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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
1. Základní identifikační údaje  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 

o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. 7. 2020 

Implementace práva EU: Ano  
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014, 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 
(dále jen „nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014“) 
- termín stanovený pro implementaci:  

• 2015 - vstup v platnost (čl. 33) 

• 5. 11. 2015 - stanovení, resp. oznámení příslušných orgánů Evropské Komisi (čl. 
24 odst. 2)  

• 2016 - stanovení kontrol a sankcí (čl. 15 odst. 1 a čl. 30 odst. 4) 

• VIII. 2018 - zajištění systému dohledu (sledování), regulace aj. (18 měsíců od 
nabytí účinnosti unijního seznamu – čl. 13 odst. 1, čl. 14 odst. 1, čl. 19 odst. 1)  

• VI. 2019 - zahájení reportingu (čl. 24 odst. 1) 
- jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano* 

2) Nařízením Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007, o používání cizích 
a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, v platném znění (dále jen „nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007“) 

- termín stanovený pro implementaci:  1. 1. 2009 

- jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano* 

*) Předkládaný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 představuje 
rozsáhlý soubor změn stávajících právních předpisů zahrnující jak přímé adaptační 
úpravy, tak doprovodné změny nezbytné k zajištění praktického naplňování stanovených 
požadavků, k vzájemnému provázání postupu dle jednotlivých předpisů a zahrnuty jsou 
též nezbytné dílčí úpravy související se zjištěnými legislativně-technickými či aplikačními 
nedostatky v některých dalších oblastech.     

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je zajištění adaptace právního řádu ČR na výše uvedené, přímo použitelné 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. Současně návrh napravuje současný adaptační 
deficit ohledně nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a zajišťuje nezbytné dílčí úpravy 
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související se zjištěnými legislativně-technickými či aplikačními nedostatky v některých 
dalších oblastech. 

Z věcného hlediska by v souladu s cíli nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 měl 
předkládaný návrh právní úpravy přispět k prevenci zavlékání či vysazování invazních 
nepůvodních druhů do přírody a krajiny a zajištění regulace a zmírnění nepříznivých 
dopadů invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů na biologickou rozmanitost 
a související ekosystémové služby. Ve vazbě na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 je cílem 
zavedení postupů v oblasti akvakultury, které přispějí k dlouhodobému udržitelnému 
rozvoji tohoto odvětví tím, že bude ve vztahu k nepůvodním, resp. cizím a místně se 
nevyskytujícím druhům zajištěno posouzení a minimalizace možných vlivů (včetně vlivu 
necílových druhů) na biologickou rozmanitost, na přírodní stanoviště nebo jiné druhy. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007, jejichž adaptace 
a vytvoření podmínek pro implementaci je předmětem předkládané právní úpravy, 
přinášejí novou rozsáhlou agendu. Naplňování obou nařízení bude vyžadovat na centrální 
úrovni (MŽP) komunikaci s EK ve vazbě na povinný reporting, projednávání případů 
přeshraničních dopadů aj., dále zajištění zpracování odborných analýz a podkladů 
(příprava zásad regulace invazních nepůvodních druhů a akčního plánu zaměřeného 
na způsoby jejich šíření). Na straně orgánů ochrany přírody (KÚ, AOPK ČR, Správy NP 
a újezdní úřady) a dotčených orgánů je dále nezbytné zajistit značně strukturovaný postup 
vydávání případných povolení podle nařízení a k tomu také přiměřenou kontrolu (ČIŽP, 
SVS, ÚKZÚZ, Celní správa). Z hlediska nákladů i faktického provádění pak zřejmě 
nejnáročnější bude zajištění praktických požadavků nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 v oblasti sledování rozšíření invazních nepůvodních druhů a především 
realizaci opatření k jejich odstranění, izolaci či regulaci. S ohledem na primárně 
preventivní charakter obou nařízení však zavedené postupy umožní omezit budoucí 
náklady související s dalším rozšířením invazních nepůvodních druhů, včetně (obtížně 
kvantifikovatelných) dopadů v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb.    

Dopady zákona se odhadují celkem na: 

• 71,25 mil. Kč/rok - na personální zajištění agendy na úřadech celkem (MŽP, 
AOPK, ČIŽP, ÚKZÚZ, KVS a SVS, KÚ, Správy NP a újezdní úřady)  

• 41 mil. Kč/rok - na zajištění monitoringu a opatření k odstranění včasně zjištěných 
invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 

• 270 mil. Kč/rok  – na zajištění opatření k izolaci nebo regulaci značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu nad rámec běžné péče 
vlastníků pozemků a na obnovu jimi dotčených ekosystémů 

• 900 tis. Kč (jednorázově) na zpracování Zásad regulace značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů a Akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření 
invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu v ČR 

• 50 - 100 tis. Kč/rok  - na zajištění péče o živočichy invazních druhů na unijním 
seznamu umístěné ze soukromých chovů do zařízení k tomu určených 

• cca 1,6 mil. Kč/rok na zajištění činnosti pověřené osoby (Ústav pro hospodářskou 
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úpravu lesů) zajišťující monitoring invazních druhů dřevin aj.  
Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na nové kompetence orgánů státní 
a veřejné správy dle novely zákona budou zvládnuty v rámci stávajících 
personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených kapitolách. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Zaváděná agenda neovlivní konkurenceschopnost ČR. Nařízení jsou účinná v rámci celé 
EU a podmínky tak budou pro všechny státy EU shodné. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

V souvislosti s implementací nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 platí zákaz invazní 
druhy na unijním seznamu držet, chovat nebo pěstovat, uvádět na trh, přepravovat, nechat 
rozmnožovat nebo jinak využívat. Nicméně pouze menší část druhů rostlin a živočichů 
zařazených na unijní seznam invazních nepůvodních druhů je předmětem obchodu či 
jiného využívání (jedná se zejména o akvarijní druhy rostlin jako je chebule karolínská, 
pupečník pryskyřníkovitý, vodní mor americký a akvarijní živočichy zejména rak červený, 
rak mramorovaný a želva nádherná; dále také okrasné zahradnické rostliny např. dochan 
setý, klejicha hedvábná nebo tokozelka vodní hyacint). 

V případě výskytu invazního druhu na pozemku se budou vlastnici či uživatelé pozemků 
zapojovat do provádění opatření proti invazním nepůvodním druhům (eradikace, regulace) 
v rozsahu běžné péče (běžného hospodaření), tj. bez zvýšených nákladů (případně budou 
tyto náklady zahrnuty do podpor v oblasti hospodaření, jako je tomu dnes u některých 
invazních druhů v rámci Programu rozvoje venkova). Opatření nad tento rámec by měla 
být předmětem dohod s orgány ochrany přírody a finanční podpory, případně zajištěny 
(pokud provedení nelze po vlastníku či uživateli spravedlivě požadovat, není toho schopen 
nebo opatření neprovádí) orgánem ochrany přírody. 

Dílčí materiální i administrativní náklady na straně osob (včetně podnikatelů) zapojených 
do opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů budou souviset např. se zavedením 
úpravy používání odchytových zařízení (náklady spojené s podáním žádosti o oprávnění 
k odchytu cca 600 Kč, vedení evidence odchycených zvířat cca 500 Kč/rok). Náklady 
na evidenci v souvislosti s regulací invazních nepůvodních druhů budou v ostatních 
oblastech (např. myslivost, rybářství) omezené s ohledem na návaznost na existující 
systém vykazování údajů (myslivecká statistika, resp. evidence rybářského hospodaření). 
Naopak dojde ke snížení administrativní zátěže v případě kácení invazních druhů dřevin 
prováděného v rámci opatření k předcházení nebo omezení jejich šíření, neboť ke kácení 
z těchto důvodů není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin (úspora cca 625 – 
1000 Kč/kácení). 

Z nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a navržené adaptace vyplývají požadavky na zajištění 
procesu povolování používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, 
včetně případného zpracování posouzení rizik (cca 10 000 - 30 000 Kč), zajištění 
karantény nebo pokusného vypuštění, vypracování pohotovostního plánu (cca 1 - 
10 tis. Kč), zajištění sledování/monitoringu (v řádu několika tisíc Kč) a případného 
provádění opatření proti nepříznivým vlivům, popř. odstranění druhu z akvakultury (desítky 
tis. Kč). Celkový dopad na podnikatele v sektoru akvakultury (rybníkářství) však bude 
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velmi omezený, s ohledem na skutečnost, že většina nepůvodních (cizích) druhů ryb 
využívaných již v současnosti v rybníkářství (např. pstruh duhový, siven americký, amur 
bílý, tolstolobik bílý či celá řada druhů jeseterů) je uvedena v příloze IV nařízení mezi 
druhy, na něž se uvedené požadavky povolení nevztahují (nařízení se uplatní pouze 
v rozsahu definic dle čl. 3 a opatření dle čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 písm. a). 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Snížení v současnosti vynakládaných nákladů na péči o pozemky (v případě omezení 
šíření invazních druhů), případně omezení škod přímo s invazními druhy souvisejících 
(např. poškození břehů a hrází norováním nutrie říční).    

3.5 Sociální dopady: Ano 

Invazní nepůvodní druhy mají v řadě případů kromě nepříznivých dopadů na biologickou 
rozmanitost také další vlivy v hospodářské oblasti či s těmito druhy souvisí zdravotní 
rizika. To se promítá i do sociální oblasti např. omezením atraktivity a možnosti 
rekreačního využití území zasaženého invazí bolševníku velkolepého nebo ovlivnění 
předmětu mysliveckých či rybářských spolkových aktivit invazními nepůvodními druhy 
šelem (mýval severní, psík mývalovitý) a dalšími druhy. Z tohoto pohledu regulace 
v oblasti invazních nepůvodních druhů bude mít v sociální oblasti kladné dopady.  

Omezení týkající se zákazu držení a chovu invazních druhů z unijního seznamu se 
dotknou v nepříliš velkém rozsahu zájmové chovatelské činnosti. Jedná se však 
o omezený okruh druhů a zároveň nařízení stanovuje přechodné opatření umožňující 
ponechat si chované živočichy za stanovených podmínek (zamezení úniku a dalšího 
rozmnožování) po dobu jejich dalšího života. V případech stanovených nařízením (čl. 8 
a 9) je dále možné povolení výjimek - uplatnění tohoto postupu se předpokládá např. 
v případě chovů nutrie říční (chovatelé jsou sdruženi v rámci Spolku chovatelů nutrií). 

V případě opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů je 
v souladu s požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (čl. 26) zakotvena účast 
veřejnosti v rámci tvorby akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření invazních 
nepůvodních druhů i zásad regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů. 
Samotné provádění opatření je v rámci předkládaného návrhu řešeno (v dohodě 
s Ministerstvem zemědělství) tak, aby korespondovalo s postupy v oblasti myslivosti 
a rybářství a nezatížilo spolkové organizace zajišťující tyto činnosti (viz výše - provádění 
opatření v rozsahu běžné péče/běžného hospodaření a nad jeho rámec s finančním 
příspěvkem nebo případně, není-li to možné, prostřednictvím orgánu ochrany přírody). 

