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Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ust. § 75 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném 
znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vykonávající státní správu podle § 75 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb., na základě působnosti stanovené § 80 zákona č. 114/1992 Sb. a dále jako jiný 
příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a 
účinném znění (dále jen „správní řád“) vydává podle ustanovení § 150 odst. 1 a 2 správního řádu 
tento:

PŘÍKAZ
kterým podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

právnické osobě:
Farma pod Blanskem s.r.o., sídlo: Blansko č.ev. 232, Mírkov, 400 02 Povrly, IČ: 062 10 163

(dále jen „Farma pod Blanskem s.r.o.“ nebo „účastník“)

stanovuje podmínky pro výkon zemědělské činnosti

na pozemku p. č. 940/3 v katastrálním území Knínice u Libouchce, v půdním bloku evidence LPIS 
č. 1701/1, kterými budou eliminovány negativní efekty této činnosti na biotop a nerušený přirozený 
vývoj zde žijících druhů živočichů, kteří jsou dle ustanovení § 48 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení 
s ust. § 14 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona (dále jen „vyhláška“) zařazeni dle přílohy č. III vyhlášky mezi zvláště chráněné druhy ve 
stupni ohrožení: „kriticky ohrožený druh“: střevlík zlatitý (Carabus auratus), zmije obecná (Vipera 
berus), „silně ohrožený druh“: chřástal polní (Crex crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), 
ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), „ohrožený druh“: bramborníček 
hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), ropucha obecná (Bufo 
bufo), prskavec větší (Brachinus crepitans), prskavec menší (Brachinus explodens), svižník 
(Cicindela campestris), čmeláci (Bombus sp.), mravenci (Formica sp.) v tomto rozsahu: 
Na dotčeném pozemku nebudou prováděny, ať už vlastními prostředky, nebo prostřednictvím 
najatého subjektu, následné zemědělské činnosti: 

- orba a s ní spojená jakákoliv další příprava půdy (např. vláčení, válcování, 
kombinátorování apod.) a setí osiva, 

- hnojení, ať již chlévskou mrvou nebo umělými hnojivy,

- používání pesticidních prostředků a jiných xenobiotik,

- aplikace tekutých hnojiv (např. močůvka, kejda, digestát a další),
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- sečení a sklizeň zelené hmoty (travní hmota nebo ostatní píce) nesmí být prováděna od 
1. dubna do 15. srpna kalendářního roku,

a to do doby získání pravomocných rozhodnutí o výjimkách vydávaných příslušným orgánem 
ochrany přírody podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 
2 zákona č. 114/1992 Sb. na výše vyjmenované zvláště chráněné druhy živočichů ve stupni 
ohrožení: „kriticky ohrožený druh“ a „silně ohrožený druh“ a dále až do doby získání stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 50 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů zařazených ve stupni ohrožení: „ohrožený druh“ 
pro běžné obhospodařování majetku (tj. k provádění zemědělské činnosti na výše vyjmenovaném 
pozemku).

Odůvodnění:

ČIŽP provedla dne 27.3.2017 na základě podnětu starosty obce Libouchec ve věci možného 
ohrožení stanoviště (biotopu) a  nerušeného přirozeného vývoje živočišných druhů spadajících ve 
smyslu ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb. mezi zvláště chráněné živočichy na pozemku p. č. 940/3 v 
katastrálním území Knínice u Libouchce, přijatého pod č.j. ČIŽP/44/2018/38879 terénní šetření. 
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že dotčený pozemek byl celý zorán. Na místě byla pořízena 
fotodokumentace zjištěného stavu sestávající se z 5 digitálních snímků. ČIŽP zjistila, že dotčený 
pozemek p.č. 940/3 je veden v evidenci LPIS jako půdní blok 1701/1 s výskytem silně ohroženého 
druhu ptáka - chřástala polního (Crex crex), který do konce roku 2017 v pronájmu obhospodařoval 
Ing. Jaroslav Boháček. Oslovený Ing. Boháček ČIŽP sdělil, že s orbou předmětného pozemku nemá 
nic společného a pacht dotčeného pozemku s ním majitel pozemku ukončil ke konci loňského roku 
(tj. roku 2017). Dále bylo zjištěno, že pozemek je majetkem fyzické osoby – MUDr. Nalose. ČIŽP 
dále zjistila, že předmětný pozemek, který je veden podle výpisu z katastru nemovitostí v druhu 
pozemku: orná půda, nebyl v této kategorii více jak 15 let zemědělsky obhospodařován (tj. orba, 
příprava půdy, hnojení, setí zemědělských plodin a další následné pochody), ale byla na něm 
prováděna pouze jednoroční seč travní hmoty za účelem získání sena. ČIŽP dále zjistila, že dotčená 
lokalita je ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb. biotopem živočichů, kteří jsou 
dle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust.   § 14 odst. 2 vyhlášky, zařazeni dle přílohy č. 
III vyhlášky mezi zvláště chráněné druhy ve stupni ohrožení: „kriticky ohrožený druh“: střevlík 
zlatitý (Carabus auratus), zmije obecná (Vipera berus), „silně ohrožený druh“: chřástal polní (Crex 
crex), křepelka polní (Coturnix coturnix), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis 
fragilis), „ohrožený druh“: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý 
(Saxicola rubicola), ropucha obecná (Bufo bufo), prskavec větší (Brachinus crepitans), prskavec 
menší (Brachinus explodens), svižník (Cicindela campestris), čmeláci (Bombus sp.), mravenci 
(Formica sp.).  

