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ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13a odst. 
1 

16. V části druhé se za hlavu I vkládá nová 
hlava II, která včetně nadpisu a poznámek pod 
čarou č. 61 až 63 zní: 
„HLAVA II 
POUŽÍVÁNÍ CIZÍCH A MÍSTNĚ SE 
NEVYSKYTUJÍCÍCH DRUHŮ V AKVAKULTUŘE 
A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY PŘED 
INVAZNÍMI NEPŮVODNÍMI DRUHY 
Díl 1 
Používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře 

   

 § 13a 
(1)  Žádost o povolení k přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu, která splňuje 
všechny náležitosti vyplývající z čl. 6 odst. 2 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007, se podává 
u orgánu ochrany přírody.  

32007R0708 Čl. 6 odst. 2 2. Žadatel předloží spolu se žádostí 
dokumentaci v souladu s orientačními 
pokyny uvedenými v příloze I. Poradní 
výbor zaujme stanovisko k tomu, zda daná 
žádost obsahuje veškeré údaje 
požadované k posouzení, zda je 
navrhovaný přesun rutinní nebo výjimečný 
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a zda je možné jej schválit, a o svém 
stanovisku uvědomí příslušný orgán. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13a odst. 
2 

(2)  Pro účely vydání povolení k přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu si 
orgán ochrany přírody k žádosti podle odstavce 1 
vyžádá od Společné meziresortní komise pro 
nepůvodní a invazní nepůvodní druhy (dále jen 
„Společná komise“) stanovisko podle čl. 6 odst. 2 
a článku 7 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 
včetně vyjádření k délce doby sledování podle čl. 
18 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Orgán 
ochrany přírody si dále k navrhovanému přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
vyžádá závazné stanovisko krajské veterinární 
správy nebo Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského z hlediska jeho souladu 
s jinými právními předpisy61). 

 
61) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

32007R0708 Čl. 6 odst. 2 2. Žadatel předloží spolu se žádostí 
dokumentaci v souladu s orientačními 
pokyny uvedenými v příloze I. Poradní 
výbor zaujme stanovisko k tomu, zda daná 
žádost obsahuje veškeré údaje 
požadované k posouzení, zda je 
navrhovaný přesun rutinní nebo výjimečný 
a zda je možné jej schválit, a o svém 
stanovisku uvědomí příslušný orgán. 

  32007R0708 Čl. 7 Poradní výbor zaujme stanovisko k tomu, 
zda je navrhovaný přesun rutinní nebo 
výjimečný a zda mu musí předcházet 
karanténa nebo pokusné vypuštění, a o 
svém stanovisku uvědomí příslušný orgán. 

  32007R0708 Čl. 13 Soulad s ostatními předpisy Společenství 
Povolení pro vysazení podle tohoto 
nařízení může být vydáno pouze v 
případech, kdy je zjevné, že lze splnit 
požadavky jiných právních předpisů, 
zejména 
a) veterinární podmínky stanovené ve 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF35LM)



Stránka 3 (celkem 34) 

směrnici 2006/88/ES o veterinárních 
požadavcích na živočichy pocházející z 
akvakultury a produkty akvakultury a o 
prevenci a tlumení některých nákaz 
vodních živočichů; 
b) podmínky stanovené ve směrnici Rady 
2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o 
ochranných opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám nebo 
rostlinným produktům do Společenství a 
proti jejich rozšiřování na území 
Společenství [11]. 

  32007R0708 Čl. 18 odst. 
2 

V závislosti na stanovisku poradního 
výboru může příslušný orgán požadovat 
delší období sledování za účelem 
posouzení možných dlouhodobých účinků 
na ekosystémy, které nelze snadno zjistit 
za období stanovené v odstavci 1. 

  32007R0708 Čl. 19 Soulad s ostatními předpisy Společenství 
Povolení pro přemístění podle tohoto 
nařízení může být vydáno pouze v 
případech, kdy je zjevné, že lze splnit 
požadavky jiných právních předpisů, 
zejména 
a) veterinární podmínky stanovené ve 
směrnici 2006/88/ES; 
b) podmínky stanovené ve směrnici 
2000/29/ES. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13a odst. 
3 

(3)  V případě výjimečného přesunu stanoví 
orgán ochrany přírody lhůtu, v níž je žadatel 
povinen předložit posouzení rizik pro životní 
prostředí, zpracované v souladu s čl. 9 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Náklady spojené 
s posouzením rizik pro životní prostředí nese 
žadatel. K předloženému posouzení rizik pro 

32007R0708 Čl. 9 odst. 1 1. V případě výjimečných přesunů se 
posoudí rizika pro životní prostředí podle 
přílohy II. Příslušný orgán rozhodne, zda 
za posouzení rizik pro životní prostředí 
odpovídá žadatel nebo nezávislý orgán a 
kdo ponese náklady. 
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životní prostředí si orgán ochrany přírody vyžádá 
stanovisko Společné komise o riziku. Je-li riziko 
spojené s navrhovaným přesunem cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu střední nebo 
vysoké, navrhne Společná komise opatření 
k jeho zmírnění. Navržená opatření ke zmírnění 
rizika stanoví orgán ochrany přírody jako 
podmínky povolení. Do doby předložení 
posouzení rizik pro životní prostředí a vydání 
stanoviska Společné komise může orgán 
ochrany přírody přerušit řízení o žádosti. 

  32007R0708 Čl. 9 odst. 2 2. Na základě posouzení rizik pro životní 
prostředí poskytne poradní výbor 
příslušnému orgánu stanovisko o riziku, a 
to na formuláři pro souhrnnou zprávu 
uvedeném v části 3 přílohy II. Jestliže 
poradní výbor shledá, že riziko je nízké, 
může příslušný orgán vydat povolení bez 
dalších náležitostí. 

  32007R0708 Čl. 9 odst. 3 3. Jestliže poradní výbor shledá, že riziko 
spojené s navrhovaným přemístěním 
vodních organismů je vysoké nebo střední 
ve smyslu části 1 přílohy II, posoudí 
žádost v konzultaci s žadatelem s cílem 
zjistit, zda jsou k dispozici postupy nebo 
technologie pro zmírnění rizika, které by je 
snížily na nízkou úroveň. Poradní výbor 
předá příslušnému orgánu výsledky svého 
posouzení s podrobnými informacemi o 
úrovni rizika a s důvody pro případné 
snížení rizika, a to na formuláři uvedeném 
v části 3 přílohy II. 

  32007R0708 Čl. 9 odst. 4 4. Příslušný orgán může vydat povolení 
pro výjimečný přesun pouze v případě, 
kdy z posouzení rizik, včetně případných 
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opatření ke zmírnění rizika, vyplývá nízké 
riziko pro životní prostředí. Každé 
odmítnutí povolení musí být řádně 
odůvodněno na odborném základě, a 
pokud odborné informace dosud 
nedostačují, na základě zásady 
obezřetnosti. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13a odst. 
4 

(4)  Orgán ochrany přírody může na základě 
stanoviska Společné komise nebo závazného 
stanoviska krajské veterinární správy nebo 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského rozhodnout o provedení 
pokusného vypuštění. V rozhodnutí o provedení 
pokusného vypuštění stanoví orgán ochrany 
přírody v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007 délku sledování a určí osobu 
odpovědnou za toto sledování. O povolení k 
přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího 
druhu rozhodne orgán ochrany přírody na 
základě výsledků pokusného vypuštění. 
Podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany 
přírody je stanovisko Společné komise podle čl. 
18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, které 
se zveřejňuje prostřednictvím informačního 
systému podle § 72a.  
 

32007R0708 Čl. 8 Rutinní přesun 
V případě rutinních přesunů může 
příslušný orgán vydat povolení a případně 
vznést požadavek na karanténu nebo 
pokusné vypuštění, jak je uvedeno v 
kapitolách IV a V. 

  32007R0708 Čl. 16 Pokusné vypuštění do otevřených zařízení 
akvakultury 
Příslušný orgán může požadovat, aby 
vypuštění vodních organismů do 
otevřených systémů akvakultury 
předcházelo počáteční pokusné vypuštění 
podléhající zvláštní kontrole šíření a 
preventivním opatřením založeným na 
informacích a doporučeních poradního 
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výboru. 
  32007R0708 Čl. 18 odst. 