V návaznosti na uplatňování postupu dle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a navržené 
adaptační právní úpravy se žádné sociální odpady nepředpokládají. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 
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Návrh zákona bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Cílem právní úpravy 
zavedené na úrovni EU je celkově omezení rizik a dopadů, resp. ohrožení biologické 
rozmanitosti souvisejícího s cizími a místně se nevyskytujícími druhy (v případě nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007), resp. invazními nepůvodními druhy (v případě nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014). V případě opatření k odstranění či regulaci invazních 
nepůvodních druhů je podmínkou nařízení zohlednění ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, zejména v souvislosti s necílovými druhy a jejich stanovišti a podmínkou je 
rovněž omezení zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení zvířat. Na opatření k odstranění či 
regulaci invazních nepůvodních druhů má v případě degradace dotčených ekosystémů 
rovněž navazovat případná obnova s cílem jejich zotavení a podpory odolnosti vůči 
opětovné invazi.   

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: 
Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Změna zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 
Nepůvodní druhy organismů a především ty, které se stávají invazními1, představují 
z hlediska biodiverzity závažný ohrožující faktor v celosvětovém měřítku i na úrovni EU 
a jednotlivých členských států (globálně jsou invazní nepůvodní druhy uváděny jako druhý 
nejvýznamnější faktor ohrožující biodiverzitu, hned po záboru a ničení biotopů). Rizika, která 
invazní nepůvodní druhy představují pro biologickou rozmanitost a související ekosystémové 
služby, mají různé podoby, včetně dopadů na původní druhy a strukturu a funkci ekosystémů 
v důsledku změn přírodních stanovišť, predace, konkurence, přenosu nákaz, vytlačení 
původních druhů ve značné části areálu a genetických účinků křížení. Kromě toho mohou 
mít invazní nepůvodní druhy také závažný nepříznivý dopad na lidské zdraví a hospodářství. 
Rizika, která tyto druhy představují, mohou být umocněna intenzivnějším celosvětovým 
obchodem, dopravou, cestovním ruchem a změnou klimatu.  

Podle odhadů databáze DAISIE 2009 se na evropském území nachází více než 12 000 
nepůvodních druhů a 10-15 % z nich je považováno za invazní. Počet nepůvodních druhů 
v ČR přesahuje 2 000 s tím, že podíl počtu druhů, které mají invazní charakter, tedy mají 
nepříznivé dopady na přírodní prostředí, intenzivně se šíří atp., je obdobný, jako je tomu 
v celoevropském měřítku (v rámci odborných studií2 je z 1454 nepůvodních druhů rostlin 
aktuálně zaznamenaných na našem území považováno za invazní 61 druhů a z 595 
nepůvodních druhů živočichů jich je za invazních považováno 113). Mezi nejznámější 
a nejzávažnější příklady nepůvodních druhů, u nichž se projevily negativní dopady 
introdukce na biodiverzitu lze v rámci ČR uvést z živočichů např. severoamerické druhů raků 
(přenášejících patogen tzv. račího moru s fatálními důsledky na populace všech evropských 
raků), některé druhy ryb, jako je karas stříbřitý nebo střevlička východní, a ze savců 
především norka amerického, mývala severního nebo psíka mývalovitého, kteří jsou 
predátory schopnými nepříznivě ovlivňovat stav řady našich druhů živočichů od ptáků 
a menší savců (drobné zvěře) až po plazy, obojživelníky a ryby nebo raky (zejména 

                                                 
1 Invazní nepůvodní druhy jsou podskupinou nepůvodních druhů, u nichž bylo zjištěno, že jeho zavlečení či 
vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má 
nepříznivý vliv (viz definice v čl. 3 odst. 2  nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) 

2 Pyšek P. et al., 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, 
taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255 http://www.preslia.cz/P122Pysek.pdf 

Šefrová H., Laštůvka Z., 2005: Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. 
Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170 https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2005053040151.pdf 
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v případě norka amerického, který vyhledává okolí vod). V případě rostlin je možné 
samozřejmě zmínit bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavku žlaznatou, lupinu mnoholistou 
nebo pajasan žláznatý a řadu dalších, které primárně vytvářejí rozsáhlé monokulturní porosty 
a snižují zastoupení původních druhů, případně jsou schopny i nepříznivě ovlivňovat celkový 
stav stanovišť (ovlivnění rozkladu biomasy a tím chemismu půd, snížení vegetačního 
pokryvu a nárůst erozního ohrožení atp.). Některé tyto druhy mají i další nepříznivé dopady, 
jako jsou známá zdravotní rizika v případě bolševníku velkolepého, ale i vysoká alergennost 
pylu u řady dalších druhů rostlin (např. ambrozie peřenolistá) nebo hospodářské dopady 
(poškození komunikací aj. staveb nálety pajasanu žláznatého ve městech atp.). Nepůvodní 
druhy s převážně hospodářskými dopady jsou již dlouhodobě řešeny (a nadále budou) 
fytosanitární legislativou a jako příklady takovýchto „škodlivých organismů“ lze uvést 
z historie např. mandelinku bramborovou nebo aktuálně se šířící asijské druhy tesaříkovitých 
brouků, háďátko borovicové apod. Primárně hospodářské dopady mají také druhy jako je 
plzák španělský nebo slunéčko východní.      

Celosvětově jsou odhadovány roční ztráty způsobené působením nepůvodních, invazních 
organismů na 1,4 bilionu dolarů, což představuje téměř 5% světového HDP. Celkové ztráty 
a náklady související s nepůvodními druhy v EU se odhadují přinejmenším 
na 12 miliard EUR (324 miliard Kč) za rok. Roční náklady na zabraňování šíření, regulaci 
a odstraňování invazních nepůvodních druhů z prostředí v EU činí 40 – 100 milionů EUR 
(1,1 – 2,7 miliardy Kč).  

Pozornost dopadům invazních nepůvodních druhů na přírodní stanoviště a ostatní druhy 
rostlin či živočichů je ve větší míře v ČR věnována již od 80. let minulého století - postupně 
se rozvinul výzkum v této oblasti (především v případě rostlinných invazí je výzkum v ČR 
na vysoké úrovni) a v praxi se začala uplatňovat opatření k omezení šíření invazních druhů, 
zejména v přírodně cennějších územích. Souhrnný odhad dopadů a nákladů způsobených 
nepůvodními druhy není pro území České republiky k dispozici, ale již v současnosti jsou 
vynakládány ročně stovky tisíc až miliony korun na omezování invazních nepůvodních druhů 
ve zvláště chráněných územích i mimo ně. Křivánek (2006) shrnuje, že v letech 1997 - 2002 
byly náklady na likvidaci invazních a nepůvodních dřevin mimo chráněná území z fondů PPK 
(program péče o krajinu) 6,6 mil. Kč, v NP České Švýcarsko bylo v letech 2000 - 2003 
do kontroly zde invazní borovice vejmutovky (Pinus strobus) a dalších na území NP 
nepůvodních druhů investováno 4,5 mil. Kč a v CHKO Český ráj v roce 2003 pak 450 tis. Kč. 
Zvýšení počtu a rozsahu opatření k omezení rozšíření a dopadů invazních nepůvodních 
druhů umožnila podpora v rámci strukturálních fondů EU (ERDF), tedy v rámci Operačního 
programu životní prostředí. Jedním z nejrozsáhlejších projektů na likvidaci invazních druhů 
financovaných z OPŽP v posledních letech byl projekt „Omezování nepůvodních druhů 
v karlovarském kraji“ zaměřený na snížení rozsahu ploch zasažených bolševníkem 
velkolepým, křídlatkami a netýkavkou žlaznatou (projekt ve výši cca 80 mil. Kč investovaných 
během let 2013-2015). V rámci dalších projektů OPŽP byly náklady na likvidaci bolševníku 
velkolepého na Mariánskolázeňsku I a II část v letech 2010-2013 vyčísleny na 8,9 mil. Kč. 
Náklady v dalších projektech OPŽP byly následující: projekt “Opatření k regulaci a likvidaci 
populací invazních druhů rostlin v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko 
a v dalších lokalitách ve správě VLS ČR, s.p.“ (1 mil. Kč na období 2014-2015); Likvidace 
křídlatky v povodí Ostravice (5,7 mil. Kč za období 2013-2015); Likvidace křídlatky v povodí 
Odry I a II část (10 mil. Kč za období 2010-2013); Regulace norka amerického v NP České 
Švýcarsko a jeho přilehlém okolí (1,8 mil. Kč za období 2010-2013), Regulace norka 
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amerického v PP Černíč a v EVL Šlapanka a Zlatý potok (1,2 mil Kč za období 2008-2010); 
Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy (3 mil. Kč za období 2014-2015). 

Finanční podporu z programu Evropské komise LIFE-Nature obdržely 4 projekty, které se 
věnovaly problematice invazních druhů v rámci dalších aktivit. Jednalo se o projekt 
„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (cca 1 mil. EUR na období 2007–2010). 
V rámci projektu probíhala regulace lokalit s křídlatkou v povodí řeky Morávky. Další projekt 
s názvem „Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu“ byl zaměřený na obnovu 
teplomilných společenstev a součástí bylo i odstranění invazních porostů akátů na cenných 
stepních lokalitách (celkový objem projektu cca 15 milionů Kč na období 2004-2007). V rámci 
aktivit k projektu „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy 
a druhy v Lounském středohoří“ (2011-2016, cca 35 mil. Kč) také proběhla likvidace 
nepůvodních a invazních druhů dřevin na stepních stanovištích, především borovice černé, 
trnovníku akátu a také šeříku obecného. Projekt „Podpora lučních a říčních biotopů v EVL 
Krkonoše: obnova smilkových trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné“ byl 
zaměřený na obnovu pestrosti krkonošských luk a jednou z aktivit bylo omezení šíření 
invazních druhů, zejména šťovíku alpského a vlčího bobu mnoholistého. 

Projekty zaměřené na omezení rozšíření a dopadů invazních nepůvodních druhů byly 
podpořeny také v rámci programů přeshraniční spolupráce (Interreg) - v rámci programu 
česko-slovenské spolupráce byl např. realizován projekt „Neovision - nové výzvy v ochraně 
biodiverzity na česko-slovenském pomezí“ zaměřený na vyhodnocení stavu a dopadů 
rozšíření norka amerického a dalších invazních druhů šelem nebo v rámci programu 
spolupráce se Saskem probíhající projekt „Přeshraniční monitoring biologických invazí jako 
nástroj pro ochranu sladkovodní biodiversity“ zaměřený na vodní organismy. 

  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Právní úprava v EU 

Na komunitární úrovni byla po dlouhou dobu řešena pouze velmi obecně regulace 
vysazování nepůvodních druhů do přírody (na rozdíl od řady zemí, jako je USA, Austrálie 
nebo i Jihoafrická republika, které postupně přijali právní úpravy zaměřenou přímo 
na problematiku invazních druhů). Tento základní rámec byl tvořen Směrnicí 92/43/EHS, 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a Směrnicí 
2009/147/ES (dříve 79/409/EHS), o ochraně volně žijících ptáků, konkrétně čl. 22 písm. b) 
Směrnice 92/43/EHS a čl. 11 Směrnice 2009/147/ES, které členské státy zavazují k regulaci 
vysazování nepůvodních druhů do přírody tak, aby nedošlo k ohrožení původních druhů 
a stanovišť. K omezení dopadů nepůvodních druhů a regulaci jejich využívání směřovala 
rovněž Směrnice 78/659/EHS, o kvalitě sladkých povrchových vod vyžadujících ochranu 
nebo zlepšení za účelem podpory života ryb, resp. navazující Směrnice 2000/60/ES, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, v rámci níž je zachovalost 
přirozené skladby ryb a dalších vodních organismů jedním z kritérií hodnocení stavu vodních 
útvarů. 

