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Legislativa EU 

Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů - platné od 1. 1. 2015 
 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141, kterým 
se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Unii („unijní seznam“) - platné 
od 3. 8. 2016, 37 druhů (23 živočichů a 14 rostlin) 
 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/145 ze dne 4. 
února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího 
jako důkaz pro povolení (výjimky) 
 
 
 
 

 



Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 

cíl: pravidla pro prevenci, minimalizaci a zmírnění 
nepříznivých dopadů invazních druhů 

základ - seznam invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Unii („unijní seznam“); kritéria: 

•  pouze druhy nepůvodní v celé EU 

•  schopné vytvořit populace v 1 biogeograf. oblasti a alespoň 2 
státech 

•  s potenciálem významného dopadu na biodiverzitu, ekosyst. 
služby, popř. i dopady na zdraví a hospodářství  

•  potřeba společných kroků v rámci EU, předpoklad přínosu k 
prevenci 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468477158043&uri=CELEX:32016R1141 
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„Unijní seznam“ 

• zařazení druhu na seznam na základě hodnocení 
rizik (Nařízení stanovuje základní parametry 
hodnocení) 

• unijní seznam navrhuje EK (platný od 3. srpna 2016), 
možnost doplnění ze strany členských států 
(aktualizace) 

• Za ČR: bolševník velkolepý, vlčí bob mnoholistý, 
pajasan žláznatý a javor jasanolistý) 

Oprávnění pro tvorbu národních seznamů (s možností 
shodného nebo i přísnějšího režimu) 

 
 



Omezení a systém výjimek 

Zákazy 

• pro druhy na unijním seznamu 
zákaz záměrného dovozu a 
převozu v rámci EU (již probíhá; v 
součinnosti s veterinárními, 
rostlinolékařskými a celními 
předpisy) 

• zákaz držení, chovu, uvádění na 
trh, využívání, výměny, 
rozmnožování a kultivace, 
uvolňování do životního prostředí 

• přijaty mají být i kroky k omezení 
nezáměrného šíření 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1469712815911&uri=CELEX:32016R0145 
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Omezení a systém výjimek 

Povolení 

• striktní režim výjimek - jen výzkum, ex situ konzervace, 
medicinální účely 

• pouze v „uzavřeném prostředí“, péče prostřednictvím 
kvalifikovaných osob, zpracovaný pohotovostní plán… 

• komerční využití – specifický režim - jen po notifikaci EK 

• oprávnění k odejmutí povolení při porušení nebo 
nepředpokládaných dopadech 

 

 
 

 
 

Přechodná ustanovení 

• ponechání nekomerčních chovů na dožití (nezbytnost zajištěn 
proti úniku, nerozmnožovat) - možnost předat do určených 
zařízení 

• komerční držitelé - 2letý „odklad“ (prodej, usmrcení, předání)   



Implementace Nařízení v České 
republice 

aktualizace (adaptace) legislativy – příprava novely zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dílčí úpravy ostatních 
předpisů (březen 2017) 

souběžně implementace Nařízení č. 708/2007 o používání cizích a 
místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře   

úprava dosavadního režimu u nepůvodních druhů – zavedení 
odpovědnosti při využívání nepůvodních druhů a diferenciace 
přístupu: zjednodušení (omezení nutnosti povolení u rostlin v 
zastavěném území obce, možnost „plošného“ povolení opatřením 
obec. povahy u neproblematických druhů) a naopak zmocnění k 
stanovení národního seznamu invazních druhů (doplňkově k 
Unijnímu)   

Stanovení podrobností monitoringu a praktické  eradikace (jen 
nově zjištěné rozšíření) a regulace široce rozšířených druhů 
(zásady regulace na úrovni ČR + stanovení postupu opatřením 
obecné povahy) 



Implementace Nařízení v České 
republice 

Implementační struktura: 
 
Ministerstvo životního prostředí 
- pověřeno uplatňováním Nařízení, reporting, 

přeshraniční spolupráce, systém výjimek 
AOPK ČR a správy NP 
- monitoring, včasná detekce a eradikace 
ČIŽP, SVS, ÚKZUZ, Celní správa  
- dovozní kontroly, kontroly zákazů a rozhodnutí 
Další orgány OOP 
- managementové zásahy široce rozšířených invazních 
druhů, regulace nepůvodních druhů 
 



Invazní nepůvodní druhy  
Unijní seznam 

• Připraveny identifikační karty 23 živočišných a 14 
rostlinných druhů (stránky AOPK ČR) 
 

• Dle vzoru GB identification factsheet 
http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?sectionid=47 
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http://www.ochranaprirody.cz/ 



http://invaznidruhy.nature.cz/ 



Rostliny suchozemské (6) 

!!! 

Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, jejichž výskyt byl zaznamenán v přírodě a krajině České republiky. !!! 



Rostliny vodní (8) 

!!! 

Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, jejichž výskyt byl zaznamenán v přírodě a krajině České republiky. !!! 

zakucelky 



Bezobratlí (7) 

!!! 

!!! 

!!! 

Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, jejichž výskyt byl zaznamenán v přírodě a krajině České republiky. !!! 

Trny po stranách hlavy, červ. skvrny na zadečku,  

hroty klepet s černým proužkem  

!!! 



Ryby (2) 

Obojživelníci, plazi (2) 

Ptáci (3) 

!!! 

!!! 

Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, jejichž výskyt byl zaznamenán v přírodě a krajině České republiky. !!! 

!!! 

!!! 

Ibis posvátný 



Savci (9) 

Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu, jejichž výskyt byl zaznamenán v přírodě a krajině České republiky. !!! 

!!! 

!!! 

Munžak malý 

Nutrie říční 



Děkuji za pozornost. 