1 
1. Po vypuštění do otevřených zařízení 
akvakultury se cizí druhy sledují po dobu 
dvou let nebo po celý rozmnožovací cyklus 
podle toho, které období je delší, s cílem 
posoudit, zda byly dopady přesně 
předpovězeny nebo zda se vyskytly další 
nebo odlišné dopady. Zkoumá se zejména 
míra rozšíření příslušného druhu nebo 
kontrola rozšíření tohoto druhu. Příslušný 
orgán rozhodne, zda má žadatel 
dostatečné odborné znalosti nebo zda má 
sledování provádět jiný subjekt. 

  32007R0708 Čl. 18 odst. 
3 

3. Poradní výbor vyhodnotí výsledky 
programu sledování a zaznamená 
zejména každou událost, která nebyla 
správně předpovězena v posouzení rizik 
pro životní prostředí. Výsledky tohoto 
vyhodnocení se zasílají příslušnému 
orgánu, který shrnutí výsledků zařadí do 
rejstříku zřízeného podle článku 23. 

  32007R0708 Čl. 20 Výjimečné přemístění do otevřených 
zařízení akvakultury 
V případě výjimečného přemístění do 
otevřených zařízení akvakultury může 
příslušný orgán vyžadovat, aby vypuštění 
vodních organismů předcházelo počáteční 
pokusné vypuštění podléhající zvláštní 
kontrole šíření a preventivním opatřením 
založeným na informacích a doporučeních 
poradního výboru. 

  32007R0708 Čl. 22 Sledování po přemístění 
Po výjimečném přemístění je daný druh 
sledován v souladu s článkem 18. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, (5) V rozhodnutí o provedení pokusného 32007R0708 Čl. 8 Rutinní přesun 
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bod 16., § 13a odst. 
5 

vypuštění nebo v povolení výjimečného přesunu 
podle odstavce 3 orgán ochrany přírody stanoví 
délku trvání karantény. Umístění cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu do karantény 
může orgán ochrany přírody na základě 
stanoviska Společné komise jako podmínku 
povolení uložit také v případě rutinního přesunu. 

V případě rutinních přesunů může 
příslušný orgán vydat povolení a případně 
vznést požadavek na karanténu nebo 
pokusné vypuštění, jak je uvedeno v 
kapitolách IV a V. 

  32007R0708 Čl. 14 Vypuštění do zařízení akvakultury v 
případě rutinních vysazení 
Nerozhodne-li ve výjimečných případech 
příslušný orgán jinak na základě 
konkrétních informací poskytnutých 
poradním výborem, vypuštění vodních 
organismů do otevřených nebo uzavřených 
zařízení akvakultury se v případě rutinních 
vysazení povoluje bez karantény nebo 
zkušebního vypuštění. Přesun z 
uzavřeného zařízení akvakultury do 
otevřeného zařízení akvakultury se za 
rutinní nepovažuje. 

  32007R0708 Čl. 15 odst. 
1 

Vypuštění do otevřených zařízení 
akvakultury v případě výjimečných 
vysazení 
1. V případě výjimečného vysazení 
podléhá vypuštění vodních organismů do 
otevřených zařízení akvakultury, je-li to 
nezbytné, podmínkám stanoveným v 
odstavcích 2, 3 a 4. 

  32007R0708 Čl. 21 Karanténa 
Před vypuštěním druhu z výjimečného 
přemístění do otevřených zařízení 
akvakultury může přijímající členský stát 
ve výjimečných případech a s výhradou 
schválení Komisí požadovat karanténu v 
souladu s čl. 15 odst. 2, 3 a 4. V žádosti o 
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schválení Komisí musí být uvedeny 
důvody, proč je karanténa požadována. 
Komise na tuto žádost odpoví do 30 dnů. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13a odst. 
6 

(6)  V případě výjimečného přesunu a 
pokusného vypuštění předloží žadatel orgánu 
ochrany přírody ke schválení rovněž 
pohotovostní plán zpracovaný podle článku 17 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Výrok o 
schválení pohotovostního plánu je součástí 
povolení. Náležitosti a způsob zpracování 
pohotovostního plánu stanoví Ministerstvo 
životního prostředí prováděcím právním 
předpisem. 

32007R0708 Čl. 17 Pohotovostní plány 
Pro každé výjimečné vysazení a pokusné 
vypuštění žadatel vypracuje pohotovostní 
plán, který musí být schválen příslušným 
orgánem a který zahrnuje mimo jiné 
odstranění vysazeného druhu z daného 
prostředí nebo snížení hustoty jeho 
výskytu a použije se v případě 
nepředvídaných událostí s nepříznivými 
účinky na životní prostředí nebo na 
původní populace. Dojde-li k takové 
události, pohotovostní plán se okamžitě 
provede a dané povolení je možné 
přechodně nebo trvale odejmout podle 
článku 12. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13b odst. 
1 

§ 13b 
(1) Orgán ochrany přírody je povinen vést řízení 
o žádosti tak, aby o žádosti rozhodl ve lhůtě 
uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 
708/2007. 

32007R0708 Čl. 10 odst. 
1 

Lhůta pro rozhodnutí 
1. Žadatel je o rozhodnutí vydat nebo 
odmítnout povolení písemně uvědomen v 
přiměřené lhůtě a v každém případě do 
šesti měsíců ode dne podání žádosti, 
přičemž se nezapočítává doba, v níž 
žadatel poskytuje doplňující informace, 
pokud si je poradní výbor vyžádá. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13b odst. 
2 

(2)  Jedná-li se o přesun s možným vlivem na 
sousední členský stát, který je na základě 
stanoviska Společné komise a závazného 
stanoviska krajské veterinární správy nebo 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského možné povolit, postoupí orgán 
ochrany přírody žádost k rozhodnutí Ministerstvu 
životního prostředí, které zajistí projednání 
navrženého přesunu s příslušnými orgány 

32007R0708 Čl. 11 odst. 
1 

Přemístění s vlivem na sousední členské 
státy 
1. Mohou-li se možné nebo známé účinky 
navrženého přesunu organismu na životní 
prostředí projevit v sousedních členských 
státech, oznámí příslušný orgán 
dotčenému členskému státu nebo 
členským státům a Komisi svůj záměr 
vydat povolení, a to zasláním návrhu 
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dotčených členských států a Komisí postupem 
podle článku 11 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
Do doby vyjádření Komise Ministerstvo životního 
prostředí řízení o žádosti přeruší.   

rozhodnutí spolu s důvodovou zprávou a 
shrnutím posouzení rizik pro životní 
prostředí uvedeným v části 3 přílohy II. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13c odst. 
1 

§ 13c 
(1) Provedení opatření proti nepříznivým 
účinkům přesunu podle čl. 4 odst. 1 nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007 zajistí ten, kdo cizí nebo 
místně se nevyskytující druh využívá; neučiní-li 
tak, vyzve jej orgán ochrany přírody k nápravě a 
je-li to nezbytné, provedení vhodných opatření 
uloží rozhodnutím. 

32007R0708 Čl. 4 Opatření proti nepříznivým účinkům 
Členské státy zajistí přijetí veškerých 
vhodných opatření s cílem zabránit 
nepříznivým účinkům na biologickou 
rozmanitost, a zejména na druhy, 
stanoviště a funkce ekosystémů, které je 
možné očekávat od vysazení nebo 
přemístění vodních organismů a 
necílových druhů v akvakultuře a jako 
důsledek rozšíření těchto druhů do volné 
přírody. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13c odst. 
2 

(2)  Nastanou-li skutečnosti uvedené v článku 
12 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, může orgán 
ochrany přírody vydané povolení k přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
rozhodnutím zrušit. 

32007R0708 Čl. 12 Odnětí povolení 
Jestliže dojde k nepředvídaným událostem 
s nepříznivými účinky na životní prostředí 
nebo na původní populace, může příslušný 
orgán povolení v libovolném okamžiku 
prozatímně nebo trvale odejmout. Každé 
odnětí povolení musí být odůvodněno na 
odborném základě, a pokud odborné 
informace dosud nedostačují, na základě 
zásady obezřetnosti a s náležitým ohledem 
na vnitrostátní správní předpisy. 

