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VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  
 
 

Návrh zákona o opatřeních pro dodržování 
pravidel, která vyplývají z Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům 
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání (zákon 
o podmínkách využívání genetických zdrojů 
a sdílení přínosů z nich) 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají 
z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům 
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich 
využívání, ze strany uživatelů v Unii 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování 
dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy  

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 1 Předmět úpravy a oblast působnosti 
Tento zákon upravuje v návaznosti na 
přímo použitelné předpisy Evropské 
unie1) práva a povinnosti osob 
a působnost správních úřadů v oblasti 
dodržování podmínek pro přístup 
a sdílení přínosů z využívání 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji. 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 

32014R0511 Čl. 1 Předmět 
Toto nařízení stanoví pravidla pro dodržování 
podmínek pro přístup a sdílení přínosů, pokud jde 
o genetické zdroje a tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, v souladu s ustanoveními 
Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým 
zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení 
přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě 
o biologické rozmanitosti (dále jen "Nagojský 
protokol"). Účinné provádění tohoto nařízení rovněž 
přispěje k ochraně biologické rozmanitosti 
a k udržitelnému využívání jejích složek v souladu 
s ustanoveními Úmluvy o biologické rozmanitosti 
(dále jen "úmluva").  
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1) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro 
dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského 
protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům 
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů 
plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 
13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, monitorování 
dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené 
postupy. 
 

 

  32015R1866 Čl. 1 Předmět 
Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článkům 
5, 7 a 8 nařízení (EU) č. 511/2014, které se týkají 
registru sbírek, monitorování dodržování pravidel 
uživateli a osvědčených postupů. 
 

§ 2 odst. 1 Zařazení sbírky nebo její části do 
registru sbírek v Evropské unii 
(1) Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014 se podává Ministerstvu 
životního prostředí (dále jen 
„ministerstvo“).  

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

32014R0511 Čl. 5 odst. 2 2. Členský stát zváží na žádost držitele sbírky 
v jeho jurisdikci zařazení dané sbírky nebo její části 
do registru. Poté, co ověří, že sbírka nebo její část 
splňuje kritéria stanovená v odstavci 3, oznámí 
členský stát Komisi bez zbytečného prodlení název 
sbírky a kontaktní údaje dané sbírky a jejího 
držitele a typ sbírky. Komise takto získané 
informace neprodleně zařadí do registru. 

  32015R1866 Čl. 3 odst. 1 Žádost o zařazení do registru a oznámení 
Komisi 
1. Žádost o zařazení sbírky nebo její části do 
registru uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 511/2014 obsahuje informace stanovené 
v příloze I tohoto nařízení. 

Po zařazení sbírky nebo její části do registru 
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oznámí držitel sbírky příslušnému orgánu jakékoli 
významné změny, jež ovlivňují schopnost sbírky 
splňovat kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 511/2014, a jakékoli změny v informacích 
předložených dříve na základě části A přílohy I 
tohoto nařízení. 

§ 2 odst. 4  (4) Změny podle čl. 3 odst. 1 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2015/1866 oznámí držitel sbírky 
ministerstvu bez zbytečného odkladu. 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 
 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru.  
  

  32015R1866 Čl. 3 odst. 1 Žádost o zařazení do registru a oznámení 
Komisi 
1. Žádost o zařazení sbírky nebo její části 
do registru uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 511/2014 obsahuje informace stanovené 
v příloze I tohoto nařízení. 

Po zařazení sbírky nebo její části do registru 
oznámí držitel sbírky příslušnému orgánu jakékoli 
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významné změny, jež ovlivňují schopnost sbírky 
splňovat kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 511/2014, a jakékoli změny v informacích 
předložených dříve na základě části A přílohy I 
tohoto nařízení. 
 

§ 3 odst. 1 Prohlášení o postupu s náležitou péčí 
(1)  Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 a 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu 
písemně nebo v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem. Podává-li se prohlášení 
písemně, je nezbytné do 5 dnů ode dne 
jeho podání předložit ministerstvu na 
technickém nosiči dat jeho kopii nebo 
jeho kopii zaslat ministerstvu 
v elektronické podobě prostřednictvím 
veřejné datové sítě bez použití 
uznávaného elektronického podpisu. 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

32014R0511 Čl. 7 odst. 1 Monitorování dodržování pravidel uživateli  
1. Členské státy a Komise požádají všechny 
příjemce finančních prostředků na výzkum spojený 
s využíváním genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji, aby 
prohlásili, že postupují s náležitou péčí v souladu 
s článkem 4.  

