žádosti podané Moravským
zemským muzeem, p. o., Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ 00094862 (dále jen žadatel) dne 08.04.2016 takto:

Podle ust. § 56 odst. 1 zákona se
povoluje
Moravskému zemskému muzeu, p. o., Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ 00098462,
výjimka ze zákazů a základních podmínek ochrany (§ 49 odst. 1), a to konkrétně sběr, manipulace, transfer,
držení zvláště chráněných druhů hub uvedených v příloze II k vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
v kategoriích ohrožený, tj. holubinka olšinná (Russula alnotorum), hvězdovka uherská (Geastrum
hungaricum), kržatka vrásčitá (Tubaria confragosa), loupavka vápencová (Hysterangium calcareum),
prášivka bažinná (Bovista paludosa), šupinovka Henningsova (Pholiota henningsii), dále silně ohrožený, tj.
kalichovka lužní (Omphalina discorosea), kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta), mozkovka rosolová
(Ascotremella faginea), modralka laponská (Amylocystit lapponica), ouško citronové (Otidea concinna),
pavučinec nancyský (Cortinarius nanceinensis), pazoubek zelený (Microglossum viride), plžatka smrková
(Hygrophorus piceae), strmělka suchomilná (Clitocybe barbularum), ušíčko jedlové (Pseudoplectania
vogesiaca), voskovka cihlová (Hygrocybe sciophana), zvonkovka Babingtonova (Entoloma babingtonii), a
kriticky ohrožený, tj. bolinka černohnědá (Camarops tubulina), čirůvka hnědočervenavá (Tricholoma
inodermeum), čirůvka Josserandova (Dermoloma josserandii), hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietinum),
hlívovec ostnovýtrusný (Rhodotus palmatus), hřib Fechtnerův (Boletus fechtnerii), hřib královský (Boletus
regius), hřib moravský (Boletus (Xerocomus) moravicus), holubinka blaťácká (Russula helodes), hvězdovka
Pouzarova (Geastrum pouzarii), káčovka ploská (Biscogniauxia simplicitor), kuřinec subarktický (Ramariopsis
subarctica), květka písečná (Montagnea arenaria), lanýž letní (Tuber aestivum), lošáček statný (Phellodon
confluens), muchomůrka císařka (Amanita caesarea), muchomůrka Vittadiniho (Amanita vittadinii),
náramkovitka žlutozelená (Floccularia straminea), plstnatec různotvarý (Spongipellis fractipes), polnička
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stepní (Agrocybe stepposa), rudoušek tmavý (Rhodocybe obscura), slizečka chlupatá (Xerula melanotricha),
šamonie modrající (Chamonixia caespitosa), špička stepní (Marasmiellus carneopallidus), ucháščovec
šumavský (Pseudorhizina sphaerosphora), václavka bažinná (Armillaria ectypa) a vláknice zašpičatělá
(Inocybe acutella) za předpokladu splnění těchto podmínek:
1.
Sběr hub se povoluje pro území Jihomoravského kraje s výjimkou území začleněných do
velkoplošných zvláště chráněných území, tj. NP Podyjí, CHKO Moravský Kras, CHKO Pálava, CHKO
Bílé Karpaty a s výjimkou ploch maloplošných zvláště chráněných území v kategorii národní
přírodní rezervace a národní přírodní památka a s výjimkou území vojenského újezdu Březina.
2.
Sběr, manipulaci a transfer jedinců budou provádět pověření pracovníci a spolupracovníci
botanického oddělení žadatele, konkrétně RNDr. Vladimír Antonín, CSc., nar. 04.07.1955, bytem
Strážnická 6, 627 00 Brno, dále Mgr. Hana Ševčíková, nar. 14.06.1975, bytem Strnadova 10, 628
00 Brno, a Jiřina Hrabáková, nar. 18.07.1959, bytem Plynárenská 8, 602 00 Brno.
3.
K zařazení do sbírek je možno využít i jedince, které přinesou amatérští sběrači do
mykologické poradny žadatele.
4.
Žadatel po dobu platnosti výjimky každoročně k 31.12. podá správnímu orgánu informaci o
činnostech provedených podle výjimky, tj. soupis druhů sebraných a držených podle této výjimky,
počet sebraných a držených exemplářů (plodnic či jiných částí)) jednotlivých druhů a lokality
nálezu.
5.

Výjimka se povoluje na dobu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2025.

6.