 Díl 2 
Ochrana přírody a krajiny před invazními 
nepůvodními druhy 

   

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13d odst. 
1 

§ 13d 
Využívání invazních nepůvodních druhů na 
unijním seznamu 
(1) Povolení k využívání invazního 
nepůvodního druhu s významným dopadem na 
Evropskou unii, který byl zařazen na unijní 

32014R1143 Čl. 8 odst. 1 Povolení 
1.   Odchylně od omezení stanovených v 
čl. 7 odst. 1 písm. a), b), c), d), f) a g) a v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku zřídí 
členské státy systém pro udělování 
povolení umožňující zařízením provádět 
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seznam (dále jen „invazní nepůvodní druh na 
unijním seznamu“), podle čl. 8 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 vydává orgán ochrany přírody na 
žádost. Z žádosti musí být patrné, že činnost, pro 
kterou má být povolení vydáno, splňuje podmínky 
uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a při 
držení invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu, k jehož využívání má být povolení 
vydáno, v oddělených prostorách jsou splněny 
podmínky uvedené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení. 
Povolení může být uděleno i zařízením, která 
invazní nepůvodní druh na unijním seznamu 
využívají pro vědeckou produkci a následné 
léčebné účely ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014. V povolení orgán ochrany přírody 
stanoví na základě čl. 8 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 podmínky využívání invazního 
nepůvodního druhu; součástí povolení je také 
výrok o schválení pohotovostního plánu. 

výzkum nebo ochranu ex situ u invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii. Je-li použití produktů 
získaných prostřednictvím invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii nevyhnutelné k dosažení 
pokroku v oblasti lidského zdraví, členské 
státy mohou zahrnout do svého systému 
pro udělování povolení vědeckou produkci 
a následné využití k léčebným účelům. 

  32014R1143 Čl. 8 odst. 2 2.   Členské státy zmocní příslušné orgány 
k vydávání povolení podle odstavce 1 pro 
činnosti prováděné při držení v oddělených 
prostorách, pokud dané činnosti splňují 
všechny tyto podmínky: 
a) invazní nepůvodní druh s významným 
dopadem na Unii je držen v oddělených 
prostorách v souladu s odstavcem 3 a je s 
ním manipulováno v takovýchto 
prostorách; 
b) činnost je prováděna pracovníky s 
odpovídající kvalifikací, kterou stanoví 
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příslušné orgány; 
c) přeprava do oddělených prostor a z nich 
je prováděna za podmínek, které vylučují 
únik invazního nepůvodního druhu, jak je 
stanoveno v povolení; 
d) v případě živočišných invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii jsou druhy označeny 
nebo případně jinak účinně identifikovány 
za použití metod, které nepůsobí bolest, 
úzkost či utrpení, jimž lze předejít; 
e) riziko úniku nebo šíření či odstranění je 
účinně řízeno s ohledem na identitu, 
biologii a způsob šíření druhů, plánovanou 
činnost a držení v oddělených prostorách, 
interakci s prostředím a další relevantní 
faktory; 
f) žadatelem o povolení je vypracován 
systém soustavného dohledu a 
pohotovostní plán, aby byl ošetřen 
případný únik či rozšíření, včetně plánu 
eradikace. Pohotovostní plán schvaluje 
příslušný orgán. Dojde-li k úniku či 
rozšíření, okamžitě se použije 
pohotovostní plán a dané povolení je 
možné dočasně nebo trvale odejmout. 
Povolení uvedené v odstavci 1 je omezeno 
na určitý počet invazních nepůvodních 
druhů a jedinců, který nepřevyšuje 
kapacitu pro držení v oddělených 
prostorách. Obsahuje nezbytná omezení 
ke zmírnění rizika úniku či rozšíření 
dotčených druhů. Povolení provází invazní 
nepůvodní druhy, na které se vztahuje, po 
celou dobu, kdy jsou tyto druhy drženy v 
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Unii, přiváženy do Unie nebo přepravovány 
v rámci Unie. 

  32014R1143 Čl. 8 odst. 3 3.   Má se za to, že jedinci jsou drženi v 
oddělených prostorách, jsou-li splněny tyto 
podmínky: 
a) jedinci jsou fyzicky izolováni a nemohou 
uniknout, rozšířit se či být odejmuti z 
prostor, v nichž jsou drženi, osobami, které 
k tomu nemají oprávnění; 
b) protokoly o čištění, nakládání s odpady 
a údržbě zaručují, že žádní jedinci ani 
jejich části, které se mohou rozmnožovat, 
nemohou z prostor uniknout, rozšířit se 
nebo být odstraněni osobami, které k tomu 
nemají oprávnění; 
c) odejmutí jedinců z prostor nebo jejich 
likvidace či zničení nebo usmrcení 
humánním způsobem se provádí tak, aby 
bylo vyloučeno rozmnožování nebo 
reprodukce mimo tyto prostory. 

  32014R1143 Čl. 8 odst. 4 4.   Při předložení žádosti o udělení 
povolení dodá žadatel všechny nezbytné 
důkazy, aby mohl příslušný orgán 
posoudit, zda jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavcích 2 a 3. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13d odst. 
3 

(3) Směřuje-li žádost k jiným činnostem, než 
které jsou uvedeny v čl. 8 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014, a jedná-li se o výjimečný případ 
uvedený v čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, musí 
žádost obsahovat všechny údaje požadované 
podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Jsou-li 
dány důvody a splněny podmínky uvedené v čl. 9 

32014R1143 Čl. 9 odst. 1 Oprávnění 
1.   Ve výjimečných případech z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu, včetně 
důvodů sociálního a ekonomického 
charakteru, mohou členské státy udělit 
povolení zařízením k vykonávání činností, 
které nejsou uvedeny v čl. 8 odst. 1, pokud 
Komise udělí oprávnění postupem podle 
tohoto článku a pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3. 
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odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014, podá orgán ochrany přírody 
Komisi žádost o udělení oprávnění. Bez 
oprávnění vydaného Evropskou komisí nelze 
vydat povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014. Do doby udělení oprávnění Komisí 
orgán ochrany přírody řízení o žádosti o povolení 
přeruší. Proti rozhodnutí, kterým byla žádost o 
povolení podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 zamítnuta 
z toho důvodu, že Evropskou komisí nebylo 
uděleno oprávnění, nelze podat opravný 
prostředek podle správního řádu. 

  32014R1143 Čl. 9 odst. 4 4.   Žádost o udělení oprávnění obsahuje: 
a) podrobné údaje o zařízení nebo skupině 
zařízení, jejich název a adresu; 
b) odborné a obecné názvy invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, pro něž se žádá o 
udělení oprávnění; 
c) kódy kombinované nomenklatury podle 
nařízení (EHS) č. 2658/87; 
d) počet nebo objem daných jedinců; 
e) důvody oprávnění, o něž se žádá; 
f) podrobný popis plánovaných opatření, 
která zajistí znemožnění úniku nebo šíření 
ze zařízení s oddělenými prostorami, v 
nichž budou invazní nepůvodní druhy s 
významným dopadem na Unii drženy a v 
nichž s nimi bude manipulováno, jakož i 
podrobný popis opatření, která zajistí, aby 
veškerá případná nezbytná přeprava 
uvedených druhů probíhala za podmínek, 
jež vylučují jejich únik; 
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g) posouzení rizika úniku invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, pro něž se předkládá 
žádost o oprávnění, spolu s popisem 
opatření ke zmírnění rizika, která je třeba 
zavést; 
h) popis plánovaného systému dohledu a 
pohotovostního plánu vypracovaného s 
ohledem na možný únik nebo rozšíření, 
včetně plánu eradikace, je-li to nezbytné; 
i) popis příslušných ustanovení 
vnitrostátního práva vztahujících se na 
uvedená zařízení. 

  32014R1143 Čl. 9 odst. 6 6.   Poté, co Komise oprávnění udělí, může 
příslušný orgán v souladu s čl. 8 odst. 4 až 
8 vydat povolení uvedené v odst. 1 tohoto 
článku. Povolení musí obsahovat všechna 
ustanovení, která jsou uvedena v 
oprávnění vydaném Komisí. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13d odst. 
4 

(4)  Dozví-li se orgán ochrany přírody 
skutečnosti uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014, může i bez návrhu vydané povolení 
zrušit. 