V návaznosti na zřejmé dopady invazních nepůvodních druhů na biodiverzitu a další oblasti 
začala být přibližně kolem r. 2000 této problematice věnována zvýšená pozornost jak 
ze strany Evropské komise, tak dalších orgánů EU a uvedený právní rámec byl shledán jako 
nedostatečný. Postupně byla zpracována řada analýz a odborných podkladů (v rámci 
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rámcových programů EU - projekty DAISIE, ALARM, PRATIQUE a IMPASSE). V návaznosti 
na to bylo postupně řešení problematiky invazních nepůvodních druhů začleněno mezi 
strategické cíle na úrovni EU (aktuálně v rámci Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2020) a byla přijata řada „politických“ dokumentů (sdělení Komise, usnesení EP 
a závěrů Rady, včetně Závěrů Rady „A mid-term assessment of implementing the EU 
Biodiversity Action Plan and Towards an EU Strategy on Invasive Alien Species“ přijatých 
v r. 2009 v rámci českého předsednictví), které nasměrovaly vývoj k přijetí nynějšího 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 
a šíření invazních nepůvodních druhů (dále jen „nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014“). 
V rámci tohoto zvýšeného úsilí bylo přijato také sektorově specifické nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (dále 
jen „nařízení Rady (ES) č. 708/2007“) a jako „dočasné“ řešení byl omezen dovoz některých 
invazních druhů v rámci nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (tato úprava je nyní 
nahrazena přijatým nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014). 

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 představuje speciální, sektorovou právní úpravu používání 
cizích (nepůvodních) a místně se nevyskytujících se druhů v akvakultuře (tedy v našich 
podmínkách zejména v rámci rybníkářství, ale i dalších formách akvakultury). Cílem tohoto 
nařízení je přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji odvětví akvakultury tím, že bude 
ve vztahu k cizím a místně se nevyskytujícím druhům zajištěno posouzení a minimalizace 
možných vlivů (včetně vlivu necílových druhů) na biologickou rozmanitost, na přírodní 
stanoviště nebo jiné druhy. Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 proto vymezuje podrobně postup 
pro povolování vysazování či přemisťování (souhrnně označováno nařízením jako „přesuny“) 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v rámci jejich použití v akvakultuře. Specifický režim 
stanovuje pro tzv. uzavřená zařízení akvakultury a z nezbytnosti povolování vyjímá vybrané 
dlouhodoběji využívané druhy ryb (vyjmenované v příloze IV nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007, z nichž většina se v ČR běžně užívá).          

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 stanovuje pravidla pro prevenci, minimalizaci 
a zmírnění nepříznivých dopadů spojených jak se záměrným, tak (z části) i nezáměrným 
zavlékáním nebo vysazováním a šířením invazních nepůvodních druhů na biologickou 
rozmanitost a ekosystémové služby. Nařízení předpokládá vytvoření unijního seznamu 
invazních nepůvodních druhů s významným dopadem pro EU (dále jen „unijní seznam“) 
a pro tvorbu tohoto seznamu stanovuje základní kritéria a podmínky. Pro druhy zařazené 
na unijním seznamu jsou pak stanoveny zákazy jejich uvolňování do životního prostředí, 
dovozu nebo převážení na území EU, držení, chovu nebo pěstování a uvádění na trh. 
Členské státy  jsou na základě tohoto nařízení povinny zajišťovat sledování výskytu 
invazních druhů a v případě včasného zjištění druhu s významným dopadem pro EU zajistit 
v rámci prevence eradikaci invazního druhu nebo, půjde-li o již široce rozšířený druh, 
regulaci a kontrolu. Věcné povinnosti jsou samozřejmě provázány s nezbytnou potřebou 
monitoringu, kontrol a reportingu. 

Evropská komise na základě nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 vydala v polovině 
července 2016 prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1141, kterým byla přijata první verze 
unijního seznamu, který obsahoval celkem 37 druhů (23 druhů zvířat a 14 druhů rostlin). 
Tento seznam byl v roce 2017 rozšířen navazujícím nařízením Komise (EU) 2017/1263 
o 12 druhů a nyní tedy obsahuje celkem 26 druhů živočichů a 23 druhů rostlin (viz tab. 1). 
Seznam má v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 zajistit prevenci dalšího 
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šíření těchto druhů, a tím omezit jejich nepříznivé dopady na přírodu, případně i na lidské 
zdraví a hospodářství. V souvislosti s přijetím unijního seznamu se začínají odvíjet lhůty 
a termíny pro členské státy.  

 
Tabulka 1: Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu (platné od 2. srpna 2017) 

Skupina 
druhů a počet Invazní druh Latinský název Výskyt v ČR 

Rostliny  

Suchozemské 
(12) 

barota chilská Gunnera tinctoria Ne 
bolševník perský Heracleum persicum ano, vzácně 
bolševník Sosnovského Heracleum sosnowskyi Ne 
bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum Ano 
dochan setý Pennisetum setaceum Ne 
klejicha hedvábná Asclepias syriaca Ano 
 Microstegium vimineum Ne 
netýkavka žláznatá Impatiens glandulifera Ano 
pomíšenka nepitolistá Baccharis halimifolia Ne 
puerarie laločnatá  Pueraria montana var. lobata Ne 
rdesno Persicaria perfoliata Ne 
sambaba obecná Parthenium hysterophorus Ne 

Vodní (11) 

chebule karolínská Cabomba caroliniana Ne 
lysichiton americký Lysichiton americanus ano, vzácně 
plevuňka  Althernathera philoxeroides Ne 
pupečník pryskyřníkovitý Hydrocotyle ranunculoides Ne 
spirálovka větší Lagarosiphon major Ne 
stolístek různolistý Myriophyllum heterophyllum Ne 
stolístek vodní Myriophyllum aquaticum Ne 
tokozelka vodní hyacint Eichhornia crassipes Ano 
vodní mor americký  Elodea nutallii Ano 
zakucelka Ludwigia peploides Ne 
zakucelka velkokvětá Ludwigia grandiflora Ne 

Živočichové 

Bezobratlí (7) 

krab čínský Eriocheir sinensis Ano 
rak červený Procambarus clarkii Ne 

rak mramorový 
Procambarus fallax var. 
virginalis 

ano, vzácně 

rak pruhovaný Orconectes limosus ano  
rak Orconectes virilis Ne 
rak signální Pacifastacus leniusculus Ano 
sršeň asijská Vespa velutina nigrithorax Ne 

Ryby (2) hlavačkovec Glenův Perccottus glenii Ne 
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střevlička východní Pseudorasbora parva Ano 

Obojživelníci 
a plazi (2) 

skokan volský Lithobates catesbeianus Ne 
želva nádherná Trachemys scripta Ano 

Ptáci (4) 

husice nilská Alopochen aegyptiaca Ano 
ibis posvátný Threskiornis aethiopicus ano, vzácně 
kachnice kaštanová Oxyura jamaicensis ano, vzácně 
vrána domácí Corvus splendens Ne 

Savci (11) 

burunduk páskovaný  Tamias sibiricus Ne 
muntžak malý  Muntiacus reevesii Ne 
mýval severní  Procyon lotor Ano 
nosál červený  Nasua nasua Ne 
nutrie říční Myocastor coypus Ano 
ondatra pižmová Ondatra zibethicus Ano 
promyka malá Herpestes javanicus Ne 
psík mývalovitý Nyctereutes procynoides Ano 
veverka liščí Sciurus niger Ne 
veverka Pallasova Callosciurus erythraeus Ne 
veverka popelavá Sciurus carolinensis Ne 

 
Pozn. Některé druhy (jako je např. tokozelka vodní hyacint) přes zimu vymrzají a naproti tomu např. 
rak mramorovaný byl potvrzen na 2 lokalitách, ale předpokládá se jeho širší rozšíření vlivem 
vypouštění z akvarijních chovů. 

 

Seznam invazních druhů zařazených na unijní seznam může být postupem v souladu s čl. 4 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 doplněn ze strany Komise nebo na návrh členských 
států (další diskuze o doplnění byla v r. 2018 pozastavena a pokračovat bude nyní v průběhu 
r. 2019) a zároveň nařízení předpokládá (v čl. 24 odst. 3) provedení přezkumu implementace 
včetně unijního seznamu k 1. 6. 2021. 

 

Právní úprava v ČR  

Problematice nepůvodních druhů organismů, a zejména pak invazních nepůvodních druhů 
organismů, v právním řádu ČR dosud nebyla, v porovnání s významem rizik spojených 
s jejich zavlékáním a šířením, věnována dostatečná pozornost. Stávající právní předpisy 
v návaznosti na výše popsanou původní právní úpravu na komunitární úrovni upravují pouze 
dílčí otázky související obecně s využíváním (geograficky) nepůvodních druhů a pouze 
ve velmi omezené míře se zabývají také přístupem k některým invazním nepůvodním 
druhům organismů. Ve vztahu k invazním nepůvodním druhům schází adaptační právní 
úprava umožňující efektivní provádění ať už nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, tak již 
staršího nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Právní řád ČR neobsahuje kompetenční, 
procedurální, ani sankční zajištění implementace těchto přímo použitelných právních 
předpisů EU. 
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Současná právní úprava obsahuje obecnou regulaci rozšiřování nepůvodních druhů 
do krajiny, a to primárně v rámci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen ZOPK) a to především v rámci § 5 odst. 4 a odst. 6 ZOPK 
a v rámci základních podmínek ochrany zvláště chráněných územích v §§ 16 - 34 ZOPK. 
Dále navazuje věcně a procesně související úprava např. v zákoně č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti (§ 4 odst. 2), a to v souvislosti s pokyny k souhlasu dovozu a vypouštění 
geograficky nepůvodních druhů živočichů; v zákoně č. 99/2004 Sb., o rybářství (§ 12 odst. 
6), upřesňujícím podmínky povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních 
organizmů nebo zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích (§ 23 odst. 1), který stanoví podmínky 
schvalování oblastních plánů rozvoje lesů při zavádění geograficky nepůvodních lesních 
dřevin. Samostatně bylo v současnosti zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, vázáno 
vypouštění nepůvodních ryb a ostatních vodních živočichů do vodních toků a nádrží také 
na povolení vodoprávního úřadu (§ 35 odst. 3). Jediným právním předpisem, který dosud 
pracoval s pojmem „invazní škodlivý organismus“ byl zákon č. 326/2004 Sb. 
o rostlinolékařské péči, kde však byl řešen pouze monitoring a průzkum výskytu vybraných 
druhů invazních rostlin (§ 10 odst. 1 písm. b a příloha č. 8 vyhlášky č. 215/2008 Sb.). 

Lze konstatovat, že současná právní úprava nereflektuje vývoj poznání v oblasti biologických 
invazí a především neobsahuje nástroje, které by dostatečně řešily prevenci rizik, 
umožnovaly diferencovat mezi invazními nepůvodními druhy a ostatními nepůvodními druhy 
(případně ještě i jemněji rozlišovat přístup k nepůvodním druhům dle jejich přínosů a rizik) 
nebo dávaly možnost proti invazně se šířícím druhům, resp. druhům ohrožujícím biologickou 
rozmanitost a působícím případně i hospodářské a jiné škody efektivně zasahovat. Změna 
právní úpravy i celkového přístupu k nepůvodním a invazním nepůvodním druhům je proto 
vnímána již delší dobu jako potřebná a je proto zahrnuta v cílech a opatřeních Státní politiky 
životního prostředí 2012-20 (cíl 3.2.3), Státního programu ochrany přírody a krajiny (opatření 
D8), Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025 (cíl 2. 3.) nebo 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách ČR (cíl 19). 

