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Rozhodnutí 

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný 
orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 29 odst. 1) a § 67 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h ) zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), § 10 a § 11 zákona č. 
500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) rozhodl o podané žádosti Muzea 
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně p.o., IČ 089982, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín o oprávnění 
ke shromažďování a preparaci nálezů uhynulých zvláště chráněných druhů živočichů takto: 
Žádosti Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně p.o., IČ 089982, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 
Zlín o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů se vyhovuje a uděluje 

se podle ustanovení § 56, odst. 2 písm. d) zákona výjimka z ust. § 50 odst. 2 zákona ze základních 
podmínek ochrany živočichů uvedených v příloze č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k sběru, 
preparaci a následnému držení uhynulých exemplářů zvláště chráněných živočichů za těchto 
podmínek: 

1. Bude vedena kniha záznamů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu 

chráněného živočicha. 

2. Žadatel umožní dotčeným orgánům ochrany přírody nahlédnout na požádání do knihy 

záznamů. 

3. Při podezření na exempláře nelegálně usmrcené budou tyto nejprve fotograficky 

zdokumentovány a před preparací bude informován dotčený orgán ochrany přírody – Česká 

inspekce životního prostředí. 

 

Odůvodnění 
 

Dne 14.10.2014 byla Krajskému úřadu Zlínského kraje doručena žádost Muzea Jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně p. o., IČ 089982, se sídlem Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín o oprávnění ke shromažďování a 
preparaci nálezů uhynulých zvláště chráněných druhů živočichů. 

Žádost je v souladu s § 56, odst. 2 písm. d) - pro účely výzkumu a vzdělávání. Jedním z hlavních 
poslání zoologických pracovišť v muzeích je výzkum, dokumentace, vytváření sbírek a s tím spojená 
prezentace. Prezentací se rozumí nejenom odborné a popularizační články, ale také přednášky, 
výstavy a přírodovědné expozice. Právě v tomto aspektu je důležité průběžné doplňování sbírkových 
fondů (dermoplastické preparáty – vycpaniny, dokumentační preparáty – balgy, kostry, lebky, 
kapalinové preparáty, atp.).  
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Orgán ochrany přírody neshledal důvod neumožnit zachování uhynulých zvláště chráněných živočichů 
jako preparátů k dalšímu využití jako je např. muzejnictví, výuka apod. 

Z výše uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí 
uvedeno 

 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1) správního řádu podat ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení 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: 

Obce Zlínského kraje mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy 
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