32014R1143 Čl. 8 odst. 5 5.   Členské státy zmocní příslušné orgány 
k dočasnému nebo trvalému odnětí 
povolení, a to kdykoli, pokud nastanou 
nepředpokládané okolnosti s nepříznivým 
dopadem na biologickou rozmanitost nebo 
související ekosystémové služby. Jakékoli 
odnětí povolení musí být odůvodněno po 
odborné stránce, a pokud nejsou odborné 
informace zatím dostačující, podle zásady 
obezřetnosti a s náležitým ohledem na 
vnitrostátní správní předpisy. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13d odst. 
5 

(5)  Orgán ochrany přírody je oprávněn 
provádět průběžné kontroly v zařízení, v němž 
probíhá využívání invazního nepůvodního druhu 
na základě vydaného povolení nebo na základě 
čl. 31 a 32 nařízení Evropského parlamentu a 

32014R1143 Čl. 8 odst. 8 8.   Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány prováděly kontroly, které zaručí, že 
zařízení splňuje podmínky stanovené ve 
vydaném povolení. 
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Rady (EU) č. 1143/2014, z hlediska dodržování 
podmínek stanovených tímto nařízením nebo 
vydaným povolením. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13d odst. 
6 

(6) Úřední kontroly podle čl. 15 odst. 2 a 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 provádějí celní orgány, orgány státní 
veterinární správy a Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav zemědělský; informace o 
výsledcích úředních kontrol předávají do 
informačního systému podle § 72a. 

32014R1143 Čl. 15 odst. 
1 

Úřední kontroly 
1.   Členské státy do 2. ledna 2016 
zavedou plně funkční struktury pro 
provádění úředních kontrol nezbytných k 
prevenci záměrného zavlékání invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii do Unie či jejich 
vysazování v Unii. Těmto úředním 
kontrolám podléhají kategorie zboží kódů 
kombinované nomenklatury, na něž se 
odkazuje na unijním seznamu podle čl. 4 
odst. 5. 

  32014R1143 Čl. 15 odst. 
7 

7.   Členské státy zavedou postupy, jimiž 
se zaručí, že si všechny zapojené orgány 
vyměňují příslušné informace a že mezi 
nimi probíhá účinná a efektivní koordinace 
a spolupráce za účelem ověřování 
uvedeného v odstavci 2. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13e  

§ 13e 
Mimořádná opatření 
V případech uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 stanoví, mění a ruší mimořádná 
opatření vláda nařízením. V nařízení vláda 
stanoví, jaká z omezení uvedených v čl. 7 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 mají být vůči invaznímu nepůvodnímu 
druhu, jehož výskyt byl na území České republiky 
zjištěn nebo jehož zavlečení nebo vysazení na 
území České republiky bezprostředně hrozí, 
uplatňována a v jakém rozsahu. Podkladem pro 
stanovení, změnu či zrušení mimořádných 

32014R1143 Čl. 10 odst. 
1 

Mimořádná opatření 
1.   Má-li členský stát poznatky o tom, že 
se na jeho území vyskytuje invazní 
nepůvodní druh, který není zařazen na 
unijním seznamu, ale u něhož příslušné 
orgány na základě předběžných 
vědeckých poznatků zjistily, že 
pravděpodobně splňuje kritéria stanovená 
v čl. 4 odst. 3, nebo má-li poznatky o 
bezprostředním riziku zavlečení nebo 
vysazení takového druhu na jeho území, 
může okamžitě přijmout mimořádná 
opatření ve formě omezení podle čl. 7 
odst. 1. 
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opatření je odborné stanovisko Společné komise. 
V případech uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 poskytne Ministerstvo životního 
prostředí Komisi a ostatním členským státům 
informaci o přijatých mimořádných opatřeních. 
Ministerstvo životního prostředí dále v souladu s 
čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1143/2014 zajistí provedení 
posouzení rizik. 

 

  32014R1143 Čl. 10 odst. 
2 

2.   Členský stát, který na svém území 
zavádí mimořádná opatření, jež zahrnují 
uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. a), d) nebo e), 
neprodleně uvědomí o přijatých opatřeních 
Komisi a všechny ostatní členské státy a 
předloží jim důkazy, které tato opatření 
odůvodňují. 

  32014R1143 Čl. 10 odst. 
3 

3.   U invazních nepůvodních druhů, na 
něž se vztahují mimořádná opatření, 
dotčený členský stát neprodleně provede 
posouzení rizik podle článku 5, a to na 
základě dostupných technických a 
vědeckých informací, a v každém případě 
do 24 měsíců ode dne, kdy bylo přijato 
rozhodnutí o zavedení mimořádných 
opatření, s cílem zařadit tyto druhy na 
unijní seznam. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13f odst. 
1 

§ 13f 
Sledování výskytu a způsobu šíření invazních 
nepůvodních druhů 
(1) Sledování invazních nepůvodních druhů a 
vyhodnocení míry jejich rozšíření na území 
České republiky zajišťuje Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky (dále jen 
„Agentura“). Zjistí-li orgány státní veterinární 

32014R1143 Čl. 14 odst. 
1 

Systém dohledu 
1.   Do 18 měsíců od přijetí unijního 
seznamu zřídí členské státy systém 
dohledu zaměřený na invazní nepůvodní 
druhy s významným dopadem na Unii, 
který bude prostřednictvím průzkumu, 
sledování a jiných postupů shromažďovat 
a zaznamenávat údaje o výskytu invazních 
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správy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský, pověřená osoba podle jiného 
právního předpisu63) nebo jiné orgány státní 
správy při své činnosti výskyt invazního 
nepůvodního druhu, bez zbytečného odkladu o 
tom informují Agenturu. Agentura ve spolupráci s 
ostatními orgány ochrany přírody shromažďuje 
informace o výskytu invazního nepůvodního 
druhu také od odborných institucí a veřejnosti. 
Agentura ve spolupráci s ostatními orgány 
ochrany přírody dále vytváří podmínky pro 
zapojení veřejnosti do shromažďování informací 
o rozšíření invazního nepůvodního druhu. 
Informace o výskytu a rozšíření invazního 
nepůvodního druhu Agentura zveřejňuje na 
svých internetových stránkách.   

nepůvodních druhů v životním prostředí, 
aby se zabránilo rozšíření invazních 
nepůvodních druhů do Unie nebo v rámci 
Unie, nebo takový systém začlení do 
svého stávajícího systému. 

  
63) § 28a zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

32014R1143 Čl. 12 odst. 
1 

Invazní nepůvodní druhy s významným 
dopadem na členský stát 
1.   Členské státy mohou sestavit 
vnitrostátní seznam invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na členský stát. U takových 
invazních nepůvodních druhů mohou 
členské státy na svém území případně 
uplatňovat opatření, jako jsou opatření 
stanovená v článcích 7, 8, 13 až 17, 19 a 
20. Tato opatření musí být v souladu se 
Smlouvou o fungování EU a v souladu s 
právem Unie oznámena Komisi. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13f odst. 
2 

(2)  Ministerstvo životního prostředí ve 
spolupráci s dalšími ústředními orgány státní 
správy zajistí na území České republiky analýzu 
způsobů šíření invazních nepůvodních druhů na 
unijním seznamu. V souladu s čl. 13 odst. 2 a 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

32014R1143 Čl. 13 odst. 
1 

Akční plány zaměřené na způsoby šíření 
invazních nepůvodních druhů 
1.   Do 18 měsíců od přijetí unijního 
seznamu provedou členské státy 
komplexní analýzu způsobů šíření při 
nezáměrném zavlečení či vysazení a 
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1143/2014 zpracuje a v souladu s čl. 13 odst. 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 následně aktualizuje Ministerstvo 
životního prostředí ve spolupráci s dalšími 
dotčenými ústředními orgány státní správy Akční 
plán zaměřený na způsoby šíření invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu (dále jen 
„akční plán“). Podkladem pro zpracování akčního 
plánu je odborné stanovisko Společné komise. 
Akční plán schvaluje vláda. Schválený akční plán 
Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného 
odkladu zašle Komisi. 

šíření těchto invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii alespoň na 
svém území a ve svých mořských vodách 
ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 
2008/56/ES a určí způsoby šíření, které 
kvůli objemu daného druhu nebo 
potenciální škodě způsobené daným 
druhem, jenž do Unie vstoupil těmito 
způsoby, přednostně vyžadují přijetí 
opatření („prioritní způsoby šíření“). 