  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Orgány státní a veřejné správy dotčené tímto zákonem:  

a) Ministerstvo životního prostředí 

b) Ministerstvo zemědělství 

c) Orgány ochrany přírody:  

1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

2) Krajské úřady 

3) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (na území CHKO, NPR a NPP, resp. 
na celém území ČR, pokud jde o monitoring a další opatření - viz dále 
k jednotlivým bodům)  

4) Správy NP (na území NP) 

5) Újezdní úřady (na území vojenských újezdů)  

6) Česká inspekce životního prostředí 

d) Celní správa 
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e) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

f) Státní veterinární správa 

g) Krajská veterinární správa 

 

Další subjekty dotčené vykonáváním tohoto zákona: 

Požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, zejména související s eradikací 
a regulací invazních druhů, ale i prevencí jejich šíření, a postup podle nařízení Rady (ES) 
č.708/2007 se dále dotknou širokého spektra organizací a osob zejména v resortu 
zemědělství (zemědělství, lesnictví, správa vodních toků, rybářství, myslivost).  

a) Subjekty zavádějící nepůvodní druhy rostlin a živočichů do přírody 

b) Subjekty vysazující či přemísťující cizí a místně se nevyskytující druhy v akvakultuře 

c) Subjekty, které nakládají (budou nakládat) s invazními nepůvodními druhy na unijním 
seznamu  

• subjekty, které využívají invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu 
pro vědecko-výzkumné, léčebné a jiné účely (výzkumné organizace, 
zoologické zahrady, botanické zahrady, chovatelé, pěstitelé)  

• subjekty činné v oblasti prodeje invazních nepůvodních druhů z unijního 
seznamu (obchodníci, distributoři aj.)  

d) Subjekty na jejichž pozemku se vyskytnout invazní druhy na unijním seznamu 
a subjekty podílející se na provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci 
invazních nepůvodních druhů   

• lesníci, zemědělci a ostatní majitelé pozemků 
• správci vodních toků a dalších ploch v majetku státu  
• uživatelé rybářských revírů a honiteb 
• další subjekty podílející se na provádění opaření (např. osoby oprávněné 

k odchytu zvířat a provádění asanačních činností při postupu na nehonebních 
pozemcích atp.)   

 

1.5 Popis cílového stavu 
Dosažení plného souladu s evropským právem je hlavním cílem navrhované novely zákona 
a dalších předpisů. Předkládaný návrh zákona stanoví především kompetence a povinnosti 
orgánů státní správy a upřesní procesní a další postupy. Návrh zákona v návaznosti 
na nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 upravuje 
podmínky pro zavádění nepůvodních druhů rostlin a živočichů do přírody a krajiny a jejich 
využívání a stanovuje postup v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
v akvakultuře i v oblasti předcházení zavlékání či vysazování invazních nepůvodních druhů, 
omezování jejich šíření, regulace a zmírnění nepříznivých dopadů invazních nepůvodních 
druhů rostlin a živočichů. Návrh zákona má úpravou v této oblasti přispět k udržení a obnově 
přírodní rovnováhy a k ochraně biologické rozmanitosti. 
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V předkládané změně ZOPK jsou navrženy dílčí změny v regulaci nepůvodních druhů rostlin 
a živočichů a v této souvislosti také kříženců druhů. Základní rámec této dosavadní úpravy 
nicméně zůstává nezměněn (v § 5 odst. 4 a 5 ZOPK dochází pouze k legislativně-technické 
úpravě použití pojmů) a navržené změny tak mj. směřují k zjednodušení či omezení 
administrativní náročnosti (uplatnění formy opatření obecné povahy), zvýšení koordinace 
ochrany veřejných zájmů prostřednictvím ingerence dotčených orgánů i vlastníků pozemků 
a jejich oprávněných uživatelů, jako jsou např. uživatelé honiteb, rybářských revírů a další 
hospodáři v krajině. Možnosti stanovení opatření v případě nepříznivých dopadů 
nepůvodních druhů se v rámci § 5 odst. 6 ZOPK omezují (s ohledem na zavedenou úpravu 
v oblasti invazních nepůvodních druhů) pouze na lokální úroveň s tím, že oproti 
dosavadnímu znění je nicméně toto ustanovení rozšířeno kromě živočichů i na rostliny. 
Zachování této stávající právní úpravy, resp. její dílčí úpravy budou nadále představovat 
zajištění transpozice obecných požadavků Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.           

Těžiště změn je v části druhé zákona o ochraně přírody, kde se doplňují zcela nová 
ustanovení hlavy druhé, kterými se provádí vlastní adaptace právního řádu ČR na výše 
uváděná přímo použitelná nařízení EU. V první části (nový § 13a - 13c ZOPK) týkající se 
používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře dle nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 se podrobně (s ohledem na celé spektrum postupů stanovených nařízením) 
doplňují dosud chybějící zejména procesní a kompetenční ustanovení umožňující vydávání 
povolení k přesunu cizích a místně se nevyskytujících druhů předvídaného nařízením Rady 
(ES) č. 708/2007. Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 představuje samostatnou komunitární 
právní úpravu pro případy použití nepůvodních, resp. „cizích a místně se nevyskytujících 
druhů“ v akvakultuře, tedy v našich podmínkách primárně v rámci rybníkářství, případně 
v dalších formách akvakultury. Jde o úzce sektorový předpis, ale na druhé straně se 
zaměřuje na všechny cizí (nepůvodní) a místně se nevyskytující druhy s cílem posoudit 
a minimalizovat možné nepříznivé vlivy při jejich využívání. Na místo dosud aplikovaného 
postupu dle § 5 odst. 4 ZOPK se tak uplatní nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a jím stanovený 
postup pro povolování vysazení či přemístění cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
(čl. 6), včetně požadavků na případné posouzení rizik, pokusné vypuštění nebo zajištění 
karantény. Podrobnosti pro posouzení rizik a další uvedené kroky stanovují přímo přílohy 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Z požadavků na povolení jsou vyňata uzavřená zařízení 
akvakultury odpovídající definici dle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 (s ohledem na nízká 
rizika), a dále některé dlouhodobě využívané druhy zařazené na seznam v příloze IV 
nařízení (výčet druhů v příloze IV zahrnuje většinu v ČR dosud využívaných cizích, resp. 
nepůvodních druhů ryb). I pro tyto případy používání cizích a místně se nevyskytujících 
druhů však platí obecné požadavky na zajištění opaření proti nepříznivým účinkům 
na biologickou rozmanitost (čl. 4) a zároveň je členským státům ponechána možnost omezit 
využívání druhů uvedených v příloze IV odlišně od podmínek stanovených nařízením Rady 
(ES) č. 708/2007. 

V části týkající se postupu podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 u invazních 
nepůvodních druhů (§ 13d – 13j ZOPK) se v návaznosti na zavedení unijního seznamu 
doplňuje mechanismus vydávání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu 
na unijním seznamu.       

Podstatnou část nově doplňovaných ustanovení však představuje především úprava 
v oblasti opatření k zabránění zavlečení a šíření invazních nepůvodních druhů, kde nařízení 
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EP a Rady (EU) č. 1143/2014 zakotvuje de facto pouze základní cíle či zásady, a postup 
na národní úrovni je proto nezbytné podrobněji stanovit. V souladu s nařízením se rozlišují 
opatření k odstranění, případně izolaci invazních nepůvodních druhů, jejichž výskyt v České 
republice byl včasně (nově) zjištěn, tj. dosud se zde významně nerozšířily, a opatření 
k regulaci těch invazních nepůvodních druhů, které již jsou na území České republiky značně 
rozšířeny. Odpovědnost za stanovení těchto opatření spočívá na příslušných orgánech státní 
správy – v případě opatření k odstranění, případně izolaci včasně zjištěných invazních 
nepůvodních druhů půjde přímo o Ministerstvo životního prostředí, v případě opatření 
k regulaci značně rozšířených invazních nepůvodních druhů vytyčí Ministerstvo životního 
prostředí pouze základní principy ve formě strategického dokumentu „zásady regulace“, 
podrobná opatření přizpůsobená místním podmínkám pak stanoví orgány ochrany přírody 
na krajské úrovni. Při vlastním provádění stanovených opatření se pak počítá také 
se zapojením vlastníků, resp. uživatelů pozemků, včetně hlavních hospodářů v krajině. 
Nepředpokládá se nicméně, že by se po těchto subjektech vyžadovalo konání nepřiměřené 
běžné péči o pozemky. Ohledně způsobu provádění stanovených opatření bude možné 
uzavřít s příslušnými vlastníky či uživateli pozemků písemné dohody a poskytnout jim 
k uskutečnění potřebných opatření finanční příspěvek. 

Vstupním předpokladem pro plnění požadavků na odstranění či regulaci invazních 
nepůvodních druhů je znalost jejich výskytu a šíření, proto nařízení předpokládá zajištění 
sledování, monitoringu, jehož provádění by mělo být navrženou novelou zákona svěřeno 
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (ve spolupráci s dalšími organizacemi, které budou 
poskytovat údaje zjištěné v rámci své činnosti). Zajištěno by mělo být rovněž informování 
veřejnosti a možnost, aby se podílela na zjišťování informací o výskytu invazních 
nepůvodních druhů. Kontrola šíření invazních nepůvodních druhů na naše území, resp. 
území Evropské unie, tedy provádění tzv. úředních (celních) kontrol je upraveno přímo 
nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 s gescí celních, fytosanitárních a veterinárních 
orgánů. V odborné rovině s nimi bude spolupracovat Česká inspekce životního prostředí, 
která bude rovněž zajišťovat kontrolu dodržování nařízení na vnitrostátní úrovni.   

Nařízení EP a rady (EU) č. 1143/2014 se zaměřuje rovněž na oblast nezáměrného zavlékání 
a šíření invazních nepůvodních druhů. Zde podle požadavků tohoto nařízení zpracuje 
Ministerstvo životního prostředí (s odbornou podporou Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR) a ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy analýzu způsobů 
šíření invazních nepůvodních druhů a na jejím základě pak akční plán zaměřený na způsoby 
(nezáměrného) šíření těchto druhů. Tento akční plán by měl být schválen formou usnesení 
vlády (analogicky k obdobným dokumentům - viz např. Národní akční plán k bezpečnému 
snížení používání pesticidů v ČR) a stanovovat nezbytné legislativní i metodické, odborné 
a další úkoly k omezení šíření a nezáměrného zavlékání invazních nepůvodních druhů.        

V návaznosti na informační a reportingové povinnosti vyplývající z obou výše uvedených 
unijních nařízení a zároveň existující potřebu zakotvení již exitujících databázových nástrojů, 
je do navržené úpravy zahrnuto také nově zakotvení informačního systému ochrany přírody, 
jako nástroj k elektronizaci veřejné správy v této oblasti. Mimo bezprostřední rámec změn 
souvisejících s adaptací nařízení a jejich prováděním jsou do návrhu začleněny dílčí úpravy 
směřující k odstranění legislativně-technických a aplikačních nedostatků, jako je např. 
úprava kompetence při vydávání odchylného postupu při ochraně ptáků formou opatření 
obecné povahy (§ 5b odst. 5) nebo doplnění dosud chybějící provazby mezi údaji 
o chráněných územích podle zákona o ochraně přírody a krajiny (vedených v současnosti 
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v rámci Ústředního seznamu ochrany přírody) s registrem územní identifikace, adres 
a nemovitostí (RÚIAN).         

