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Žádost o poskytnutí informací týkající se zvláště chráněného živočicha 

 

 

Dne 04.07.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádala  

o poskytnutí následujících informací: 

 

,,Ráda bych se u Vás informovala, zdali subjekt „  

podal v minulosti na krajský úřad Žádost o udělení souhlasu k vypouštění zvláště 

chráněného druhu živočicha odchovaného v zajetí do přírody a k povolení výjimky ze zákonné ochrany 

zvláště chráněných druhů a případně jestli bylo vydáno Rozhodnutí o udělení souhlasu dle § 54 odst. 3 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k vypouštění zvláště chráněného 

živočicha odchovaného v zajetí do přírody a dle § 56 zákona k povolení výjimky ze zákonné ochrany 

zvláště chráněného živočicha. Bohužel jsem se k příslušným dokumentům přes webové rozhraní 

krajského úřadu nedostala. 

Krajský úřad Ústeckého kraje (viz příloha níže) v minulosti nevydal souhlas v souladu s § 54 odst. 3 

zákona k vypouštění zvláště chráněného živočicha odchovaného v zajetí do přírody a nepovolil  

v souladu s § 56 odst. 1 zákona výjimku ze zákazů ze základních ochranných podmínek zvláště 

chráněných živočichů chráněných dle § 50 zákona avšak (www.prodejcmelaku.cz/) 

distribuuje čmeláky dál po celém území ČR a není mi zatím známo, jestli má potřebná povolení od 

ostatních krajských úřadů. 

Existuje vážné podezření, že prostřednictvím dobré vůle lidí, kteří chtějí pomoci českému čmelákovi, je 

na našem území vypouštěn čmelák zakoupený v Polsku, původně odchován ve Španělsku pro opylování 

skleníků - tedy poddruh čmeláka nevhodný pro volnou českou krajinu, který může naopak klesající 

populaci českého čmeláka svým odlišným genofondem ještě více ohrozit. Touto cestou sbírám 

informace, které bych následně ráda předala kontrolním orgánům (např. ČIZP, SZPI) a budu Vám 

vděčná za spolupráci“. 
 

K Vaší žádosti sděluje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje  

následující: 

 

Dne 12.04.2017 požádal o udělení 

souhlasu dle § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOPK“); a o vydání výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 ze základních podmínek 

ochrany vyplývajících z ustanovení § 50 ZOPK , tj. pro dovoz, držení, přepravu, přemisťování, 

nabízení k prodeji a k prodeji různých vývojových stádií uměle odchovaných jedinců čmeláka 

zemního (Bombus terrestris terrestris), což je ohrožený druh ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 ZOPK, 

a podle § 14 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení ZOPK dále jen „vyhláška“. Žádost byla podána pro záměr: „Využití 

v zajetí odchovaných čmeláků k opylování kultur na území Karlovarského kraje“. 

 

http://www.prodejcmelaku.cz/
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Dne 27.04.2017 pod č.j. 1378/ZZ/17-4 Krajský úřad Karlovarského kraje udělil dle § 54 odst. 3 ZOPK 

panu Janu Pipekovi souhlas k vypouštění zvláště chráněného živočicha - čmeláka zemního (Bombus 

terrestris terrestris), do volné přírody v rámci záměru „Využití v zajetí odchovaných čmeláků 

k opylování kultur na území Karlovarského kraje“, a to na území Karlovarského kraje, mimo území, 

kde je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  

a mimo maloplošně zvláště chráněná území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka. A dále 

v souladu s  ustanovením § 56 odst. 2 písm. c) a písm. d) ZOPK povolil výjimku ze základních 

podmínek ochrany vyplývajících ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 ZOPK, tj. pro dovoz, držení, 

přepravu, přemisťování, nabízení k prodeji a k prodeji různých vývojových stádií uměle 

odchovaných jedinců čmeláka zemního (Bombus terrestris terrestris). 

 

Žádost byla odůvodněna následovně: 

„Čmelák zemní je nejrozšířenějším a tradičním druhem v české krajině. Z toho důvodu jsem 

domluvený s chovatelem/dodavatelem z Polské republiky na dodávce laboratorně odchovaných hnízd 

(matka a dělnice) zmíněného druhu čmeláka. Přírodní (vegetační, zvířecí) podmínky, pro které je tento 

druh chován (a ze kterých geneticky pochází) jsou srovnatelné s těmi v ČR. Zavedením čmeláků do ČR 

tedy nedojde k ohrožení domácí populace čmeláků stejného druhu. Čmeláky pak dále budu prodávat 

třetím osobám – zahrádkářům, a ti je do přírody umístí na svých zahradách v rámci Karlovarského 

kraje. Dojde tak k postupnému rozšířeni a posílení čmelí populace druhem typickým pro ČR.  

Na zahradách jsou běžně velmi rozmanité druhy květů. Ty kvetou v různých obdobích a nabízejí tak 

čmelákům dostatek potravy po celý jejich životní cyklus. Na konci cyklu společenství vytvoří nové 

královny. Ty pak mohou ve volné přírodě zakládat nové kolonie. 

Čmeláci ve volné přírodě vymírají z důvodu rozšiřování zemědělské půdy a jejího obhospodařování 

monokulturními plodinami (např. řepka). Touto aktivitou tak sleduji jak veřejný zájem zájmových 

chovatelů a pěstitelů, ale také zájem rozšíření populace v přírodě. 

Přeprava a přemisťování rojů bude prováděna pouze poučenými osobami. Pro nakupující mám 

připraven odborný manuál (v příloze této žádosti Manuál pro chov čmeláků), který jim bude dodán 

vždy s hnízdem. Zavazuji se také informovat každoročně krajský úřad o vzniklých skutečnostech 

spojených s realizací záměru (např. seznam lokalit vypuštění rojů v kraji). 

S Krajskou veterinární správou jsem již domluven na zajištění vyšetřen TRACES, které potvrzuje, 

 že do ČR nebudou spolu s čmeláky zavlečeni paraziti a také, že dodaná hnízda nevykazují klinické 

příznaky nebo podezření nákazy. Zároveň jsem zapsán u Českomoravské společnosti chovatelů 

a veterinární správě jsem se zavázal evidovat přesná místa umístění čmeláků do přírody. 

Platnost výjimky i souhlasu žádáme do 31.12.2021. Předpokládám dovoz, prodej a vypuštěni  

do 200 ks hnízd za jeden rok“. 

Pro úplnost zdejší úřad uvádí, že na základě zpětných hlášení o využití výjimky nemáme informace  

o tom, že by do volné přírody v Karlovarském kraji byl čmelák na základě předmětné výjimky 

vypouštěn. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

   