  

 

32014R0511 Čl. 7 odst. 2 2. Ve fázi konečného vývoje produktu vyvinutého 
využíváním genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji uživatelé 
příslušným orgánům podle čl. 6 odst. 1 učiní 
prohlášení, že splnili povinnosti podle článku 4 
a zároveň předloží:  
a) příslušné informace z mezinárodně uznávaného 
certifikátu o shodě, nebo  
b) související informace podle čl. 4 odst. 3 písm. b) 
bodu i) až v) a čl. 4 odst. 5, případně včetně 
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informací o sjednání vzájemně dohodnutých 
podmínek.  

Uživatelé příslušnému orgánu na požádání doloží 
další skutečnosti.  

  32015R1866 Čl. 5 odst. 1 Prohlášení o náležité péči ve fázi financování 
výzkumu 
1. Příjemce finančních prostředků na výzkum 
spojený s využíváním genetických zdrojů 
a tradičních znalostí souvisejících s genetickými 
zdroji učiní příslušnému orgánu členského státu, 
v němž je příjemce usazen, prohlášení o náležité 
péči požadované podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 511/2014. Není-li příjemce usazen v Unii 
a výzkum se v Unii provádí, učiní prohlášení 
o náležité péči příslušnému orgánu členského 
státu, v němž se výzkum provádí.  
 

  32015R1866 Čl. 5 odst. 2 2. Prohlášení o náležité péči se učiní předložením 
vyplněného vzoru, který stanoví příloha II. Učiní se 
po obdržení platby v rámci financování a po získání 
všech genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji, jež jsou ve 
financovaném výzkumu využívány, avšak 
nejpozději v době podání závěrečné zprávy, nebo 
pokud taková zpráva neexistuje, na konci projektu. 
Vnitrostátní orgány mohou lhůtu pro předložení 
tohoto prohlášení dále upřesnit. 
 

  32015R1866 Čl. 6 odst. 1 Prohlášení o náležité péči ve fázi konečného 
vývoje produktu 
1. Pro využívání genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji předloží 
uživatelé příslušnému orgán členského státu, 
v němž je příjemce usazen, prohlášení o náležité 
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péči podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 511/2014. 
Toto prohlášení se učiní předložením vyplněného 
vzoru, který stanoví příloha III tohoto nařízení. 
 

  32015R1866 Čl. 6 odst. 2 2. Prohlášení o náležité péči uvedené v odstavci 1 
se předkládá pouze jednou, a to předtím, než 
nastane první z těchto událostí: 
a) je žádáno o povolení či schválení uvedení 
produktu vyvinutého využíváním genetických zdrojů 
a tradičních znalostí souvisejících s genetickými 
zdroji na trh; 
b) je učiněno oznámení požadované před prvním 
uvedením výrobku vyvinutého využíváním 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji na trh Unie; 
c) první uvedení produktu vyvinutého využíváním 
genetických zdrojů a tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji, pro které se 
nepožaduje povolení, schválen ani oznámení, na 
trh Unie; 
d) výsledek využívání je prodán nebo jakýmkoli 
jiným způsobem předán fyzické nebo právnické 
osobě v Unii, aby tato osoba mohla provádět 
některou z činností uvedených v písmenech a), b) 
a c); 
e) využívání v Unii skončilo a jeho výstup je prodán 
nebo jakýmkoli jiným způsobem předán fyzické 
nebo právnické osobě mimo Unii. 
 

§ 3 odst. 2 (2)  Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu 
na jeho výzvu ve lhůtě stanovené 
ministerstvem. Pro způsob sdělení 

32014R0511 Čl. 7 odst. 2 2. Ve fázi konečného vývoje produktu vyvinutého 
využíváním genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji uživatelé 
příslušným orgánům podle čl. 6 odst. 1 učiní 
prohlášení, že splnili povinnosti podle článku 4 
a zároveň předloží:  
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dalších skutečností se obdobně použije 
odstavec 1. 