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Při zachování současného stavu hrozí riziko neplnění požadavků nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Invazní nepůvodní druhy obecně poškozují 
ekosystémy, snižují jejich funkčnost a jsou jednou z významných hrozeb pro biologickou 
diverzitu. Nezanedbatelné jsou také dopady v oblasti ekosystémových služeb s přesahy 
do hospodářství či ochrany zdraví. Přestože byla do určité míry problematice invazních 
nepůvodních druhů věnována pozornost i nyní (zejména v rámci péče o zvláště chráněná 
území a z části i mimo ně), zachování stávajícího stavu by prolongovalo problémy související 
zejména s absencí nástrojů k prevenci šíření nových druhů i s koordinací opatření 
k omezování dopadů a regulací šíření invazních nepůvodních druhů. Rizika nepříznivých 
dopadů invazních nepůvodních druhů zvyšuje mj. i vliv probíhajících klimatických změn.          

 

Rizika, kromě věcných dopadů šíření invazních nepůvodních druhů, souvisí také 
s případnými nedostatky či neplněním komunitární legislativy. Od přijetí unijního seznamu 
začínají platit dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 termíny pro členské státy:  

1. Do 18 měsíců od přijetí unijního seznamu provést komplexní analýzu způsobů 
šíření při nezáměrném zavlečení či vysazení a šíření těchto invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem na EU a určit prioritní způsoby šíření (dle článku 13). 

2. Do tří let od přijetí unijního seznamu vypracovat akční plán s cílem řešit 
problematiku prioritních způsobů šíření a předejít nezáměrnému zavlékání invazních 
nepůvodních druhů do EU či jejich vysazování nebo rozšíření (dle článku 13). 

3. Do 18 měsíců od přijetí unijního seznamu zřídit systém dohledu zaměřeného 
na invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na EU, který bude 
prostřednictvím průzkumu, sledování a jiných postupů shromažďovat 
a zaznamenávat údaje o výskytu invazních nepůvodních druhů v životním prostředí, 
aby se zabránilo rozšíření invazních nepůvodních druhů do EU nebo v rámci EU (dle 
článku 14). 

4. Do 18 měsíců poté, co byl invazní nepůvodní druh zařazen na unijní seznam, 
zavést účinná regulační opatření pro značně rozšířené invazní nepůvodní druhy 
s významným dopadem na EU (dle článku 19). 

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 je účinné od 18. 7. 2007 (následně bylo dílčím způsobem 
novelizováno nařízením č. 304/2011, účinné od 24. 4. 2011), použitelnost většiny ustanovení 
byla vázána na prováděcí předpis (nařízení Komise č. 535/2008), nejpozději však od 1. 1. 
2009. Zajištění adaptace právních předpisů (stanovení kompetencí aj.) v souvislosti 
s přijetím Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 bylo zamýšleno v rámci novelizace zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále také „ZOPK“), připravované v období let 
2006 - 2009 (novelizační zákony č. 349/2009 Sb. a č. 381/2009 Sb.), nicméně rozsah těchto 
novel byl z rozhodnutí vedení MŽP z r. 2008 omezen pouze na předmět výtek v rámci 
infringementového řízení ve vztahu k plnění směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice 2009/147/ES 
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o ochraně volně žijících ptáků. Nyní je zajištění implementace (adaptace předpisů) řešeno 
společně s implementací nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (viz výše), a je tak 
předmětem této novely ZOPK. 

Z hlediska rizik souvisejících s nezajištěním implementace evropských předpisů obecně 
platí, že pokud není včas přijat předpis, který by adaptoval právní řád na nařízení, může 
Evropská Komise (Komise) zahájit řízení o porušení povinnosti (tzv. infringementové řízení), 
které ve svém důsledku může vést až k uložení citelných finančních sankcí, příp. omezení 
financování z unijních finančních zdrojů. Řízení o porušení povinnosti má dvě fáze. První fází 
je řízení před Komisí, tzv. prejudiciální, které má dvě stádia – zaslání tzv. formálního 
upozornění Komise a vydání odůvodněného stanoviska Komise.  

Druhou fází je pak samotné řízení před Soudním dvorem EU, které má také dvě stadia – 
prvním rozsudkem Soudní dvůr určí, že členský stát porušil povinnosti, které mu vyplývají 
z členství v Evropské unii. Následně má členský stát vymezen čas ke sjednání nápravy. 
Shledá-li Soudní dvůr EU, že dotyčný členský stát nesplnil včas povinnosti plynoucí pro něj 
z evropského práva, může ve svém druhém rozsudku tomuto státu uložit zaplacení paušální 
pokuty i penále. Výše těchto sankcí reflektuje zejména závažnost porušení povinností 
a dobu, po kterou členský stát své povinnosti neplnil. Minimální výše paušální pokuty je 
v případě ČR 1 736 000 €. Minimální výše penále pro ČR je 2 500 € denně do té doby, než 
ČR zjedná nápravu stavu věci. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že se výše 
paušální pokuty i penále na svých dolních hranicích pohybovat nebudou, tj. v případě ČR by 
se mohlo jednat o cca 10 000 € denně, až do doby, kdy ČR sjedná nápravu) a 2 miliony € 
jednorázově.  

Pokud jde konkrétně o nařízení (EU) č. 1143/2014, dne 25. 1. 2019 bylo z důvodu neplnění 
požadavků vyplývajících z tohoto nařízení doručeno ČR formální upozornění a tím zahájeno 
řízení o porušení povinnosti vedené pod č. 2018/2315. Česká republika má nyní lhůtu dva 
měsíce na to, aby se k formálnímu upozornění vyjádřila. Již ve formálním upozornění si 
Komise vyhradila právo následně vydat odůvodněné stanovisko. Pro rozhodování Komise 
bude důležité, kdy dojde k přijetí předpisu zajišťujícího adaptaci na předmětné nařízení. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování stávající právní úpravy by znamenalo rozpor, resp. neplnění požadavků 
evropského práva a zachování stávajícího trendu nekontrolovatelného (nebo jen omezeně 
kontrolovaného) šíření invazních nepůvodních druhů by dále omezovalo naplňování i dalších 
mezinárodních závazků ČR (viz např. Úmluva o biologické rozmanitosti). ČR by zároveň 
v rozporu s principem solidarity ovlivňovala celkový stav v rámci EU (s ohledem na šíření 
invazních nepůvodních druhů přes hranice) a přispívala tak k zaostávání za dalšími 
vyspělými státy světa, které tuto problematiku řeší (v porovnání např. s USA nebo Austrálií). 
Ty čelí dlouhodobě mnohem rozsáhlejším dopadům invazních druhů na biodiverzitu 
i hospodářství a jejich systém je nastavený zejména na prevenci dalšího šíření i zavlékání 
nových invazních nepůvodních druhů (přísné kontroly dovozu aj.). Invazní nepůvodní druhy 
představují riziko pro biologickou rozmanitost a mají negativní dopady na strukturu, funkci 
i stabilitu ekosystémů v důsledku změn přírodních stanovišť, predace, konkurence, přenosu 
nákaz, vytlačení původních druhů ve značné části areálu a genetických účinků křížení. 
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Kromě toho mohou mít invazní nepůvodní druhy také závažný nepříznivý dopad na lidské 
zdraví a hospodářství. V případě ponechání současného stavu bude dále docházet 
k narušování ekosystémů v důsledku (úmyslného či neúmyslného) zavádění nepůvodních 
druhů do přírody a úbytku biologické rozmanitosti. 

  

2.2 Varianta 1 
Povinnost provést adaptaci právního řádu ČR na výše uvedené přímo použitelné předpisy 
EU vyplývá pro ČR již z jejího samotného členství v EU. V rámci provádění této adaptace 
dochází k nezbytnému provázání s právní úpravou (pojmovou, procesní atd.) obsaženou 
v nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. V souvislosti s adaptací nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 i nařízení Rady (ES) č. 708/2007 dochází k doplnění odpovídajících 
kompetenčních, procedurálních a sankčních ustanovení.  

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 ponechává členským státům poměrně široký prostor 
pro individuální nastavení systému opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních 
nepůvodních druhů a jejich praktické provádění. V tomto ohledu je řada požadavků 
formulována poměrně obecně a jejich konkretizace v rámci národní právní úpravy je proto 
pro zajištění jejich efektivního naplňování nezbytná. 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 předpokládá vytvoření tzv. unijního seznamu 
invazních nepůvodních druhů (přijímaný formou prováděcích nařízení Komise), kam mají být 
zařazeny ty invazní nepůvodní druhy, jejichž nepříznivý dopad z hlediska ohrožení biologické 
rozmanitosti a souvisejících ekosystémových služeb v rámci celé EU je natolik významný, že 
vyžadují koordinovaný přístup, a splňují další jednotlivá kritéria stanovená nařízením. 
V případě ostatních invazních nepůvodních druhů, které mají územně omezené dopady atp., 
zakládá nařízení členským státům oprávnění ke stanovení seznamu invazních nepůvodních 
druhů s významnými dopady na členský stát, tzv. národního seznamu – toto oprávnění 
nicméně nebylo, s ohledem na nesouhlas některých subjektů v rámci projednávání, 
v předkládaném návrhu využito. Pro invazní nepůvodní druhy zařazené na unijním seznamu 
pak nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví omezení spočívající v zákazech 
jednotlivých způsobů nakládání s nimi. Tyto zákazy však nejsou absolutní, připouští se 
výjimky v podobě příslušného povolení. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 předpokládá 
zapojení členských států, jednak pokud jde o vykonávání kontrol dodržování zakázaných 
způsobů nakládání s invazními nepůvodními druhy na unijním seznamu a dále při povolování 
výjimek z nich. V adaptačním právním předpise je mj. nezbytné zakotvit orgány příslušné 
k provádění kontrol a k rozhodování o výjimkách, stejně jako nastavit mechanismus 
povolování výjimek. 

Členským státům je dále uloženo zajistit monitoring invazních nepůvodních druhů na jejich 
území a v případě zjištění jejich výskytu adekvátně reagovat. Samotné nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 pouze obecně stanoví, opatření jaké povahy mají být v jednotlivých 
situacích přijata. Dojde-li k zjištění ojedinělého výskytu nového invazního nepůvodního 
druhu, který na území příslušného členského státu není dosud rozšířen (tzv. včasné zjištění 
výskytu), členské státy mají povinnost zajistit odstranění tohoto invazního nepůvodního 
druhu tak, aby se dále nemohl šířit, případně, není-li jeho odstranění možné, izolovat jej. 
Naopak v případě invazních nepůvodních druhů, které jsou na území členského státu již 
široce rozšířené, uplatňují se opatření k jejich regulaci s cílem kontrolovat jejich další šíření. 
V obou případech je pak na členských státech, jaká konkrétní opatření přijmou. 
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V adaptačním právním předpise je proto zapotřebí nastavit systém přijímání opatření 
umožňující individualizovanou reakci na zavlečení a šíření jednotlivých invazních 
nepůvodních druhů. Součástí navrženého přístupu mají být také opatření k obnově 
ekosystémů poškozených invazními nepůvodními druhy. 

Starší a v ČR dosud řádně neimplementované nařízení Rady (ES) č. 708/2007 je svým 
zaměřením odlišné – představuje úzce sektorový právní předpis, týkající se pouze 
akvakultury, který se však se zaměřuje na všechny cizí (nepůvodní) a místně se 
nevyskytující druhy s cílem posoudit a minimalizovat možné nepříznivé vlivy jejich využívání. 
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 tak značně strukturovaně stanovuje postup pro povolování 
vysazení cizího nebo přemístění místně se nevyskytujícího druhu, včetně požadavků 
na posouzení jeho rizik, jeho pokusné vypuštění nebo zajištění karantény. V adaptačním 
právním předpise je tak především nezbytné určit kompetenci orgánu příslušného k vydání 
povolení k vysazení cizího nebo přemístění místně se nevyskytujícího druhu a stanovit 
postup vedoucí k jeho vydání, se zohledněním všech jednotlivých aspektů postupu 
dle nařízení. 

