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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán v přenesené 
působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle: 

- § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, 

- § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, 

- § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) 

- § 75 odst. 1 písm. d)  a  § 77a  odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny 
v platném znění (dále jen zákon) vydává toto 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

 

 

Společnosti Brinkman Polska Sp. Z o. o., IČ 010766697 se sídlem Katowicka 38, 43-100 Tychy, 
Polsko, podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona se  

 
  

nepovoluje výjimka 

 

ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona - škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných živočichů druhu čmelák zemní (Bombus terrestris), konkrétně je dovážet, držet a nabízet 
za účelem prodeje na území Zlínského kraje. 

 

 

Účastníci řízení  podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

Brinkman Polska Sp. Z o.o., IČ 010766697, Katowicka 38, 43-100 Tychy, Polsko 

 

 

 

  

Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 

tř. Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 362 

761 90  Zlín e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz 
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Odůvodnění: 

 

Dne 5.10.2018 podal pan Ing. Jan Jemelka, dat. nar. 1.10.1957, bytem Slavíkova 1757/34, 708 00 
Ostrava-Poruba, zastupující firmu Brinkman Polska Sp. Z o.o., IČ 010766697 se sídlem Katowicka 38, 
43-100 Tychy, Polsko, odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje žádost, o udělení 
výjimky z ochranných podmínek a souhlasu zvláště chráněných druhů živočichů. 

Žádost se týká udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněného druhu 
čmelák zemní (Bombus terrestris) zvláště chráněného ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, k dovážení, držení a nabízení  
uměle odchovaných jedinců za účelem prodeje na území Zlínského kraje.  

Z certifikátu o původu prodávaných čmeláků vyplývá, že prodávaným poddruhem čmeláka pro naše 
území bude čmelák Bombus terrestris terrestris, tedy poddruh čmeláka zemního, kterých se vyskytuje 
na našem území. Správní orgán zastává názor, že i prodej tohoto poddruhu čmeláka představuje pro 
volně žijící populaci rizikový faktor, protože mohlo by dojít k nevhodnému ovlivnění genetické 
informace volně žijících čmeláků, protože nabízení čmeláci se mohou lišit fenotypem, tedy souborem 
znaků, které jsou utvářeny genotypem a prostředím, ve kterém se daný jedinec vyskytuje. Jedinci se 
stejným genotypem nemusí mít stejný fenotyp a naopak. Vypouštění uměle odchovaných čmeláků z 
jiných zoogeografických oblastí, byť stejného poddruhu, proto představuje ohrožení domácích 
populací čmeláků, kteří se vyvíjeli v určitém prostředí, a to právě z hlediska fenotypových znaků. Tím 
je ohrožena genetická variabilita populace domácích druhů čmeláků. Dle předložené žádosti by 
čmelíny měly být umísťovány pouze do uzavřených prostor. Nicméně i v takovémto případě nelze únik 
dovezených čmeláků do volné přírody nikdy vyloučit, takže i když se jedná v tomto okamžiku o 
předjímání, je nutno se touto možností zabývat, protože předmětný záměr žadatele představuje pro 
domácí čmeláky určité riziko. Další riziko, které dovážení čmelínů z Pyrenejí představuje je možné 
zavlečení chorob nebo parazitů na naše území. Z předložené žádosti vyplývá, že ke všem dodávkám 
bude vystavována veterinární dokumentace, takže lze předpokládat, že převážené čmelíny budou 
kontrolovány z hlediska zamezení takového přenosu chorob a parazitů, nicméně toto riziko přenosu 
není možné nikdy úplně eliminovat. V České republice dodává na trh čmelíny s původními druhy 
čmeláků dostatečný počet tuzemských firem. Není proto potřeba podporovat dovoz a prodej čmeláků 
ze zahraniční a riskovat tak ohrožení stávajících populací čmeláků v České republice. 

Dle názoru správního orgánu předmětný záměr není ve veřejném zájmu, který by převažoval nad 
zájmy ochrany přírody. Veřejný zájem se chápe jako protiklad zájmů soukromých, od nichž se liší tím, 
že okruh osob, jimž tento zájem svědčí, je vždy neurčitý. Podle správního orgánu nelze tento záměr 
považovat za zájem veřejný, který by navíc převažoval nad zájmem ochrany přírody, ale o záměr 
velice úzké skupiny osob, jehož realizace představuje riziko pro domácí čmeláky zemní, a to jak z 
hlediska možného ovlivnění jejich genetické informace, tak z hlediska možného přenosů parazitů a 
chorob, kterému nelze nikdy zcela zabránit.  

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno. 
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Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1) správního řádu podat ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho doručení  odvolání k Ministerstvu životního ČR s uvedením rozsahu, v jakém je 
rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti 
rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný 
počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí 
napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 
odst. 1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 
ust. § 82 odst. 1) správního řádu nepřípustné. 

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

RNDr. Alan Urc 

vedoucí odboru 

dokument opatřen elektronickým podpisem 

 

 

 

 

 

Obdrží účastníci řízení: 

Brinkman Polska Sp. Z o.o., IČ 010766697, Katowicka 38, 43-100 Tychy, Polsko 

Obce Zlínského kraje mimo CHKO 
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