  32014R1143 Čl. 13 odst. 
2 

2.   Do tří let od přijetí unijního seznamu 
každý členský stát vypracuje a bude 
provádět samostatný akční plán nebo 
soubor akčních plánů s cílem řešit 
problematiku prioritních způsobů šíření, 
které určil podle odstavce 1. Tyto akční 
plány musí obsahovat harmonogram 
činností a popis opatření, která mají být 
přijata, a případně dobrovolných opatření a 
kodexů osvědčených postupů s cílem řešit 
problematiku prioritních způsobů šíření a 
předejít nezáměrnému zavlékání invazních 
nepůvodních druhů do Unie či jejich 
vysazování v Unii nebo jejich rozšíření v 
Unii. 

  32014R1143 Čl. 13 odst. 
4 

4.   Akční plány uvedené v odstavci 2 
tohoto článku obsahují zejména opatření, 
která jsou koncipována na základě analýzy 
nákladů a přínosů a jejichž cílem je: 
a) zvyšovat informovanost; 
b) minimalizovat kontaminaci zboží, 
komodit, vozidel a vybavení jedinci 
náležejícími k invazním nepůvodním 
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druhům, včetně opatření zaměřených na 
přepravu invazních nepůvodních druhů ze 
třetích zemí; 
c) zaručit jiné odpovídající kontroly na 
hranicích Unie, než jsou úřední kontroly 
podle článku 15. 

  32014R1143 Čl. 13 odst. 
5 

5.   Akční plány stanovené v souladu s 
odstavcem 2 se neprodleně předávají 
Komisi. Alespoň jednou za šest let členské 
státy akční plány přezkoumají a předají je 
Komisi. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13g odst. 
1 

§ 13g 
Opatření při včasném zjištění výskytu 
invazních nepůvodních druhů 
(1) Dojde-li na území České republiky k 
včasnému zjištění zavlečení nebo vysazení 
anebo výskytu invazního nepůvodního druhu na 
unijním seznamu, poskytne Ministerstvo 
životního prostředí Komisi a ostatním členským 
státům informaci podle čl. 16 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 bez zbytečného odkladu. 

32014R1143 Čl. 16 odst. 
1 

Oznámení o včasném zjištění 
1.   Členské státy používají systém 
dohledu zřízený podle článku 14 a 
informace shromážděné při úředních 
kontrolách podle článku 15, aby potvrdily 
včasné zjištění zavlečení nebo vysazení či 
výskytu invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Unii. 

  32014R1143 Čl. 16 odst. 
2 

2.   Včasné zjištění zavlečení nebo 
vysazení či výskytu invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem na Unii 
členské státy neprodleně písemně oznámí 
Komisi a informují ostatní členské státy, a 
to zejména o tom, že se: 
a) na jejich území či části jejich území 
vyskytuje některý z druhů zařazených na 
unijní seznam, o jehož výskytu na jejich 
území či části jejich území se dříve 
nevědělo; 
b) na jejich území či části jejich území 
znovu vyskytuje některý z druhů 
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zařazených na unijní seznam poté, co bylo 
oznámeno, že byl tento druh eradikován. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13g odst. 
2 

(2)  Ministerstvo životního prostředí v souladu 
s čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví rozhodnutím 
nebo opatřením obecné povahy opatření k 
odstranění invazního nepůvodního druhu na 
unijním seznamu, jehož zavlečení nebo vysazení 
anebo výskyt byl včas zjištěn. Za podmínek 
uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 může 
Ministerstvo životního prostředí stanovit, že 
opatření k odstranění invazního nepůvodního 
druhu na unijním seznamu, jehož výskyt na 
území České republiky byl včasně zjištěn, 
nebudou uplatňována; v takovém případě 
stanoví, jaká izolační opatření mají být přijata. 
Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného 
odkladu informuje o svém postupu Komisi. 

32014R1143 Čl. 17 odst. 
1 

Rychlá eradikace v rané fázi invaze 
1.   Po včasném zjištění a do tří měsíců 
poté, co bylo předáno oznámení o 
včasném zjištění uvedené v článku 16, 
členské státy uplatní eradikační opatření a 
informují o tom Komisi a ostatní členské 
státy. 

  32014R1143 Čl. 17 odst. 
4 

4.   Členské státy informují Komisi o 
účinnosti přijatých opatření a o provedení 
eradikace populace invazního 
nepůvodního druhu s významným 
dopadem na Unii. Tyto informace 
poskytnou rovněž dalším členským státům. 

  32014R1143 Čl. 18 odst. 
1 

Výjimky z povinnosti rychlé eradikace 
1.   Členské státy mohou na základě 
spolehlivých vědeckých poznatků do dvou 
měsíců od zjištění invazních nepůvodních 
druhů podle článku 16 rozhodnout, že 
neuplatní eradikační opatření, pokud je 
splněna alespoň jedna z těchto podmínek: 
a) je prokázáno, že eradikace je technicky 
neproveditelná, jelikož dostupné metody 
eradikace nelze uplatnit v prostředí, v 
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němž jsou invazní nepůvodní druhy 
usídleny; 
b) analýza nákladů a přínosů na základě 
dostupných údajů prokazuje s přijatelnou 
jistotou, že náklady budou dlouhodobě 
mimořádně vysoké a neúměrné přínosům 
eradikace; 
c) metody eradikace nejsou k dispozici 
nebo k dispozici jsou, ale mají velice 
závažné nepříznivé dopady na lidské 
zdraví, životní prostředí nebo jiné druhy. 
Dotčený členský stát neprodleně písemně 
oznámí své rozhodnutí Komisi. Součástí 
oznámení jsou veškeré důkazy podle 
písmene a), b) a c) prvního pododstavce. 

  32014R1143 Čl. 18 odst. 
4 

4.   Členské státy zajistí zavedení 
izolačních opatření, aby se zabránilo 
dalšímu šíření daného druhu do jiných 
členských států, pokud nejsou přijata 
žádná eradikační opatření, jak je uvedeno 
v odstavci 1 tohoto článku. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13h odst. 
1 

§ 13h 
Regulace značně rozšířených invazních 
nepůvodních druhů 
(1)  Za účelem regulace invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu, který je 
na území České republiky značně rozšířen, 
vypracuje Ministerstvo životního prostředí Zásady 
regulace značně rozšířeného invazního 
nepůvodního druhu (dále jen „Zásady regulace“). 
Zásady regulace mohou být zpracovány pro 
jeden invazní nepůvodní druh nebo společně pro 
více invazních nepůvodních druhů. Podkladem 
pro zpracování Zásad regulace je odborné 
stanovisko Společné komise. Součástí Zásad 

32014R1143 Čl. 19 odst. 
1 

Regulační opatření 
1.   Do 18 měsíců poté, co byl invazní 
nepůvodní druh zařazen na unijní seznam, 
zavedou členské státy účinná regulační 
opatření pro ty invazní nepůvodní druhy s 
významným dopadem na Unii, u kterých 
členský stát zjistil, že jsou na jeho území 
značně rozšířeny, aby se minimalizovaly 
jejich dopady na biologickou rozmanitost, 
související ekosystémové služby, a 
případně na lidské zdraví nebo 
hospodářství. 
Tato regulační opatření musí být 
přiměřená dopadům na životní prostředí a 
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regulace je stanovení postupů regulace a 
vymezení prioritních území, v nichž je potřeba 
regulace s ohledem na výskyt a šíření invazního 
nepůvodního druhu zvlášť naléhavá. Zásady 
regulace se aktualizují na základě výsledků 
sledování podle § 13f odst. 1 a dostupných 
poznatků o způsobech regulace nebo v 
souvislosti se změnami unijního seznamu. 

uzpůsobená konkrétním podmínkám 
daných členských států, vycházet z 
analýzy nákladů a přínosů a zahrnovat 
také pokud možno opatření na obnovu 
uvedená v článku 20. Priorita opatření by 
měla být stanovena na základě posouzení 
rizik a nákladové efektivity. 

  32014R1143 Čl. 19 odst. 
4 

4.   Systém dohledu stanovený v článku 14 
je koncipován a používán ke sledování 
míry, do jaké jsou opatření v oblasti 
eradikace, kontroly nebo izolace populace 
účinná při minimalizaci dopadů na 
biologickou rozmanitost a související 
ekosystémové služby, a případně na lidské 
zdraví nebo hospodářství. Při sledování se 
rovněž případně posuzuje také dopad na 
necílové druhy. 