 

3 Jednotlivé novelizační body 

3.1 Obecná ochrana rostlin a živočichů (§ 5 odst. 4, 5 a 7) 

3.1.1 Popis cílového stavu 
Zachování stávají právní úpravy (zajišťující mj. potřebnou transpozici obecných požadavků 
Směrnice 92/43/EHS a Směrnice 2009/147/ES) s promítnutím nezbytných vazeb 
vyplývajících z nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 
v oblasti používaných pojmů atp. Zvýšení koordinace veřejných zájmů prostřednictvím 
ingerence dotčených orgánů. 

 

3.1.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty, které rozšiřují nepůvodní druh rostliny či živočicha do krajiny 

• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále také „ORP“)  

• Krajské úřady (dále také „KÚ“) 

 

3.1.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha nebo křížence 
do krajiny, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu, je možné jen 
s povolením orgánu ochrany přírody (§ 5 odst. 4 a 5 ZOPK). Povolení je vydáváno 
ve správním řízení formou rozhodnutí orgánu ochrany přírody na úrovni obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností.  
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Varianta 1  

Stávající úprava v oblasti nepůvodních druhů a kříženců je zachována beze změny, pouze 
dochází k úpravě pojmu „nepůvodní“, který bude nadále navazovat na jeho vymezení v rámci 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (v případě křížence jde pouze o zavedení chybějící 
legislativní zkratky). Doplněna je (v rámci nového § 5 odst. 7 ZOPK) účast orgánů státní 
správy myslivosti, rybářství a lesů, jako dotčených orgánů v rámci řízení o povolení dle § 5 
odst. 4 a 5 ZOPK tak, aby byla lépe zajištěna koordinace jednotlivých veřejných zájmů. 
Zároveň je doplněna možnost vydat (v případě nepůvodních druhů bez významných 
nepříznivých dopadů) povolení také „plošnou“ formou opatření obecné povahy, pokud se má 
týkat blíže neurčeného okruhu osob. Specificky je řešen postup v případě kříženců 
se zvláště chráněným druhem rostliny nebo živočicha. V případě invazních nepůvodních 
druhů se odkazuje na postup stanovený ve vazbě na nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 
v rámci § 13d až 13j ZOPK. 

 

3.1.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Podle současného znění zákona je záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu (nebo 
křížence) rostliny či živočicha do krajiny (vyjma lesnického hospodaření), který není součástí 
přirozených společenstev určitého regionu, možné jen s povolením ORP. Povolení je 
vydáváno ve správním řízení (rozhodnutím) na základě podané žádosti.  

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

Změny ustanovení § 5 odst. 4 a 5 ZOPK mají pouze legislativně-technický charakter (odkaz 
na definici „nepůvodního druhu“ v nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a zavedení 
legislativní zkratky „kříženec“). ORP bude beze změn nadále vydávat povolení k záměrnému 
rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence rostliny či živočicha do krajiny. Na základě 
provedených konzultací s vybranými zástupci ORP bylo zjištěno, že se jedná o marginální 
oblast vydávaných povolení obvykle 0 - 2 povolení/rok s průměrnou časovou náročností 
cca 4 hod/povolení.   

Novela doplňuje formu povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence 
do krajiny s tím, že kromě dosavadní formy rozhodnutí je navrženo využití formy opatření 
obecné povahy v případě blíže neurčeného okruhu osob.  

Úprava je navržena s cílem ulehčení administrativní zátěže, kdy forma „plošného“ opatření 
obecné povahy umožní vydat povolení v případech nejčastěji používaných nepůvodních 
druhů (pokud nemají závažné nepříznivé dopady) širokému okruhu uživatelů, a tím může 
dojít k omezení počtu jednotlivých žádostí o povolení a omezení počtu řízení vedených 
na úrovni ORP. V praxi bude možné takový postup aplikovat např. na „plošné“ povolení 
výsadeb některých dřevin v rámci doprovodné zeleně komunikací atp.). 

Množství řízení v oblasti nepůvodních druhů (§ 5 odst. 4 ZOPK) vedených v působnosti ORP 
dále také ovlivní (sníží) implementace uvedených evropských předpisů. Část nepůvodních 
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druhů je zařazena mezi invazní nepůvodní druhy na tzv. unijním seznamu (v současnosti 
49 druhů) a v těchto případech bude omezeno nakládání s těmito druhy formou zákazů 
stanovených nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 s příslušností pro povolení případných 
výjimek MŽP (druhy na unijním seznamu). Nařízením Rady (ES) č. 708/2007 je pak 
stanoven speciální postup v případě využívání nepůvodních, resp. cizích a místně se 
nevyskytujících druhů v akvakultuře (tj. v rybníkářství, případně v rámci jiných forem 
akvakultury). Vydání povolení pro použití těchto druhů dle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 je 
navrženo do působnosti KÚ, přičemž ale většina běžně v ČR využívaných druhů ryb je 
z větší části z procesu povolování vyňata. Z hlediska působnosti ORP by tedy mělo z části 
dojít k přesunu na jiné orgány v případě druhů zařazených na unijní seznam a v případě 
použití nepůvodních (resp. cizích a místně se nevyskytujících) druhů v akvakultuře v rámci 
celého sektoru rybníkářství, případně jiných (intenzivních) chovů ryb. 

Na základě provedených konzultací s vybranými zástupci ORP bylo zjištěno, že povolení 
k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny pro druhy v akvakultuře a na unijním 
seznamu jsou vydávána zcela omezeně. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že celkově nedojde ke změně administrativní zátěže 
pracovníků ORP. 

 

Krajské úřady 

Novela upřesňuje postup ve specifickém případě povolení k záměrnému rozšiřování křížence 
se zvláště chráněným druhem rostliny nebo živočicha s tím, že v těchto případech je 
stanovena příslušnost KÚ.   

Vzhledem k výjimečnosti těchto případů nebude změna představovat navýšení 
administrativní zátěže KÚ.  

 

Pro účely vydání povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence 
do krajiny anebo stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence si orgán 
ochrany přírody v případě, že vydaným povolením nebo stanoveným opatřením mohou být 
dotčeny zájmy na lesním hospodaření, myslivosti nebo rybářství, vyžádá závazné stanovisko 
příslušného orgánu státní správy. 

Ustanovení bylo doplněno na základě výsledků meziresortního jednání o návrhu novely 
s MZe. Cílem je zajistit lepší koordinaci jednotlivých zákony hájených zájmů. Je navržen 
princip „zrcadlení“ úrovně působnosti orgánů v jednotlivých předpisech - tedy při postupu 
dle § 5 odst. 4 a 5 ZOPK půjde o úroveň ORP a v případech, kdy bude k postupu 
dle jednotlivých ustanovení ZOPK příslušným orgánem ochrany přírody KÚ, budou 
dotčenými orgány myslivosti, rybářství a lesů také orgány na úrovni KÚ. To se uplatní 
i v případě vydávání opatření obecné povahy (přičemž v případě opatření obecné povahy se 
uplatní postup dle § 171 a násl. správního řádu a projednání návrhu opatření s dotčenými 
orgány tak bude prvním úkonem při jeho vydávání). S ohledem na četnost případů povolení 
dle § 5 odst. 4 a 5 ZOPK nebude tato role dotčených orgánů představovat zvýšenou zátěž 
a postup bude s ohledem na stanovenou shodnou úroveň orgánů (ORP, resp. KÚ) 
dostatečně efektivní. V případě ORP není zvýšení zátěže na základě provedených 
konzultací identifikováno (viz výše).  
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3.1.5 Celkové zhodnocení  
Tabulka 2: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 

ORP - vydávání povolení 
k záměrnému rozšíření 
nepůvodního druhu nebo 
křížence rostliny či 
živočicha do krajiny 

-/* 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 - - - - 

Životní prostředí 

- - -  - 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

ORP - přesun některých 
povolení k záměrnému 
rozšíření nepůvodního druhu 
nebo křížence rostliny či 
živočicha do krajiny na jiné 
orgány  

- 

KÚ- povolení 
k záměrnému rozšíření 
křížence se zvláště 
chráněným druhem do 
krajiny 

- 

  
KÚ - dotčenost v řízeních 
o opatření k regulaci 
křížence se zvláště 
chráněným druhem 

- 

Podnikatelské prostředí 

- -  - -  

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

- - - - 
 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
 

3.1.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

S ohledem na zajištění vazeb na komunitární úpravu i koordinaci veřejných zájmů 
doporučujeme přijmout variantu 1.  
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3.2 Opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, popř. dalších 
(expanzivních) druhů (§ 5 odst. 6 a 8) 

3.2.1 Popis cílového stavu 
Omezení nepříznivých vlivů nepůvodních druhů či kříženců a případně dalších (i původních, 
tzv. expanzivních) druhů rostlin a živočichů na přírodu a krajinu na lokální úrovni. 

 

3.2.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Vlastník nebo uživatel pozemku, uživatel honitby nebo rybářského revíru 

• Orgán ochrany přírody:  

1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - dále také „ORP“ (na jinak 
nespecifikovaných územích), 

2) Krajské úřady - dále také „KÚ“ (na jinak nespecifikovaných územích),  

3) AOPK (na území CHKO, NPR a NPP),  

4) Správy NP (na území NP) 

5) Újezdní úřady (na území vojenských újezdů) 

6) ČIŽP 

 

3.2.3 Návrh variant 

Varianta 0  

ORP mohou v současnosti rozhodnout o odlovu geograficky nepůvodních živočichů. 
Možnost provádění opatření v případě nepříznivých dopadů nepůvodních druhů živočichů je 
tak možné jen na základě tohoto rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a to v souladu 
se zvláštními předpisy (zákonem o myslivosti, zákonem na ochranu zvířat proti týrání). 

 

Varianta 1  

ORP může stanovit (rozhodnutím nebo opatření obecné povahy dle charakteru adresátů) 
opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence (rostlin či živočichů) a na základě 
podnětu MZe vzešlého z projednávání návrhu také další (i původní) druhy, u nichž bude 
potřebná regulace (tzv. expanzivní druhy), pokud to je s ohledem na místní dopady 
na přírodu a krajinu nezbytné. 

 

3.2.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Podle současného znění zákona mohou ORP (dle § 5 odst. 6 ZOPK) rozhodnout o odlovu 
geograficky nepůvodních druhů živočichů, včetně stanovení podmínek. Možnost provádění 
opatření v případě nepříznivých dopadů nepůvodních druhů je tak možné jen na základě 
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tohoto rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a to v souladu se zvláštními předpisy, konkrétně 
se zákonem o myslivosti a zákonem na ochranu zvířat proti týrání - ustanovení je tak 
aplikovatelné v praxi jen ve velmi omezeném okruhu případů, resp. druhů (nepůvodní druhy 
živočichů, kteří nejsou zvěří - nutrie říční, mýval severní, psík mývalovitý, norek americký). 
S ohledem na skutečnost, že většina druhů, na něž bylo možné stávající ustanovení 
aplikovat je již zařazena na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů (s výjimkou 
norka amerického) by se ustanovení bez dalších změn stalo prakticky nadbytečným. Ostatní 
opaření, např. v případě invazních nepůvodních druhů rostlin, jsou prováděna 
bez obdobného zákonného zmocnění, případně pouze ve vazbě na jiné předpisy (obecná 
povinnost vlastníků pozemků omezovat šíření plevelů dle § 3 odst. 1 zákona č. 326/204 Sb., 
o rostlinolékařské péče, atp.). 

