
 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.:  Mobil:  Fax:

 E-mail:

 Ulice:  č. p. 

 Obec:  PSČ:

 Tel.:  Mobil:  Fax:

 E-mail:

 Ochrana (jiných) volně žijících živočichů

Důvod pro povolení odchylného 

postupu: 
3)                                      

(dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb.)

Prevence závažných škod v 

rybářství

 rybochovná zařízení

vodní toky (revíry)

doba naplňování v rámci kalendářního roku: 

(od-do na dny či celé měsíce, max. 1.8.-31.3.)

 Doručovací adresa: (je-li odlišná od adresy žadatele)

 Webová stránka:

Místo a datum:

 Čas:

 celková navrhovaná doba platnosti:                 

(např. 3 nebo 5 let)

 Webová stránka:

 Statutární zástupce žadatele:

 Právní forma žadatele:

 Adresa žadatele: (bydliště / sídlo dle dokladu o právní subjektivitě)

 Datum narození / IČ: 

 Žadatel: (jméno a příjmení / přesný 

název dle dokladu o právní 

subjektivitě)

Ž Á D O S T1)

o povolení odchylného postupu dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. - odlov2) kormorána velkého 

 Místo: 
5) 

 Množství:
4)

Jméno a podpis žadatele (statutárního 

zástupce), razítko:

 Metody:
6)

Jiné:
7)



1) tučně jsou označeny údaje nezbytné dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ve spojení s § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb.; kde je to nezybtné, jsou odlišeny údaje pro fyzické a 

právnické osoby

2) s ohledem na stav celoevropské populace kormorána velkého by použití neletálních metod (různé formy plašení) u tažných a zimujících jedinců nemělo vést k vyrušování , které 

by bylo významné z hlediska cílů směrnice o ptácích, tedy porušení zákazu dle § 5a odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. Odchylný postup k vyrušování je potřebný v případě 

hnízdících jedinců  a může být potřebný v  případě rušení jiných druhů ptáků (v závislosti na stavu jejich populací) - v takovém případě je nezbytné požadat samostatně o povolení 

odchylného postupu pro tyto druhy

4) uveďte celkové množství jedinců na něž se žádsot vztahuje (uveďte reálný odhad vycházející z dosavadní početnosti přítomných kormoránů nebo jejich předpokládané početnosti 

a možností jejich lovu); případně upřesněte množství na jenotlivé roky a u rozsáhlejších žádostí případně na lokality (rybníky, části revíru atp.) v závislosti na riziku vzniku závažné 

škody nebo ohrožení (jiných) živočichů 

3) odpovídající činnost a důvod zaškrtněnte; podrobnosti (proč je provedení činnosti nezbytné ve vztahu k jiným řešením a jak je daný důvod v konkrétním případě naplněn) uveďte 

v příloze

5) uveďte údaje umožňující jasnou identifikaci místa (míst) jichž se odchylný postup má týkat - tj. název lokality (rybníka aj. rybochovného zařízení.), obec, případně katastr (je-li 

to nezbytné pro upřensněí a jasnou identifikaci i bližší údaje jako je číslo pozemku, případně zákres, kopii mapy apod.); v případně vodních toků (revírů) uveďte název revíru a 

popis jeho vymezení, případně konkrétní místa/části revíru s popisem (např. místa kde dochází ke škodám v podjezí, pod výpustmi přehrad atp.); v případě většího rozsahu údajů 

přiložte formou samostatné přílohy 

6) specifikace způsobu a metod, kterými bude odchylný postup napľňován, tj. jakým způsobem bude prováděn odlov kormoránů (např. lov palnou zbraní v souladu se zákonem č. 

449/2001 Sb., o myslivosti) 

7) další doplňující údaje - v případě potřeby je možné další doplňující informaace (údaje o skladbě rybí obsádky, údaje o již vzniklé škodě, hospodářské záznamy, fotodokumentace 

aj.) připojit jako samostatnou přílohu



o povolení odchylného postupu dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. - kormorán velký 

Příloha žádosti

Specifikace důvodu pro povolení odchylného postupu: (dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.)                                                                                                                                                                                                                                                    

V návaznosti na důvod uvedený v žádosti popište, jak je daný důvod naplňen v konkrétním případě (na rybochovných zařízeních nebo vodních 

tocích/evírech či jejich částech, jež jsou předmětem žádosti).

Pro důvod předcházení závažné škodě v rybářství uveďte jaká dosud vznikla škoda (např. na základě údajů o počtu kromoránů, které v minulých 

letech působily škodu a odhadu míry škody v závislosti na průměrném množství kormoránem přijímané potravy) nebo jaká škoda hrozí (např. v 

návaznosti na vyýskyt kormoránů v širším okolí, skladbu a tedy zranitelnost rybí obsádky, způsob hospodaření atp.) a zda se jedná či může jednat 

z hlediska hospodářských výsledků o škodu závažnou (zda v minulosti vzniklá či hrozící škoda přesahuje běžné provozní ztráty apod.), v případě 

vodních toků/revírů uveďte, zda a jaké byly nebo pravděpodobně budou vynakládány zvýšené prostředky na zarybnění a jiné marně vynaložené 

náklady; případné podklady (evidenci hospodaření apod.) přiložte samostatně.

Pro důvod ochrany (jiných) volně žijících živočichů uveďtě, jaké druhy živočichů a v jakém rozsahu, případně v jakých lokalitách (částech 

vodního toku/revíru) jsou predací kormorána ohroženy.      

Neexistence jiného uspokojivého řešení

Uveďte zda a jaké jsou na lokalitách, jež jsou předmětem žádosti využívány neletální způsoby plašení a jiná ochranná opatření (palšení apod. je 

relevantní pouze pro malá rybochovná zařízení, sádky aj.; na rybnících nebo vodních tocích mohou být zmíněny i preventivní opatření typu 

úkrytů pro ryby apod.) a zhodnoťě jejich účinnost (proč jsou v daném případě nedostačující a je nezbytné povolení odchylného postupu pro 

usmrcování kormoránů jako činnosti zakázané dle § 5a odst. 1 písm. a/ zákona č. 114/1992 Sb.).  