CELEX 32014R0511 
 

a) příslušné informace z mezinárodně uznávaného 
certifikátu o shodě, nebo  
b) související informace podle čl. 4 odst. 3 písm. b) 
bodu i) až v) a čl. 4 odst. 5, případně včetně 
informací o sjednání vzájemně dohodnutých 
podmínek.  

Uživatelé příslušnému orgánu na požádání doloží 
další skutečnosti.  

§ 4 odst. 1 Kontrola sbírky nebo její částí 
zařazené do registru 
(1) Kontrola prováděná za účelem 
ověření toho, zda sbírka nebo její část 
zařazená do registru splňuje i po jejím 
zařazení kritéria stanovená pro zařazení 
do registru4), probíhá na základě ročního 
plánu kontrol sbírek5). 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 
4) Čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014. 
5) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014. 
Čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2015/1866. 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru.  
  

  32015R1866 Čl. 4 odst. 1 Kontroly registrovaných sbírek a nápravné 
kroky 
1. Ověření příslušnými orgány uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné, 
přiměřené a musí být schopné odhalit případy, kdy 
nebyla dodržena ustanovení čl. 5 odst. 3 
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uvedeného nařízení. Provádějí se na základě 
pravidelně aktualizovaného plánu vypracovaného 
za použití přístupu založeného na hodnocení rizik. 
Plán by měl stanovit minimální úroveň kontrol a měl 
by umožnit různou četnost kontrol. 

§ 4 odst. 2 (2)  Zjistí-li inspekce, že sbírka nebo její 
část nesplňuje kritéria pro zařazení do 
registru, ministerstvo uloží držiteli sbírky 
nebo její části zařazené do registru 
opatření k nápravě6).  

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 
6) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014. 
Čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 
2015/1866. 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru.  
  

  32015R1866 Čl. 4 odst. 5  5. Nápravné kroky nebo opatření uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné 
a přiměřené a musí se zaměřit na nedostatky, které 
by, pokud by nebyly řešeny, trvale ohrožovaly 
schopnost registrované sbírky splňovat ustanovení 
čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení. Mohou 
požadovat, aby dotyčný držitel sbírky zavedl další 
nástroje nebo zlepšil svou schopnost používat 
nástroje stávající. Držitel sbírky podává 
příslušnému orgánu zprávu o provádění určených 
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nápravných kroků nebo opatření. 

§ 4 odst. 3 (3) Informaci o způsobu provedení 
uloženého opatření k nápravě sdělí 
držitel sbírky ministerstvu bez 
zbytečného odkladu. Pokud držitel sbírky 
neprovedl řádně a včas uložená opatření 
k nápravě, ministerstvo rozhodne 
o vyřazení sbírky nebo její části 
z registru. 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru.  
  

  32015R1866 Čl. 4 odst. 5 5. Nápravné kroky nebo opatření uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné 
a přiměřené a musí se zaměřit na nedostatky, které 
by, pokud by nebyly řešeny, trvale ohrožovaly 
schopnost registrované sbírky splňovat ustanovení 
čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení. Mohou 
požadovat, aby dotyčný držitel sbírky zavedl další 
nástroje nebo zlepšil svou schopnost používat 
nástroje stávající. Držitel sbírky podává 
příslušnému orgánu zprávu o provádění určených 
nápravných kroků nebo opatření. 
 

§ 5  Kontrola dodržování pravidel uživateli 32014R0511 Čl. 9 odst. 1 Kontroly dodržování pravidel uživateli  
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Kontrola prováděná za účelem ověření 
toho, zda uživatelé plní povinnosti podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího podmínky využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7) a povinnosti 
stanovené zákonem, probíhá na základě 
ročního plánu kontrol uživatelů8).  

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 
8) Čl. 9 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/2014. 
 

 

1. Příslušné orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 
provádějí kontroly, aby ověřily, zda uživatelé plní 
své povinnosti podle článků 4 a 7, přičemž vezmou 
v úvahu, že uplatňuje-li uživatel v souvislosti 
s přístupem a sdílením přínosů osvědčený postup 
uznaný podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení nebo 
podle čl. 20 odst. 2 Nagojského protokolu, může se 
tak snížit riziko, že daný uživatel pravidla nedodrží.  
  