  32014R1143 Čl. 12 odst. 
1 

Invazní nepůvodní druhy s významným 
dopadem na členský stát 
1.   Členské státy mohou sestavit 
vnitrostátní seznam invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na členský stát. U takových 
invazních nepůvodních druhů mohou 
členské státy na svém území případně 
uplatňovat opatření, jako jsou opatření 
stanovená v článcích 7, 8, 13 až 17, 19 a 
20. Tato opatření musí být v souladu se 
Smlouvou o fungování EU a v souladu s 
právem Unie oznámena Komisi. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13h odst. 
2 

(2) Bližší podmínky uplatňování zásad 
regulace stanoví v rozsahu své územní 
působnosti příslušný orgán ochrany přírody 
opatřením obecné povahy. V opatření obecné 

32014R1143 Čl. 19 odst. 
1 

Regulační opatření 
1.   Do 18 měsíců poté, co byl invazní 
nepůvodní druh zařazen na unijní seznam, 
zavedou členské státy účinná regulační 
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povahy orgán ochrany přírody upřesní zejména 
priority postupu regulace podle podmínek daného 
území, jednotlivá opatření k regulaci značně 
rozšířeného invazního nepůvodního druhu na 
unijním seznamu a, je-li to potřebné, lhůty pro 
jejich provedení. 

opatření pro ty invazní nepůvodní druhy s 
významným dopadem na Unii, u kterých 
členský stát zjistil, že jsou na jeho území 
značně rozšířeny, aby se minimalizovaly 
jejich dopady na biologickou rozmanitost, 
související ekosystémové služby, a 
případně na lidské zdraví nebo 
hospodářství. 
Tato regulační opatření musí být 
přiměřená dopadům na životní prostředí a 
uzpůsobená konkrétním podmínkám 
daných členských států, vycházet z 
analýzy nákladů a přínosů a zahrnovat 
také pokud možno opatření na obnovu 
uvedená v článku 20. Priorita opatření by 
měla být stanovena na základě posouzení 
rizik a nákladové efektivity. 

  32014R1143 Čl. 19 odst. 
4 

4.   Systém dohledu stanovený v článku 14 
je koncipován a používán ke sledování 
míry, do jaké jsou opatření v oblasti 
eradikace, kontroly nebo izolace populace 
účinná při minimalizaci dopadů na 
biologickou rozmanitost a související 
ekosystémové služby, a případně na lidské 
zdraví nebo hospodářství. Při sledování se 
rovněž případně posuzuje také dopad na 
necílové druhy. 

  32014R1143 Čl. 12 odst. 
1 

Invazní nepůvodní druhy s významným 
dopadem na členský stát 
1.   Členské státy mohou sestavit 
vnitrostátní seznam invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na členský stát. U takových 
invazních nepůvodních druhů mohou 
členské státy na svém území případně 
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uplatňovat opatření, jako jsou opatření 
stanovená v článcích 7, 8, 13 až 17, 19 a 
20. Tato opatření musí být v souladu se 
Smlouvou o fungování EU a v souladu s 
právem Unie oznámena Komisi. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13i 

§ 13i 
Odpovědnost za škody způsobené invazním 
nepůvodním druhem 
Pokud došlo k úniku a volnému rozšiřování 
invazního nepůvodního druhu a následně ke 
vzniku škod na životním prostředí, zdraví nebo 
majetku, a to v důsledku porušení povinností 
stanovených nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo tímto zákonem, 
nese náklady na opatření nezbytná k prevenci, 
minimalizaci nebo zmírnění nepříznivých dopadů, 
včetně nákladů na obnovu poškozených 
ekosystémů, osoba, která takto stanovené 
povinnosti porušila. 

32014R1143 Čl. 21 Náhrada vzniklých nákladů 
V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
a aniž je dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/35/ES (23), usilují 
členské státy o náhradu vzniklých nákladů 
na opatření, která jsou nezbytná k 
prevenci, minimalizaci nebo zmírnění 
nepříznivých dopadů invazních 
nepůvodních druhů, včetně nákladů v 
oblasti životního prostředí a zdrojů a 
nákladů na obnovu. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13j odst. 
2 

§ 13l 
Společná ustanovení o invazních 
nepůvodních druzích 
(2) Platnost povolení k záměrnému rozšíření 
nepůvodního druhu do krajiny podle § 5 odst. 4 a 
povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu podle článku 8 nebo čl. 9 
odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 zaniká 
zařazením příslušného druhu na unijní seznam.  

32014R1143 Čl. 32 odst. 
3 

Bylo-li vydáno povolení v souladu 
s článkem 6 nařízení (ES) č. 708/2007 pro 
druh, který je využíván v akvakultuře a 
který je následně zařazen na unijní 
seznam, a doba platnosti povolení 
přesahuje dobu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku, členský stát povolení na 
konci doby uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku odejme v souladu s článkem 12 
nařízení (ES) č. 708/2007. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13j odst. 
4 

(4) Vlastník nebo držitel jedince invazního 
nepůvodního druhu živočicha, který byl zařazen 
na unijní seznam, u něhož byl stanoven zákaz 
takový druh držet nebo chovat, je oprávněn 
umístit jej do zařízení určeného k tomu 
Ministerstvem životního prostředí. 

32014R1143 Čl. 31 odst. 
3 

3.   Nekomerčním vlastníkům, kteří 
nemohou zaručit splnění podmínek 
stanovených v odstavci 1, nesmí být 
dovoleno ponechat si dotčená zvířata. 
Členské státy mohou těmto vlastníkům 
nabídnout možnost převzetí jejich zvířat. V 
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takovém případě se náležitě zohledňují 
dobré životní podmínky zvířat. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13j odst. 
5 

(5) Návrh akčního plánu a Zásad regulace 
zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí na své 
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. K návrhu akčního plánu nebo Zásad 
regulace může Ministerstvu životního prostředí 
každý zaslat písemné připomínky. Lhůta pro 
zaslání připomínek činí 30 dnů ode dne 
zveřejnění návrhu akčního plánu nebo Zásad 
péče na úřední desce Ministerstva životního 
prostředí; k připomínkám zaslaným po lhůtě se 
nepřihlíží. Před předložením návrhu akčního 
plánu nebo Zásad regulace vládě ke schválení 
vyhodnotí Ministerstvo životního prostředí 
zaslané připomínky veřejnosti. Souhrnné 
vyhodnocení zaslaných připomínek Ministerstvo 
životního prostředí zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; v případě, že 
připomínce nebylo vyhověno, zveřejní rovněž 
důvod. 

32014R1143 Čl. 26 Účast veřejnosti 
Při stanovování akčních plánů podle 
článku 13 tohoto nařízení a při zavádění 
regulačních opatření podle článku 19 
tohoto nařízení členské státy zaručí, aby 
byla veřejnosti poskytnuta včasná a účinná 
příležitost, aby se mohla podílet na 
přípravě, změnách nebo přezkumu těchto 
plánů, a to za podmínek, které již členské 
státy určily v souladu s čl. 2 odst. 3 druhým 
pododstavcem směrnice 2003/35/ES. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 16., § 13j odst. 
7 

(7) Po provedení opatření k odstranění nebo 
izolaci invazního nepůvodního druhu podle § 13i 
odst. 2, opatření k regulaci značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu podle § 13j odst. 2 
nebo jiného zajištění invazního nepůvodního 
druhu je vlastník nebo uživatel pozemku povinen 
postupovat tak, aby nedošlo k opětovnému 
rozšíření invazního nepůvodního druhu. Orgán 
ochrany přírody může, je-li to účelné, vlastníka 
nebo uživatele pozemku vyzvat, aby sám nebo 
ve spolupráci s orgánem ochrany přírody zajistil 
provedení opatření k obnově dotčených 
ekosystémů podle čl. 20 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

32014R1143 Čl. 20 odst. 
1 

Obnova poškozených ekosystémů 
1.   Členské státy přijmou vhodná opatření 
na obnovu, aby pomohly obnovit 
ekosystém, u nějž došlo k degradaci, 
poškození nebo zničení invazním 
nepůvodním druhem s významným 
dopadem na Unii, není-li analýzou nákladů 
a přínosů na základě dostupných údajů a s 
přiměřenou jistotou prokázáno, že náklady 
na tato opatření budou vysoké a neúměrné 
přínosům obnovy. 
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1143/2014; rovněž k provedení těchto opatření 
lze poskytnout finanční příspěvek podle § 69 
odst. 1. Jedince invazního nepůvodního druhu, 
který byl odchycen nebo jinak odebrán z přírody 
a krajiny, nelze do přírody a krajiny znovu 
vypustit nebo využít způsobem, který by vedl k 
opětovnému rozšíření invazního nepůvodního 
druhu. 