Dle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve 
všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich 
biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí 
obecně závazným předpisem. 

Dále dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je zakázáno škodlivě zasahovat do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat 
nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo 
jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za 
účelem prodeje nebo výměny. Ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. stanoví, že 
vykonávání činnosti, která je svým charakterem zásadně negativně rušivá a ovlivňující nerušený 
přirozený vývoj zvláště chráněných živočichů ve stupni ohrožení: „kriticky a silně ohrožený druh“, 
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je možné pouze na základě pravomocně udělených výjimek podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb. ze zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. Odchylný režim upravený ust. § 
50 odst. 3, který upravuje odlišný postup v případech “běžného obhospodařování nemovitosti nebo 
majetku“ se nevztahuje na případy týkající se zvláště chráněných druhů ve stupni ohrožení: „silně 
nebo kriticky ohrožený“, a není tedy v tomto případě aplikovatelný. 

O výše uvedených skutečnostech byl sepsán záznam o úkonech předcházejících kontrole – zápis z 
inspekčního šetření (viz dokument č. 2 sepsaný pod č.j. ČIŽP/44/2018/2730).

ČIŽP v době prováděného šetření a získávání rozhodných podkladů neznala nového pachtýře 
dotčeného pozemku, proto z důvodu předběžné opatrnosti vydala majiteli pozemku příkaz dle ust.  
§ 66 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (viz dokument č. 5 vydaný pod č.j. ČIŽP/44/2018/2950), aby 
byly eliminovány negativní efekty zemědělské činnosti na biotop zvláště chráněných druhů (neboť 
jejich ochrana spočívá prioritně v ochraně jejich biotopů).

Na základě vydaného a doručeného příkazu sdělil majitel dotčeného pozemku ČIŽP nového 
pachtýře, kterým se stala právnická osoba -  Farma pod Blanskem s.r.o., sídlo: Blansko č. ev. 232, 
Mírkov, 400 02 Povrly, IČ: 062 10 163.

ČIŽP dne 21.5.2018 oznámila společnosti Farma pod Blanskem s.r.o., že s ní v souladu s ust. § 5 
odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zahajuje kontrolu zaměřenou na 
stanovení podmínek pro výkon zemědělské činnosti na pozemku p. č. 940/3 v katastrálním území 
Knínice u Libouchce, v půdním bloku evidence LPIS č. 1701/1, kterými budou eliminovány 
negativní efekty této činnosti na biotop a nerušený přirozený vývoj zde žijících druhů živočichů, 
kteří jsou dle ustanovení § 48 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 14 odst. 2 vyhlášky 
zařazeni dle přílohy č. III vyhlášky mezi zvláště chráněné druhy (viz dokument č. 11 vydaný pod č.j. 
ČIŽP/44/2018/4167).

Do protokolu z kontroly (viz dokument č. 12 vydaný pod č.j. ČIŽP/44/2018/4597) jednatel 
kontrolované společnosti uvedl: „Změnili jsme kulturu z TTP na ornou půdu, tak jak je pozemek 
veden v katastru nemovitostí. V minulosti, za bývalého pachtýře, byl pozemek veden jako trvalý 
travní porost. Změnou pachtýře pak bylo možné provést změnu kultury. O výskytu vyjmenovaných 
zvláště chráněných druhů živočichů jsem nevěděl. Vzhledem k faktu, že ostatní pozemky máme 
soustředěny v CHKO České středohoří, a tento je mimo, chceme zde intezivně hospodařit, vytvořit 
si kvalitní krmnou základnu pro náš hovězí dobytek. Na základě dnešního jednání požádám 
příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Ústeckého kraje) o udělení výjimek k hospodaření 
na dotčeném pozemku na uvedené živočišné zvláště chráněné druhy.“