  32014R0511 Čl. 9 odst. 3 3. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou prováděny:  
a) v souladu s pravidelně aktualizovaným plánem 
vypracovaným za použití přístupu založeného na 
hodnocení rizik;  
b) v případě, že příslušný orgán má k dispozici 
důležité informace, mimo jiné i na základě 
opodstatněných obav třetích stran, o nedodržování 
tohoto nařízení uživatelem. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat těmto obavám vyjádřeným 
poskytujícími zeměmi.  
 

  32015R1866 Čl. 4 odst. 1 1. O věření příslušnými orgány uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné, 
přiměřené a musí být schopné odhalit případy, kdy 
nebyla dodržena ustanovení čl. 5 odst. 3 
uvedeného nařízení. Provádějí se na základě 
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pravidelně aktualizovaného plánu vypracovaného 
za použití přístupu založeného na hodnocení rizik. 
Plán by měl stanovit minimální úroveň kontrol a měl 
by umožnit různou četnost kontrol. 
 

§ 6 odst. 1 Ministerstvo 
(1) Ministerstvo 

   

§ 6 odst. 1 
písm. b) 

b) rozhoduje o zařazení sbírky nebo její 
části do registru, o jejím vyřazení 
z registru a bez zbytečného odkladu 
informuje o těchto rozhodnutích inspekci, 

CELEX 32014R0511 

32014R0511 Čl. 5 odst. 2 2. Členský stát zváží na žádost držitele sbírky 
v jeho jurisdikci zařazení dané sbírky nebo její části 
do registru. Poté, co ověří, že sbírka nebo její část 
splňuje kritéria stanovená v odstavci 3, oznámí 
členský stát Komisi bez zbytečného prodlení název 
sbírky a kontaktní údaje dané sbírky a jejího 
držitele a typ sbírky. Komise takto získané 
informace neprodleně zařadí do registru. 
 

§ 6 odst. 1 
písm. c)  

c) přijímá prohlášení podle čl. 7 odst. 1 
a 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/2014, 

CELEX 32014R0511 

32014R0511 Čl. 7 odst. 1 Monitorování dodržování pravidel uživateli  
1. Členské státy a Komise požádají všechny 
příjemce finančních prostředků na výzkum spojený 
s využíváním genetických zdrojů a tradičních 
znalostí souvisejících s genetickými zdroji, aby 
prohlásili, že postupují s náležitou péčí v souladu 
s článkem 4.  
 

  32014R0511 Čl. 7 odst. 2 2. Ve fázi konečného vývoje produktu vyvinutého 
využíváním genetických zdrojů nebo tradičních 
znalostí souvisejících s těmito zdroji uživatelé 
příslušným orgánům podle čl. 6 odst. 1 učiní 
prohlášení, že splnili povinnosti podle článku 4 
a zároveň předloží:  
a) příslušné informace z mezinárodně uznávaného 
certifikátu o shodě, nebo  
b) související informace podle čl. 4 odst. 3 písm. b) 
bodu i) až v) a čl. 4 odst. 5, případně včetně 
informací o sjednání vzájemně dohodnutých 
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podmínek.  

Uživatelé příslušnému orgánu na požádání doloží 
další skutečnosti. 
  

§ 6 odst. 1 
písm. d)  

d) ve spolupráci s inspekcí připravuje 
roční plán kontrol sbírek a roční plán 
kontrol uživatelů, 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

32015R1866 Čl. 4 odst. 1 Kontroly registrovaných sbírek a nápravné 
kroky 
1. Ověření příslušnými orgány uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné, 
přiměřené a musí být schopné odhalit případy, kdy 
nebyla dodržena ustanovení čl. 5 odst. 3 
uvedeného nařízení. Provádějí se na základě 
pravidelně aktualizovaného plánu vypracovaného 
za použití přístupu založeného na hodnocení rizik. 
Plán by měl stanovit minimální úroveň kontrol a měl 
by umožnit různou četnost kontrol. 
 

  32014R0511 Čl. 9 odst. 3 3. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou prováděny:  
a) v souladu s pravidelně aktualizovaným plánem 
vypracovaným za použití přístupu založeného na 
hodnocení rizik;  
b) v případě, že příslušný orgán má k dispozici 
důležité informace, mimo jiné i na základě 
opodstatněných obav třetích stran, o nedodržování 
tohoto nařízení uživatelem. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat těmto obavám vyjádřeným 
poskytujícími zeměmi.  
 