  32014R1143 Čl. 20 odst. 
2 

2.   Opatření na obnovu uvedená v 
odstavci 1 zahrnují alespoň tato opatření: 
a) opatření ke zvýšení schopnosti 
ekosystému, jenž byl vystaven narušení 
způsobenému výskytem invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, odolávat účinkům 
narušení, vstřebávat je, přizpůsobit se jim 
a zotavit se z nich; 
b) opatření podporující prevenci opětovné 
invaze po eradikační kampani. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 21, § 72b odst. 
5 písm. d) 

21. Za § 72 se vkládají nové § 72a a § 72b, 
které včetně nadpisů znějí: 

„… 
§ 72b 

Informační systém ochrany přírody 
(5) Do Evidence druhové ochrany orgány 
ochrany přírody vkládají informace týkající se:  
… 
d) povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu podle článku 13 nebo 
článku 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007, 
rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění 
podle § 13a odst. 4 a umístění do karantény 
podle § 13a odst. 5, rozhodnutí o schválení 
pohotovostního plánu, rozhodnutí o zrušení 
povolení k přesunu cizího nebo místně se 

32007R0708 Čl. 23 Rejstřík 
Členské státy vedou rejstřík vysazení a 
přemístění, který obsahuje předešlé 
záznamy o všech podaných žádostech a s 
nimi související dokumentaci 
shromážděnou před vydáním povolení a 
během období sledování. 
Rejstřík je volně přístupný členským 
státům a veřejnosti v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o přístupu 
veřejnosti k informacím o životním 
prostředí [12]. 
S cílem umožnit členským státům sdílet 
informace obsažené v jejich rejstřících lze 
postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení 
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nevyskytujícího druhu podle § 13c odst. 2 a 
rozhodnutí o uložení vhodných opatření proti 
nepříznivým účinkům podle § 13c odst. 1,  
…“. 

(ES) č. 2371/2002 zřídit zvláštní informační 
systém. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 21, § 72b odst. 
5 písm. e) 

21. Za § 72 se vkládají nové § 72a a § 72b, 
které včetně nadpisů znějí: 

„… 
 „§ 72b 

Informační systém ochrany přírody 
(5) Do Evidence druhové ochrany orgány 
ochrany přírody vkládají informace týkající se:  
… 
e) povolení k využívání invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu vydané 
podle § 13d odst. 1 a rozhodnutí o jeho zrušení 
podle § 13d odst. 4, 
…“. 

32014R1143 Čl. 8 odst. 7 7.   Pro všechna povolení vydaná v 
souladu s odstavcem 1 tohoto článku 
členské státy okamžitě zveřejní na 
internetu alespoň: 
a) odborné a obecné názvy invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii, pro něž bylo povolení 
vydáno; 
b) počet nebo objem daných jedinců; 
c) účel, pro který bylo povolení vydáno; a 
d) kódy kombinované nomenklatury podle 
nařízení (EHS) č. 2658/87. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 27, § 77a odst. 5 
písm. f) 

27. V § 77a odst. 5 se za písmeno b) vkládají 
nová písmena c) až h), která znějí: 
„… 
f) rozhodují o povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle 
článku 13 nebo 19 nařízení Rady (ES) č. 
708/2007, rozhodují o provedení pokusného 
vypuštění podle § 13a odst. 4 a umístění do 
karantény podle § 13a odst. 5, schvalují 
pohotovostní plán podle § 13a odst. 6 a rozhodují 
o uložení vhodných opatření podle § 13c odst. 1 a 
o zrušení vydaného povolení k přesunu cizího 
nebo místně se nevyskytujícího druhu podle § 
13c odst. 2, 
…“. 

32007R0708 Čl. 5 Rozhodovací a poradní orgány 
Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány, které odpovídají za zajištění plnění 
požadavků tohoto nařízení (dále jen 
"příslušný orgán"). Každý příslušný orgán 
může jmenovat poradní výbor, který mu 
bude nápomocen a který bude poskytovat 
náležité odborné znalosti (dále jen 
"poradní výbor"). Pokud členský stát 
poradní výbor nejmenuje, plní úkoly jemu 
přidělené v tomto nařízení příslušný orgán. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 33, § 79 odst. 3 
písm. d) 

33. V § 79 odst. 3 se za písmeno c) vkládá 
nové písmeno d), které zní: 
„d) rozhoduje o povolení k využívání 

32014R1143 Čl. 8 odst. 2 2.   Členské státy zmocní příslušné orgány 
k vydávání povolení podle odstavce 1 pro 
činnosti prováděné při držení v oddělených 
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invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13d odst. 1, podává Komisi 
žádost o udělení oprávnění podle § 13d odst. 3 a 
rozhoduje o zrušení povolení podle § 13d odst. 
4,“. 
Dosavadní písmena d) až v) se označují jako 
písmena e) až w). 

prostorách, pokud dané činnosti splňují 
všechny tyto podmínky: 
a) invazní nepůvodní druh s významným 
dopadem na Unii je držen v oddělených 
prostorách v souladu s odstavcem 3 a je s 
ním manipulováno v takovýchto 
prostorách; 
b) činnost je prováděna pracovníky s 
odpovídající kvalifikací, kterou stanoví 
příslušné orgány; 
c) přeprava do oddělených prostor a z nich 
je prováděna za podmínek, které vylučují 
únik invazního nepůvodního druhu, jak je 
stanoveno v povolení; 
d) v případě živočišných invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii jsou druhy označeny 
nebo případně jinak účinně identifikovány 
za použití metod, které nepůsobí bolest, 
úzkost či utrpení, jimž lze předejít; 
e) riziko úniku nebo šíření či odstranění je 
účinně řízeno s ohledem na identitu, 
biologii a způsob šíření druhů, plánovanou 
činnost a držení v oddělených prostorách, 
interakci s prostředím a další relevantní 
faktory; 
f) žadatelem o povolení je vypracován 
systém soustavného dohledu a 
pohotovostní plán, aby byl ošetřen 
případný únik či rozšíření, včetně plánu 
eradikace. Pohotovostní plán schvaluje 
příslušný orgán. Dojde-li k úniku či 
rozšíření, okamžitě se použije 
pohotovostní plán a dané povolení je 
možné dočasně nebo trvale odejmout. 
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Povolení uvedené v odstavci 1 je omezeno 
na určitý počet invazních nepůvodních 
druhů a jedinců, který nepřevyšuje 
kapacitu pro držení v oddělených 
prostorách. Obsahuje nezbytná omezení 
ke zmírnění rizika úniku či rozšíření 
dotčených druhů. Povolení provází invazní 
nepůvodní druhy, na které se vztahuje, po 
celou dobu, kdy jsou tyto druhy drženy v 
Unii, přiváženy do Unie nebo přepravovány 
v rámci Unie. 

  32014R1143 Čl. 9 odst. 3 3.   Žádosti o udělení oprávnění podávají 
členské státy prostřednictvím systému 
uvedeného v odstavci 2. 