ČIŽP po provedené kontrole a na základě všech výše uvedených skutečností dospěla k závěru, že 
další pokračování v zemědělské činnosti na dotčeném pozemku bez blíže vyspecifikovaných 
podmínek uvedených ve výroku tohoto příkazu (tj. vyjmenované činnosti spojené 
s obhospodařováním tohoto pozemku), by za stávajícího právního stavu byly nedovolenou změnou 
obecně i zvláště chráněných části přírody, a proto rozhodla o nutnosti tuto činnost omezit tak jak je 
uvedeno ve výroku tohoto příkazu. Podmínky pro výkon činnosti byly stanoveny s ohledem na 
specifickou bionomii jednotlivých výše uvedených zvláště chráněných živočišných druhů a 
společnost Farma pod Blanskem s.r.o. má povinnost stanovené podmínky respektovat a dodržovat, 
a to až do doby získání pravomocných rozhodnutí o výjimkách vydávaných příslušným orgánem 
ochrany přírody podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů stanovených § 50 odst. 1 a 2 
zákona č. 114/1992 Sb. pro druhy živočichů ve stupni ohrožení: „kriticky ohrožený druh“ a „silně 
ohrožený druh“ a dále až do doby získání stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody podle § 50 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 
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zařazených ve stupni ohrožení: „ohrožený druh“ pro běžné obhospodařování majetku (tj. k 
provádění zemědělské činnosti na výše vyjmenovaném pozemku).

Podle ust. § 66 zákona č. 114/1992 Sb. je ČIŽP oprávněna stanovit fyzickým a právnickým osobám 
podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště 
chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat. Dle judikatury, jak je vyjádřena např. 
v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 7 A 28/2000-47 ze dne 23.7.2003 nebo rozhodnutí č.j. 
9 As 8/2008-80 ze dne 29.10.2008, představuje ustanovení § 66 zákona o ochraně přírody a krajiny 
významné preventivní ustanovení, které orgán ochrany přírody může použít již v okamžiku, kdy 
z chování subjektu vyplývá teprve možnost zákonem výslovně zakázané či nedovolené změny 
přírody. 
Rozhodující pro užití zákazu činnosti je tedy hrozba změn obecných a zvláště chráněných částí 
přírody v důsledku realizované činnosti, ať už povolené či nikoli. Dále je podle ust. § 58 odst 1 
zákona č. 114/1992 Sb. ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen při užívání 
přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. Při rozhodování správní orgán zvážil 
veškeré shromážděné dokumenty, skutečnosti a tvrzení, každý zvlášť i všechny dohromady a ve 
vazbě na všechny známé souvislosti, a na jejich základě bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto příkazu.
Vzhledem k výše uvedenému považuje ČIŽP skutkové zjištění ve věci dle § 150 odst. 1 a 2 
správního řádu za dostatečné, a proto vydává toto rozhodnutí formou příkazu, jenž je prvním 
úkonem v řízení.

Poučení o odporu:

Proti tomuto příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat do 8 dnů ode dne jeho oznámení 
podle § 150 odst. 3 správního řádu odpor, a to podáním učiněným u ČIŽP, Oblastního inspektorátu 
Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem, ID DS: c6vdzus. Včas podaným odporem 
se příkaz ruší a v řízení se pokračuje. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává 
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

  Ing. Pavel David
vedoucí OOP OI ČIŽP Ústí nad Labem

                                                                                                    elektronicky podepsáno
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Rozdělovník:
Účastníci řízení datovou schránkou: 
- Farma pod Blanskem s.r.o., sídlo: Blansko č.ev. 232, Mírkov, 400 02 Povrly, IČ: 06210163,         
ID DS: vstkwem
- Obec Libouchec, 403 35 Libouchec 211, IČ: 00266833, ID DS: en2bc4v
Účastník řízení do vlastních rukou:
- MUDr. Daniel Nalos, narozen: 12. dubna 1949, adresa: Strážky 43, 403 40 Ústí nad Labem
Na vědomí:
- Ústecké šrouby, z. s., Velká hradební 322/53, 400 01 Ústí n/L, IČ: 04316509, ID DS: x6gbs2j
- Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n/L, 
IČ: 00081531, ID DS: vt8bhx2 

- Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, IČ: 48133981, ID DS: 
jn2aiqd.
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