§ 6 odst. 1 
písm. e)  

e) ukládá opatření k nápravě podle 
tohoto zákona,  

CELEX 32014R0511 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
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sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru.  
  

§ 6 odst. 1 
písm. h) 

h) je příslušným orgánem9) odpovědným 
za uplatňování přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
podmínky využívání genetických zdrojů 
a sdílení přínosů z jejich využívání7) 
a přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/2014 10), s výjimkou 
působnosti svěřené tímto zákonem 
inspekci. 

CELEX 32014R0511 
 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 
9) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 511/2014. 
10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866. 
 

32014R0511 Čl. 6 odst. 1 Příslušné orgány a kontaktní místo  
1. Každý členský stát určí jeden či více příslušných 
orgánů odpovědných za uplatňování tohoto 
nařízení. Členské státy oznámí Komisi názvy 
a adresy svých příslušných orgánů při vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Členské státy sdělí 
Komisi bez zbytečného prodlení všechny změny 
názvů nebo adres příslušných orgánů.  
 

§ 7  Inspekce 
Inspekce 
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§ 7 písm. b) b) kontroluje, zda sbírka nebo její část 
zařazená do registru splňuje kritéria pro 
zařazení do registru a zda uživatelé 
dodržují povinnosti stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím podmínky využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7) a tímto zákonem, 

CELEX 32014R0511 
 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 
 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru. 
   

  32014R0511 Čl. 9 odst. 1 Kontroly dodržování pravidel uživateli  
1. Příslušné orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 
provádějí kontroly, aby ověřily, zda uživatelé plní 
své povinnosti podle článků 4 a 7, přičemž vezmou 
v úvahu, že uplatňuje-li uživatel v souvislosti 
s přístupem a sdílením přínosů osvědčený postup 
uznaný podle čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení nebo 
podle čl. 20 odst. 2 Nagojského protokolu, může se 
tak snížit riziko, že daný uživatel pravidla nedodrží.  
  

§ 7 písm. c)  c) ukládá opatření k nápravě podle 
tohoto zákona,  

CELEX 32014R0511 

32014R0511 Čl. 9 odst. 6 6. Aniž je dotčen článek 11, jsou-li v důsledku 
kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
zjištěny nedostatky, oznámí příslušný orgán 
uživateli nápravné kroky nebo opatření, které má 
přijmout.  
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 V závislosti na povaze daných nedostatků mohou 
členské státy rovněž přijmout okamžitá prozatímní 
opatření.  
 

§ 7 písm. f) f) vykonává působnost příslušného 
orgánu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
podmínky využívání genetických zdrojů 
a sdílení přínosů z jejich využívání7) 
a přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 511/201410) v rozsahu 
výkonu kontrol dodržování povinností 
uživateli. 

CELEX 32014R0511 
 

32014R0511 Čl. 6 odst. 1 Příslušné orgány a kontaktní místo  
1. Každý členský stát určí jeden či více příslušných 
orgánů odpovědných za uplatňování tohoto 
nařízení. Členské státy oznámí Komisi názvy 
a adresy svých příslušných orgánů při vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Členské státy sdělí 
Komisi bez zbytečného prodlení všechny změny 
názvů nebo adres příslušných orgánů.  
 

§ 8 odst. 1  Opatření k nápravě 
(1) Ministerstvo je oprávněno nařídit 
držiteli sbírky nebo její části zařazené do 
registru, která nesplňuje kritéria pro 
zařazení do registru4), aby zajistil splnění 
těchto kritérií ve stanovené lhůtě 
a informoval uživatele, kterému bude do 
doby splnění kritérií poskytovat 
genetické zdroje, o tom, že sbírka nebo 
její část nesplňuje kritéria pro zařazení 
sbírky do registru. 

CELEX 32014R0511 
CELEX 32015R1866 

 
4) Čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

32014R0511 Čl. 5 odst. 4 4. Členské státy pravidelně ověřují, zda každá 
sbírka nebo část sbírky spadající pod jejich 
jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje 
kritéria stanovená v odstavci 3.  