Po uplynutí doby uvedené v bodu 5 pozbývá tato výjimka platnosti

Odůvodnění:
Žádost o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin podalo
Moravské zemské muzeum, příspěvková organizace se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno, IČ 00098462.
V žádosti bylo uvedeno, že žadatel v rámci budování, rozšiřování a obnovy botanických sbírek i pro
praktické potřeby mykologické poradny jím provozované potřebuje obnovit, rozšířit i nově do sbírek zařadit
jedince druhů hub, které jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Zdrojem pro doplnění, obnovu a rozšiřování
sbírky bude jednak vlastní sběr v rámci plošného mykologického průzkumu, jednak i jedinci, které přinesou
houbaři do mykologické poradny.
Se zahájením řízení byl seznámen další účastník řízení, a to všechna města, městysy a obce Jihomoravského
kraje s výjimkou těch, které se celým svým správním obvodem nacházejí na území velkoplošného
chráněného území, tedy s výjimkou obcí Rudice a Ostrov u Macochy v okrese Blansko, Klentnice v okrese
Břeclav a obcí Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov v okrese Hodonín. Žádný z těchto účastníků se v
daném termínu k předložené žádosti nevyjádřil, správní orgán má tudíž za to, že k předmětné žádosti
nemají připomínek.
Dále byly se zahájením řízení seznámeny spolky, které projevily zájem o informování o zahajovaných
správních řízeních ve věcech ochrany přírody, a to OKRAS, z. s., Petra Jilemnického 368/1, 679 04 Adamov,
PRO Sokolnice, Komenského 113, 664 52 Sokolnice, Za sebevědomé Tišnovsko, z. s., Mánesova 706, 666 03
Tišnov, a Voda z Tetčic, Hybešova 178, 664 17 Tetčice. V daném termínu se žádný z těchto spolků k účasti
v řízení nepřihlásil a nemají tudíž postavení účastníka řízení.
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Houby (Fungi) patří mezi nezelené rostliny a některé jejich druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy
rostlin podle ust. § 48 zákona a v příloze II vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou tyto vybrané druhy
zařazeny do všech tří kategorií ochrany, tj. silně ohrožený, kriticky ohrožený i ohrožený. Ani v jednom
případě se nejedná o druh, který je předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. K rušivým
zásahům do jeho stanovišť, vývojových stadií atp. je nutné, aby si žadatel opatřil výjimku z ochranných
podmínek stanovených v § 49 zákona.
Předmětnými jedinci jsou jedinci druhů zařazených mezi kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené
druhy, u nichž má dojít k zásahu do přirozeného jejich vývoje, spočívajícím ve sběru, manipulaci, transferu a
držení jejich částí nebo celých jedinců.
Veřejný zájem, který převyšuje nad zájmem ochrany přírody, shledává správní orgán v tom, že těmito
sebranými jedinci bude doplněna, obnovena nebo rozšířena veřejně přístupná botanická sbírka – herbář
žadatele a dotčené exempláře budou využity pro vědecký výzkum. Činnost žadatele má významný osvětový
a vzdělávací dopad na veřejnost, proto při porovnání relativně malého dopadu na stav místních populací
dotčených druhů, ke kterému dojde odnosem plodnic mimo místo jejich přirozeného výskytu, a možností
získání nových poznatků o těchto organismech, má správní orgán za to, že oba veřejné zájmy v podstatě
nejsou v rozporu.
Správní orgán povolil výjimku pro území celého Jihomoravského kraje s výjimkou území nacházejících se ve
velkoplošných zvláště chráněných územích, to je mimo území národních parků a chráněných krajinných
oblastí, v nichž jsou orgánem ochrany přírody a krajiny příslušné správy těchto velkoplošných zvláště
chráněných území. Krajský úřad proto nemůže do jejich pravomocí zasáhnout. Pokud žadatel hodlá
k provádění mykologických průzkumů využít i tato velkoplošná zvláště chráněná území, musí o povolení
výjimky požádat jednotlivě příslušné správy těchto území, konkrétně NP Podyjí, CHKO Moravský Kras, CHKO
Pálava a CHKO Bílé Karpaty.
Stejně tak z povolení výjimky správní orgán vyloučil plochy maloplošných zvláště chráněných území
v kategorii národní přírodní rezervace a národní přírodní památka, ve kterých rovněž není příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny.
Ze stejných důvodů vyloučil správní orgán z rozhodnutí o povolení výjimky i území vojenského újezdu
Březina, kde je příslušným správním orgánem újezdní úřad VÚ Březina.
Správní orgán shledal potřebným, aby se prováděním mykologických průzkumů zabývaly osoby k tomuto
účelu dostatečně odborně erudované, proto povolení výjimky omezil na osoby uvedené v bodu 2
podmínek. Zároveň správní orgán zohlednil skutečnost, že žadatel je provozovatelem mykologické poradny
pro amatérské houbaře, a mezi exempláři, donesenými do této poradny k determinaci, se mohou nacházet
i jedinci zvláště chráněných druhů, které může zařadit do botanické sbírky a ustanovením podmínky č. 3.
Správní orgán požaduje, aby každoročně k 31.12. podal žadatel oznámení o činnostech provedených podle
této výjimky, tj. aby nahlásil, jaké druhy v příslušném roce našel a zařadil do svých sbírek, počet sebraných a
držených exemplářů s uvedením lokality jejich nálezu, např. formou tabulky. Tento požadavek správní
orgán vyslovil z důvodů evidenčních a kontrolních.
Správní orgán shledal vhodným omezit dobu povolení výjimky na dobu do 31.12.2025. Před uplynutím této
doby může žadatel požádat o povolení výjimky nové.
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Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního
prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo
nám. 3, 601 82 Brno. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden
stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

otisk
úředního
razítka

Ing. František Havíř
vedoucí odboru životního prostředí
v z. RNDr. Iveta Macurová v. r.
vedoucí oddělení rozvoje
venkova a zemědělství

Za správnost vyhotovení Ing. Zdenka Štouračová

Rozdělovník:
1. Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 57 Brno (DS)
2. Města, městysy a obce Jihomoravského kraje s výjimkou obcí Rudice a Ostrov u Macochy (BK),
Klentnice (BV), Malá Vrbka, Nová Lhota, Radějov a Suchov (HO) (DS)
Na vědomí:
3. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno (DS)
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 579

4/4

E-mail
stouracova.zdenka@krjihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