  32014R1143 Čl. 8 odst. 5 5.   Členské státy zmocní příslušné orgány 
k dočasnému nebo trvalému odnětí 
povolení, a to kdykoli, pokud nastanou 
nepředpokládané okolnosti s nepříznivým 
dopadem na biologickou rozmanitost nebo 
související ekosystémové služby. Jakékoli 
odnětí povolení musí být odůvodněno po 
odborné stránce, a pokud nejsou odborné 
informace zatím dostačující, podle zásady 
obezřetnosti a s náležitým ohledem na 
vnitrostátní správní předpisy. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 43, § 79 odst. 7 

43. V § 79 se doplňují odstavce 7 a 8, které 
znějí: 
„(7) Ministerstvo životního prostředí je 
ústředním orgánem státní správy odpovědným za 
provádění nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
Ministerstvo životního prostředí plní úkoly 
příslušného orgánu pověřeného uplatňováním 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014. Jako svůj poradní orgán v oblasti 
prevence a zmírnění nepříznivých vlivů invazních 

32007R0708 Čl. 5 Rozhodovací a poradní orgány 
Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány, které odpovídají za zajištění plnění 
požadavků tohoto nařízení (dále jen 
"příslušný orgán"). Každý příslušný orgán 
může jmenovat poradní výbor, který mu 
bude nápomocen a který bude poskytovat 
náležité odborné znalosti (dále jen 
"poradní výbor"). Pokud členský stát 
poradní výbor nejmenuje, plní úkoly jemu 
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nepůvodních druhů zřizuje Společnou komisi. 
Předsedu a členy Společné komise jmenuje 
ministr životního prostředí po dohodě s ministrem 
zemědělství ze zástupců obou ministerstev a z 
dalších odborníků v oblasti invazních 
nepůvodních druhů navržených z řad pracovníků 
dalších dotčených orgánů státní správy, 
vědeckých a jiných odborných pracovišť. Další 
podrobnosti o složení Společné komise stanoví 
její statut, její činnost se řídí jednacím řádem; 
statut i jednací řád Společné komise vydává 
Ministerstvo životního prostředí. Společná 
komise plní úkoly poradního výboru podle článku 
5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
…“. 

přidělené v tomto nařízení příslušný orgán. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 43, § 79 odst. 8 

43. V § 79 se doplňují odstavce 7 a 8, které 
znějí: 
„… 
(8) Ministerstvo životního prostředí po dohodě 
s krajskou veterinární správou z hlediska ochrany 
zvířat a požadavků veterinární péče určuje 
rozhodnutím zařízení, do nichž lze umisťovat 
jedince invazního nepůvodního druhu živočicha, 
který byl zařazen na unijní seznam, u něhož byl 
stanoven zákaz takový druh držet nebo chovat. 
Určit lze pouze zařízení, která splňují podmínky 
stanovené v čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. 
Ministerstvo životního prostředí vede evidenci 
určených zařízení a zveřejňuje ji způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 

32014R1143 
 

Čl. 31 odst. 
4 

4.   Zvířata uvedená v odstavci 3 tohoto 
článku mohou být držena v zařízeních 
uvedených v článku 8 nebo v zařízeních 
zřízených členskými státy přímo k tomuto 
účelu. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 44, § 80 odst. 1 

44. V § 80 odst. 1 se za slova „právních 
předpisů“ vkládají slova „, včetně přímo 
použitelných právních předpisů Evropské unie,“ a 
slova „odebírat nedovoleně držené jedince“ se 

32007R0708 Čl. 5 Rozhodovací a poradní orgány 
Členské státy určí příslušný orgán nebo 
orgány, které odpovídají za zajištění plnění 
požadavků tohoto nařízení (dále jen 
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nahrazují slovy „rozhodnout o odebrání 
nedovoleně držených jedinců“. 

"příslušný orgán"). Každý příslušný orgán 
může jmenovat poradní výbor, který mu 
bude nápomocen a který bude poskytovat 
náležité odborné znalosti (dále jen 
"poradní výbor"). Pokud členský stát 
poradní výbor nejmenuje, plní úkoly jemu 
přidělené v tomto nařízení příslušný orgán. 

  32014R1143 Čl. 8 odst. 8 8.   Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány prováděly kontroly, které zaručí, že 
zařízení splňuje podmínky stanovené ve 
vydaném povolení. 

  32014R1143 Čl. 15 odst. 
1 

Úřední kontroly 
1.   Členské státy do 2. ledna 2016 
zavedou plně funkční struktury pro 
provádění úředních kontrol nezbytných k 
prevenci záměrného zavlékání invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii do Unie či jejich 
vysazování v Unii. Těmto úředním 
kontrolám podléhají kategorie zboží kódů 
kombinované nomenklatury, na něž se 
odkazuje na unijním seznamu podle čl. 4 
odst. 5. 

  32014R1143 Čl. 15 odst. 
7 

7.   Členské státy zavedou postupy, jimiž 
se zaručí, že si všechny zapojené orgány 
vyměňují příslušné informace a že mezi 
nimi probíhá účinná a efektivní koordinace 
a spolupráce za účelem ověřování 
uvedeného v odstavci 2. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 45, § 87 odst. 1 
písm. m) 

45. V § 87 se na konci odstavce 1 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), 
které zní: 
„m) z nedbalosti zavleče či vysadí anebo šíří 
invazní nepůvodní druh na unijním seznamu 
podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského 

32014R1143 Čl. 7 odst. 2 Členské státy učiní veškeré nezbytné 
kroky k prevenci nezáměrného zavlékání či 
vysazování nebo šíření invazních 
nepůvodních druhů a významným 
dopadem na Unii, a to i v případech, kdy 
se jedná o hrubou nedbalost. 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.“. 
 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 48, § 87 odst. 3 
písm. p) až r) 

48. V § 87 se na konci odstavce 3 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), 
která znějí: 
„p) záměrně poruší některý ze zákazů podle 
čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1143/2014,  
q) v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 poruší podmínky povolení k využívání 
invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu nebo nepostupuje podle 
pohotovostního plánu v případě úniku nebo 
rozšíření invazního nepůvodního druhu na 
unijním seznamu, 
r) poruší omezení přijaté formou 
mimořádného opatření podle čl. 10 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014.“. 

32014R1143 Čl. 30 odst. 
1 

Sankce 
1.   Členské státy stanoví sankce za 
porušení ustanovení tohoto nařízení. 
Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k uplatňování těchto sankcí. 
 

  32014R1143 Čl. 30 odst. 
3 

3.   Sankcemi mohou mimo jiné být: 
a) pokuty; 
b) zabavení invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii, které 
nevyhovují předpisům; 
c) okamžité pozastavení nebo odnětí 
povolení vydaného v souladu s článkem 8. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 50, § 88 odst. 2 
písm. q) až s) 

50. V § 88 se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až s), 
která znějí: 
„q)  poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014, 
r)  v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

32014R1143 Čl. 30 odst. 
1 

Sankce 
1.   Členské státy stanoví sankce za 
porušení ustanovení tohoto nařízení. 
Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k uplatňování těchto sankcí. 
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1143/2014 poruší podmínky povolení k využívání 
invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu nebo nepostupuje podle 
pohotovostního plánu v případě úniku nebo 
rozšíření invazního nepůvodního druhu na 
unijním seznamu, 
s)  poruší omezení přijaté formou 
mimořádného opatření podle čl. 10 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014.“. 

  32014R1143 Čl. 30 odst. 
3 

3.   Sankcemi mohou mimo jiné být: 
a) pokuty; 
b) zabavení invazních nepůvodních druhů 
s významným dopadem na Unii, které 
nevyhovují předpisům; 
c) okamžité pozastavení nebo odnětí 
povolení vydaného v souladu s článkem 8. 

ČÁST PRVNÍ, Čl. I, 
bod 52, § 89 odst. 2  

52. V § 89 se za odstavec 1 vkládá nový 
odstavec 2, který zní: 
„(2) Orgán ochrany přírody může také odebrat 
jedince invazního nepůvodního druhu živočicha 
na unijním seznamu, zjistí-li se, že 
a)  jeho vlastník nesplňuje podmínky 
stanovené v čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 pro to, aby 
si jej mohl ponechat v držení do konce jeho 
přirozeného života, jedná-li se o jedince v 
zájmovém chovu, 
b) jeho držitel nepřijme opatření uvedená v 
čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1143/2014, jedná-li se o chov pro 
obchodní účely, nebo 
c) jeho držitel jej neprodá nebo nepředá do 
některého ze zařízení uvedených v čl. 32 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

32014R1143 Čl. 31 odst. 
3 

3.   Nekomerčním vlastníkům, kteří 
nemohou zaručit splnění podmínek 
stanovených v odstavci 1, nesmí být 
dovoleno ponechat si dotčená zvířata. 
Členské státy mohou těmto vlastníkům 
nabídnout možnost převzetí jejich zvířat. V 
takovém případě se náležitě zohledňují 
dobré životní podmínky zvířat. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF35LM)



Stránka 34 (celkem 34) 

1143/2014, případně jej neutratí či neusmrtí ve 
stanovené lhůtě, jedná-li se o chov pro obchodní 
účely. 
Odebrat jedince invazního nepůvodního druhu 
živočicha na unijním seznamu v zájmovém chovu 
může orgán ochrany přírody rovněž v případě, že 
při jeho přepravě na území Evropské unie 
neprokáže jeho vlastník, že jej měl v držení již v 
době před zařazením druhu na unijní seznam.“. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32007R0708 Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře 

32014R1143 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 
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