Pokud na základě informací poskytnutých podle 
odstavce 3 existuje důkaz, že sbírka nebo část 
sbírky zařazené do registru nesplňuje kritéria 
stanovená v odstavci 3, určí příslušný členský stát 
ve spolupráci s příslušným držitelem sbírky bez 
zbytečného prodlení nápravné kroky nebo opatření.  

Členský stát, který rozhodne, že sbírka nebo část 
sbírky spadající pod jeho jurisdikci již není 
v souladu s odstavcem 3, o tom bez zbytečného 
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(EU) č. 511/2014. prodlení informuje Komisi.  

Komise po obdržení těchto informací vyřadí sbírku 
nebo část dotčené sbírky z registru. 
 

  32015R1866 Čl. 4 odst. 5  5. Nápravné kroky nebo opatření uvedené v čl. 5 
odst. 4 nařízení (EU) č. 511/2014 musí být účinné 
a přiměřené a musí se zaměřit na nedostatky, které 
by, pokud by nebyly řešeny, trvale ohrožovaly 
schopnost registrované sbírky splňovat ustanovení 
čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení. Mohou 
požadovat, aby dotyčný držitel sbírky zavedl další 
nástroje nebo zlepšil svou schopnost používat 
nástroje stávající. Držitel sbírky podává 
příslušnému orgánu zprávu o provádění určených 
nápravných kroků nebo opatření. 

§ 8 odst. 2 (2)  Inspekce je oprávněna nařídit 
uživateli, který porušil některou 
z povinností uživatele podle čl. 4 nebo 7 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího podmínky využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7), aby tuto povinnost 
splnil ve stanovené lhůtě a do doby 
jejího splnění nevyužíval ty genetické 
zdroje nebo tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, při jejichž využívání 
k porušení této povinnosti došlo, 
CELEX 32014R0511 

 7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 
 

32014R0511 Čl. 9 odst. 6 6. Aniž je dotčen článek 11, jsou-li v důsledku 
kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
zjištěny nedostatky, oznámí příslušný orgán 
uživateli nápravné kroky nebo opatření, které má 
přijmout.  

V závislosti na povaze daných nedostatků mohou 
členské státy rovněž přijmout okamžitá prozatímní 
opatření.  

§ 8 odst. 3 (3) Inspekce je oprávněna nařídit 32014R0511 Čl. 9 odst. 6 6. Aniž je dotčen článek 11, jsou-li v důsledku 
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uživateli, který řádně a včas nepodal 
prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího podmínky využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7), aby toto prohlášení 
podal ve stanovené lhůtě a do doby jeho 
podání nevyužíval ty genetické zdroje 
nebo tradiční znalosti související 
s genetickými zdroji, ohledně jejichž 
využívání povinnost podat prohlášení 
nesplnil.  

CELEX 32014R0511 
 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 

kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
zjištěny nedostatky, oznámí příslušný orgán 
uživateli nápravné kroky nebo opatření, které má 
přijmout.  

V závislosti na povaze daných nedostatků mohou 
členské státy rovněž přijmout okamžitá prozatímní 
opatření.  
 

§ 9 odst. 1 Přestupky 
(1) Fyzická osoba se jako uživatel 
dopustí přestupku tím, že  

32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  
 

§ 9 odst. 1 
písm. a) 

a) nepostupuje s náležitou péčí podle 
čl. 4 odst. 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 9 odst. 1 
písm. b) 

b) nedodržuje vzájemně dohodnuté 
podmínky podle čl. 4 odst. 2 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího využívání genetických 
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zdrojů a sdílení přínosů z jejich 
využívání7),  

§ 9 odst. 1 
písm. c) 

c) nezíská, neuchová nebo dalším 
uživatelům nepředá stanovené 
informace nebo příslušné dokumenty 
podle čl. 4 odst. 3 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
využívání genetických zdrojů a sdílení 
přínosů z jejich využívání7),  

   

§ 9 odst. 1 
písm. d) 

d) neukončí využívání genetických 
zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji podle 
čl. 4 odst. 5 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 9 odst. 1 
písm. e) 

e) neuchová informace významné pro 
přístup a sdílení přínosů podle čl. 4 
odst. 6 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 9 odst. 1 
písm. f) 

f) v rozporu s čl. 4 odst. 8 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího využívání genetických 
zdrojů a sdílení přínosů z jejich 
využívání7) nedodrží lhůty, neukončí 
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využívání nebo požádá o výsadní práva, 

§ 9 odst. 1 
písm. g) 

g) nepředloží příslušné informace 
z mezinárodně uznávaného certifikátu 
o shodě, stanovené související 
informace nebo další skutečnosti podle 
čl. 7 odst. 2 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  
 

   

§ 9 odst. 1 
písm. h) 

h) nepředloží prohlášení podle čl. 7 
odst. 1 a 2 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7). 