V případě rostlin není postup obdobným způsobem zákonem nijak upraven a obvykle 
náklady na omezení nepříznivých dopadů nepůvodních druhů nesou kraje, města, správy 
NP, AOPK aj. přičemž stát obvykle poskytuje finanční příspěvky na likvidaci v rámci 
vypsaných dotačních titulů. Náklady na regulaci či odstranění rozšířeného nepůvodního 
druhu se pohybují v řádech milionů Kč (byť část druhů, kterých se tato opatření dosud týkala 
- konkrétně bolševník velkolepý a netýkavka žláznatá, je již zařazena mezi invazní 
nepůvodní druhy v rámci unijního seznamu). V některých případech byl dosud při šíření 
nepůvodních druhů uplatněn také postup dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
(povinnost vlastníků pozemků zamezit šíření plevelů dle § 3 odst. 1 tohoto zákona).  

   

b) Varianta 1 

ORP může stanovit (rozhodnutím nebo opatření obecné povahy dle charakteru adresátů) 
opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, případně dalších (i původních, tzv. 
expanzivních) druhů rostlin a živočichů, pokud to je s ohledem na místní dopady na přírodu 
a krajinu nezbytné. Tím bude zajištěna možnost jednotlivě reagovat na místní nepříznivé 
dopady těchto druhů. Ustanovení se oproti stávajícímu znění uplatní nejen u živočichů, ale 
také v případě nepůvodních druhů rostlin. Na základě podnětu MZe vzešlého z projednávání 
návrhu se postup uplatní také u dalších (i původních) druhů, u nichž bude potřebná regulace 
(tedy u tzv. expanzivních druhů), a to v případech, které nejsou upraveny jinými předpisy, 
jako je omezení stavu zvěře podle § 39 zákona č. 449/201 Sb., o myslivosti, nebo 
v případech kdy se na dané druhy nevztahuje zvláštní ochrana podle ZOPK či jiného 
předpisu.  

Obdobně jako v případě povolení dle § 5 odst. 5 ZOPK je doplněna také případná působnost 
KÚ v případě kříženců rostlin či živočichů se zvláště chráněnými druhy. Ve vazbě na § 5 
odst. 7 ZOPK je rovněž v případě stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu či 
křížence zakotvena koordinace prostřednictvím účasti dotčených orgánů v oblasti myslivosti, 
rybářství a lesů. V rámci § 5 odst. 8 ZOPK je pak specifikován postup provedení 
stanovených opatření se stanovením rolí jednotlivých subjektů na principu respektu 
k vlastnickým právům a uplatněním stávající úpravy stanovené § 68 ZOPK. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

ORP budou nadále příslušné k postupu dle § 5 odst. 6 ZOPK s tím, že ustanovení po úpravě 
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umožní stanovit opatření k regulaci nepůvodního druhu rostliny či živočicha nebo křížence, 
popř. dalších (expanzivních) druhů, pokud to s ohledem na místní dopady na přírodu 
a krajinu bude nezbytné. Půjde tedy po věcné linii o rozšíření stávající kompetence (nejen 
možnost rozhodnutí o odlovu živočichů, ale např. i regulaci některých nepůvodních druhů 
rostlin atp.).  

Zároveň ale dojde v rámci implementace nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 k přesunu 
části kompetence, resp. agendy na KÚ (z hlediska regulace invazních nepůvodních druhů 
zařazených na unijní seznam) a ORP se v těchto případech budou podílet případně 
na opatřeních pouze obecně na základě principu součinnosti orgánů veřejné správy. 
Na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů je již nyní zařazena řada problematických 
druhů vyžadujících regulaci (např. bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, mýval severní, 
psík mývalovitý, nutrie říční, střevlička východní aj.). S ohledem na existenci nové úpravy 
v oblasti invazních nepůvodních druhů je proto také v ustanovení § 5 odst. 6 zdůrazněn 
lokální rozměr dopadů, jež je důvodem pro stanovení regulačních opatření v působnosti 
ORP.  

Z hlediska formy stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu či křížence návrh 
předpokládá dle podmínek (množství, resp. určitosti subjektů, jichž se postup dotkne) formu 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. Do působnosti KÚ (v rámci § 77a) je svěřeno 
rozhodování v případě kříženců se zvláště chráněnými druhy (např. v případě hybridů vlka 
a psa) tak, aby bylo možné řádně vyhodnotit konsekvence (možnost záměny aj.) ve vztahu 
k ochraně dalších jedinců chráněného druhu.       

Jedná se tedy o dílčí navýšení zátěže ORP - existující působnost se rozšiřuje, nicméně 
většina druhů, na něž bylo možné stávající ustanovení aplikovat (mýval, psík, nutrie) i část 
druhů, které byly již v současnosti předmětem různých managementových opatření 
(bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá) je již zařazena mezi invazní nepůvodní druhy 
na unijním seznamu a bude řešeno v gesci KÚ (viz dále). ORP tak bude řešit pouze 
jednotlivé případy nepříznivých dopadů jiných nepůvodních či expanzivních druhů na místní 
úrovni. Navrženo je uplatnění individuální formy rozhodování i opatření obecné povahy, což 
by mělo dle podmínek zefektivnit administrativní postup. 

Na základě provedených konzultací s vybranými zástupci ORP bylo zjištěno, že rozhodování 
o odlovu geograficky nepůvodních živočichů tvoří v současnosti pouze marginální oblast 
vydávaných rozhodnutí ORP zhruba 1 rozhodnutí/rok s průměrnou časovou náročností cca 
4 hod/případ. Po novelizaci by stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu mělo být 
navýšeno odhadem na 2 opatření/rok s průměrnou časovou náročností cca 5 hod/případ. 
S ohledem na to bude obdobný rozsah zátěže i v případě zapojených dotčených orgánů. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nedojde ke změně administrativní zátěže pracovníků 
ORP (popř. správ NP, AOPK a újezdních úřadů vykonávajících na vybraných územích danou 
působnost). 

 

Krajské úřady  

Novela navrhuje specificky působnost KÚ v případě regulace kříženců se zvláště chráněnými 
druhy. Z věcného hlediska by se mělo jednat o zcela výjimečné případy, které však budou 
vyžadovat dostatečné odborné posouzení ve vztahu k ochraně zvláště chráněného druhu 
(tedy ve vztahu ke stávající působnosti KÚ). 
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Vzhledem k výjimečnosti těchto případů nebude změna představovat navýšení 
administrativní zátěže KÚ.  

 

Správy NP, AOPK a újezdní úřady 

Správy NP, AOPK a újezdní úřady v obvodu své územní působnosti vykonávají v souladu 
s § 78 odst. 1 a § 78a odst. 1 kompetence ORP a KÚ (viz výše).  

Pozn. Administrativní zátěž těchto úřadů nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým 
novelizovaným ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková 
administrativní zátěž ČIŽP je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových 
kompetencí orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících 
z návrhu zákona. 

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

V § 5 odst. 8 ZOPK se vymezuje postup při provádění opatření k regulaci nepůvodních druhů 
nebo kříženců, případně i expanzivních druhů podle § 5 odst. 6 ZOPK. S respektem 
k vlastnickým a jiným užívacím právům, včetně oprávněných zájmů uživatelů rybářských 
revírů a honiteb, se v rozsahu běžné péče stanoví spoluúčast vlastníků a uživatelů pozemků 
na provádění těchto opatření. Za „běžnou péči“ by mělo být považováno hospodaření 
odpovídající druhu pozemku, resp. kultur na něm, nebo podmínky stanovené pro výkon 
oprávnění podle jiných právních předpisů. Za běžnou péči je tak možné považovat např. 
kosení a jinou údržbu zemědělských pozemků v běžných agrotechnických lhůtách (případně 
dle podmínek podpor poskytovaných v oblasti zemědělství), lesní hospodaření prováděné 
podle lesního zákona a lesních hospodářských plánů či osnov (včetně např. možných 
výchovných zásahů, v rámci nichž lze opatření provést apod.). 

V tomto ohledu navazuje doplňovaný § 5 odst. 8 ZOPK na obecné zakotvení účasti vlastníků 
a správců pozemků na ochraně přírody a krajiny v úvodním ustanovení § 1 ZOPK. Ochrana 
přírody a krajiny je veřejným zájmem a každý je povinen strpět při užívání přírody a krajiny 
omezení vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny (viz § 58 odst. 1 ZOPK). 
S ohledem na určující princip odpovědnosti státu se však nově formulovaná povinnost 
zmírňuje několika způsoby. Předně je žádoucí podpořit zájem vlastníků a uživatelů pozemků 
zapojit se do provádění opatření k regulaci nepůvodních druhů v nezbytných případech tím, 
že na způsobu a podmínkách jejich provádění se orgán ochrany přírody a vlastník či uživatel 
pozemku budou moci dohodnout prostřednictvím smlouvy podle § 68 odst. 2 ZOPK 
a na provádění těchto opatření bude možné poskytnout vlastníkovi či uživateli pozemku 
finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 ZOPK. 

Dále § 5 odst. 8 ZOPK stanoví, že nelze-li provedení těchto lokálních opatření k regulaci 
nepůvodního druhu nebo křížence na vlastníkovi pozemku nebo jeho uživateli spravedlivě 
požadovat (tj. překračuje-li např. významně rozsah běžné péče, jde-li o „starou zátěž“ 
v podobě dřívějšího a rozsáhlejšího rozšíření druhu apod.), není-li je opatření vlastník či 
uživatel schopen provést (např. vyžaduje použití zvláštních postupů či metod), nebo pokud 
z jiných důvodů nekoná (v přiměřené době), zajistí provedení těchto opatření orgán ochrany 
přírody. Pak platí § 68 odst. 4 ZOPK a vlastník či uživatel předmětného pozemku je povinen 
provedení opatření strpět a umožnit. To je důležité mj. s ohledem na potřebu zajištění 
systematického přístup a efektivity opatření, pokud se týká pozemků více vlastníků (kdy 
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smysluplnost provedení opatření může být narušena nebo zmařena jeho neprovedením 
na některém z pozemků; tím by došlo i k maření úsilí vynakládaného okolními vlastníky). 

Dopady na soukromé a podnikatelské subjekty by tedy s ohledem na navržený postup měly 
být omezené a v případě, že překročí rozsah běžné péče, resp. běžného hospodaření 
řešeny ze strany orgánu ochrany přírody formou dohod a finančního příspěvku, případně 
zajištěním provedení vlastních opatření.   

   

Dopady na životní prostředí 

Stanovením opatření k regulaci nepůvodních druhů nebo kříženců v případě dopadů 
na přírodu a krajinu na místní úrovni bude efektivně zajištěno řešení jednotlivých 
nepříznivých vlivů na přírodní stanoviště, původní druhy, resp. společenstva a cenné biotopy 
dříve, než dojde k jejich většímu rozšíření a zároveň bez nutnosti (přísnější) regulace 
vztažené k invazním nepůvodním druhům. Takový přístup bude přitom i nákladově 
efektivnější.    