CELEX 32014R0511 
 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 

   

§ 9 odst. 2 (2)  Fyzická osoba se jako držitel sbírky 
nebo její části zařazené do registru 
dopustí přestupku tím, že bez 
zbytečného odkladu neoznámí změny 
podle čl. 3 odst. 1 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/201410). 

CELEX 32014R0511 

32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  
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10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866. 
 

§ 9 odst. 4 (4) Za přestupek lze uložit pokutu 32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  

§ 9 odst. 4 
písm. a) 

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a) až e) nebo g), 
odstavce 2 nebo 3, 

   

§ 9 odst. 4 
písm. b) 

b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. f) nebo h). 

CELEX 32014R0511 

   

  32014R0511 Čl. 11 odst. 2 2. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.  
 

§ 10 odst. 1 Správní delikty právnických 
a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se jako uživatel dopustí správního 
deliktu tím, že 

32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  

§ 10 odst. 1 
písm. a) 

a) nepostupuje s náležitou péčí podle 
čl. 4 odst. 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 10 odst. 1 
písm. b) 

b) nedodržuje vzájemně dohodnuté 
podmínky podle čl. 4 odst. 2 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
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upravujícího využívání genetických 
zdrojů a sdílení přínosů z jejich 
využívání7),  

§ 10 odst. 1 
písm. c) 

c) nezíská, neuchová nebo dalším 
uživatelům nepředá stanovené 
informace nebo příslušné dokumenty 
podle čl. 4 odst. 3 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
využívání genetických zdrojů a sdílení 
přínosů z jejich využívání7),  

   

§ 10 odst. 1 
písm. d) 

d) neukončí využívání genetických 
zdrojů nebo tradičních znalostí 
souvisejících s genetickými zdroji podle 
čl. 4 odst. 5 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 10 odst. 1 
písm. e) 

e) neuchová informace významné pro 
přístup a sdílení přínosů podle čl. 4 
odst. 6 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  

   

§ 10 odst. 1 
písm. f) 

f) v rozporu s čl. 4 odst. 8 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího využívání genetických 
zdrojů a sdílení přínosů z jejich 
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využívání7) nedodrží lhůty, neukončí 
využívání nebo požádá o výsadní práva, 

§ 10 odst. 1 
písm. g) 

g) nepředloží příslušné informace 
z mezinárodně uznávaného certifikátu 
o shodě, stanovené související 
informace nebo další skutečnosti podle 
čl. 7 odst. 2 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7),  
 

   

§ 10 odst. 1 
písm. h) 

h) nepředloží prohlášení podle čl. 7 
odst. 1 a 2 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího využívání 
genetických zdrojů a sdílení přínosů 
z jejich využívání7). 

CELEX 32014R0511 
 

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 511/2014. 

   

§ 10 odst. 2 (2) Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se jako držitel sbírky nebo její 
části zařazené do registru dopustí 
správního deliktu tím, že bez zbytečného 
odkladu neoznámí změny podle čl. 3 
odst. 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 511/201410). 

32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  
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CELEX 32014R0511 
 

10) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866. 
 

§ 10 odst. 4 (4) Za správní delikt se uloží pokuta 32014R0511 Čl. 11 odst. 1 Sankce 
1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí 
za porušení článků 4 a 7 a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování.  

§ 10 odst. 4 
písm. a) 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g), 
odstavce 2 nebo 3, 

 

   

§ 10 odst. 4 
písm. b) 

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle odstavce 1 písm. f) nebo h). 

CELEX 32014R0511 

   

  32014R0511 Čl. 11 odst. 2 2. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo předpisu EU (kód 
celex) 

Název předpisu EU 

32014R0511 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních 
pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým 
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zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany 
uživatelů v Unii 

32015R1866 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, pokud jde o registr sbírek, 
monitorování dodržování pravidel ze strany uživatelů a osvědčené postupy 
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