 

3.2.5 Celkové zhodnocení  
Tabulka 3: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Stát - vyšší náklady na 
opatření k regulaci 
nepůvodních druhů 
v případě jejich rozšíření 

** 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - 
Kraje, města - vyšší 
náklady na regulaci 
nepůvodních druhů 

*** 

Životní prostředí 

- - 
Snadnější šíření 
nepůvodních druhů - vyšší 
negativní dopady na 
původní druhy 

**** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stát - nižší náklady na 
likvidaci invazních druhů 
(řešení problému na místní 
úrovni) 

** 

Správy NP, AOPK a 
újezdní úřady - rozhodují o 
opatření k regulaci 
nepůvodních druhů na 
místní úrovni  

* 

  
ORP - stanovují opatření 
k regulaci nepůvodních 
druhů na místní úrovni 

 -/* 
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KÚ  - stanovují opatření 
k regulaci křížence se 
zvláště chráněným druhem 

- 

Podnikatelské prostředí 

- - 

Vlastníci nebo uživatelé 
pozemků v případě 
regulace výskytu 
nepůvodního druhu na 
pozemku - náklady v 
rozsahu běžné péče 

* 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Kraje, města - nižší náklady 
na regulaci nepůvodních 
druhů 

***   

Životní prostředí 

Účinnější řešení nepříznivých 
dopadů nepůvodních druhů 
na místní úrovni 

**** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

3.2.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1. 

Stanovením opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, popř. dalších i původních 
(expanzivních) druhů v navržené podobě umožní aplikovat dosavadní postup dle § 5 odst. 6 
i v dalších případech (nejen u živočichů, ale také u rostlin), a to na místní úrovni, kde je 
individuální řešení jednotlivých zjištěných nedostatků nejefektivnější. Rozšíření postupu 
i na křížence umožní při jejich regulaci mj. uplatnit navazující postupy podle dalších předpisů, 
jako je např. odlov živočichů, kteří nejsou zvěří podle § 41 zákon č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti. Přínosem je rovněž vyjasnění postupu v případě křížence se zvláště chráněným 
druhem (stanovení působnosti KÚ). 

S ohledem na navržený § 5 odst. 7 ZOPK při tom bude zajištěna potřebná koordinace 
veřejných zájmů prostřednictvím účasti dotčených orgánů a v rámci § 5 odst. 8 je upraven 
postup provádění opatření tak, aby byla šetřena vlastnická, případně další užívací práva. 

 

3.3 Ochrana dřevin a povolení ke kácení (§ 7 a 8) 

3.3.1 Popis cílového stavu 

Zjednodušení postupu při regulaci invazních nepůvodních druhů dřevin za účelem omezení 
šíření těchto druhů (při provádění opaření dle čl. 17 a 19 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/204, resp. § 13d až § 13j) a zajištění vazby na (stávající) právní úpravu 
ve fytosanitární oblasti.  
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3.3.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty podílející se na regulaci invazních nepůvodních druhů (vlastníci a uživatelé 
pozemků, případně orgány ochrany přírody a jimi povřené osoby)  

• Orgán ochrany přírody:  

1. Obecní úřady  

2. AOPK (na území NPR a NPP),  

3. Správy NP (na území NP) 

4. Újezdní úřady (na území vojenských újezdů) 

5. ČIŽP 

 

3.3.3 Návrh variant 

Varianta 0  

V současnosti je § 7 ZOPK stanovena ochrana všech dřevin rostoucích mimo les 
(bez ohledu na jejich invazní charakter) a ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu 
ochrany přírody (obec), pokud kácení a odstraňování dřevin nepodléhá některé ze zákonem 
stanovených výjimek nebo pokud dřeviny nedosahují prováděcím předpisem stanovených 
rozměrů. Kácení dřevin podléhající výjimce musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů 
předem. 

 

Varianta 1  

V případě dřevin zařazených mezi invazní nepůvodní druhy se při jejich kácení a dalších 
zásazích nezbytných k předcházení nebo omezení šíření invazních druhů dřevin 
prováděných podle § 13d až 13j ZOPK neuplatní ochrana stanovená dle § 7 odst. 1 ZOPK. 
V rámci § 8 odst. 1 ZOPK je doplněna dosud chybějící vazba na stávající úpravu dle zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči při provádění mimořádných rostlinolékařských 
opatření. 

 

3.3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti právní úprava nijak nerozlišuje postup v případě invazních nepůvodních 
dřevin a nezbytnosti jejich regulace. Pro kácení dřevin je třeba podat „žádost o  povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les“. V rámci správního řízení pak správní orgán provede 
místní šetření, při kterém zhodnotí stav předmětné dřeviny a posoudí žadatelem uváděné 
důvody. Za toto šetření se platí správní poplatek obvykle ve výši 500 Kč. V jednoduchých 
případech rozhodne správní orgán bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů (výjimečně 
ve zvláště složitých případech do 90 dnů) od zahájení řízení, tj. od podání žádosti. 

Administrativní zátěž na straně žadatelů o povolení ke kácení dřevin je odhadována na 125 - 
250 Kč/žádost (časová náročnost vyplnění žádosti je cca ½ - 1 hod, hodinové náklady 
250 Kč dle metodiky MPO) a dále je k nákladům třeba přičíst správní poplatek za místní 
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šetření 500 Kč/hod. Náklady na jednu žádost tedy činí v jednoduchých případech 625 Kč, 
v případě složitějších žádostí mohou být náklady o něco vyšší, zhruba kolem 
1000 Kč/žádost. 

Administrativní zátěž na straně obcí na správní řízení k vydání 1 povolení ke kácení dřevin je 
odhadována přibližně na 725 Kč (časová náročnost na vydání 1 povolení je v průměru 
zhruba 2,5 hodiny). 

Absence úpravy týkající se invazních nepůvodních druhů ztěžuje provádění nezbytných 
opaření, jako je např. regulace náletu pajasanu žláznatého ve městech, kdy jeho působením 
dochází k narušování komunikací aj. staveb i dopadům na přírodní stanoviště. 

    

b) Varianta 1 

V případě dřevin zařazených mezi invazní nepůvodní druhy se při jejich kácení a dalších 
zásazích nezbytných k předcházení nebo omezení šíření invazních druhů dřevin 
prováděných podle § 13d až 13j ZOPK neuplatní ochrana stanovená dle § 7 odst. 1 ZOPK. 
Postup tak bude administrativně jednodušší (nebude vyžadováno povolení ke kácení), 
nicméně nepůjde o postup „bezbřehý“, ale omezený rozsahem a podobou opatření 
stanovených k odstranění, izolaci či regulaci invazního nepůvodního druhu. Touto úpravou 
zároveň nejsou dotčena jiná ustanovení ZOPK nebo dalších předpisů a v plném rozsahu se 
tak nadále uplatní např. ochrana jednotlivých dřevin vyhlášených dle § 46 ZOPK z památné 
stromy, ochrana dřevin, které jsou součástí kulturní památky dle předpisů o památkové péči 
atp. V návaznosti na úpravu stanovenou čl. 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a § 13j 
ZOPK by měla být zajištěna případná obnova výsadeb pokácených dřevin.  

V rámci § 8 odst. 1 ZOPK je z podnětu ÚKZÚZ, jako orgánu rostlinolékařské péče, doplněna 
dosud chybějící vazba na stávající úpravu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči při provádění mimořádných rostlinolékařských opatření. V ostatních případech nákaz 
dřevin se nadále uplatní postup dle § 7 (nově) odst. 3 ZOPK.             

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Usnadnění regulace invazních nepůvodních druhů dřevin prováděné v rámci opatření 
předcházení nebo omezení jejich šíření a kácení prováděného v rámci mimořádných 
rostlinolékařských opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení škodlivých organismů 
rostlin bude znamenat zjednodušení administrativy, a tím i snížení administrativní zátěže jak 
na straně žadatelů (vlastníků pozemků), tak na straně správních orgánů.  

Úspora administrativní zátěže na straně žadatelů z důvodu nepodávání žádosti o povolení 
ke kácení dřevin (pro invazní druhy) činí 625 - 1000 Kč/žádost Kč dle složitosti žádosti. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecní úřady 

Vyjmutí zásahů nezbytných k předcházení nebo omezení šíření invazních nepůvodních 
druhů dřevin prováděných podle § 13d až 13j z ochrany a tedy z režimu povolení ke kácení 
dřevin (viz výše) zamezí nárůstu administrativní zátěže na straně obcí v případě regulace 
invazních nepůvodních druhů dřevin.  
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Úspora administrativní zátěže na straně obcí z důvodu odpadnutí správního řízení k vydání 
povolení kácení dřevin pro invazní druhy je odhadována přibližně na 725 Kč/povolení. Počet 
povolení kácení dřevin (invazních druhů) je odhadován v ĆR na cca 1 500 žádostí/rok. 
Celková úspora administrativní zátěže na straně obcí je tedy odhadována 
na 1 125 tis. Kč/rok. 

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže obecních úřadů. Celková 
administrativní zátěž je shrnuta v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů 
státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Správy NP, AOPK a újezdní úřady 

Správy NP, AOPK (na území NPR a NPP) a újezdní úřady vykonávají v obvodu své územní 
působnosti kompetence obcí (viz výše).  

Pozn. Administrativní zátěž těchto úřadů nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým 
novelizovaným ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková 
administrativní zátěž je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí 
orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu 
zákona. 

 

Česká inspekce životního prostředí 

Zjednodušení administrativy spojené s povolováním kácení invazních nepůvodních druhů 
a prováděním mimořádných rostlinolékařských opatření přináší omezení zátěže pro orgány, 
které povolení vydávají, na druhé straně přináší zvýšení administrativy kontrolním orgánům. 
ČIŽP se pravidelně setkává se zneužíváním institutu kácení na oznámení, kdy přes 70% 
došlých podnětů, navazujících kontrol a řízení se týká dřevin rostoucích mimo les. Zajištění 
kontroly bude proto nutné věnovat dostatečnou pozornost. 

Pozn. Administrativní zátěž ČIŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž ČIŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navržená úprava umožní efektivní provádění opatření k omezení šíření a dopadů invazních 
nepůvodních druhů dřevin, které mají nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost 
a související ekosystémové služby. Opatření budou nicméně co do rozsahu a způsobů 
omezena ve vazbě na postup stanovený dle § 13d až 13j a zároveň bude nadále zajištěna 
ochrana jednotlivých dřevin podle dalších ustanovení ZOPK (památné stromy atp.) nebo 
dalších předpisů. V návaznosti na požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 bude 
dle potřeby zajištěna v rámci opatření k obnově dotčených ekosystémů výsadba (původních) 
druhů dřevin.    
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3.3.5 Celkové zhodnocení  
Tabulka 4: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Obecní úřady - povolení ke 
kácení dřevin (včetně 
invazních druhů)  

725 
Kč/žádost  

Podnikatelské prostředí 

- - Kácení invazních druhů 
dřevin s povolením obce 

625-1000 
Kč/žádost 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 

Životní prostředí 

Možnost uložení náhradní 
výsadby za vykácené dřeviny 
v povolení 

*  -  - 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecní úřady - snížení 
administrativní zátěže - 
nebudou vydávat povolení ke 
kácení invazních druhů 
dřevin  

úspora 
1 125 tis. Kč 

ČIŽP - navýšení kontrolní 
činnosti **  

Správy NP, AOPK a újezdní 
úřady - snížení 
administrativní zátěže - 
nebudou vydávat povolení ke 
kácení invazních druhů 
dřevin 

*   

Podnikatelské prostředí 

Snížení administrativní 
zátěže -  kácení invazních 
druhů dřevin bez povolení  

úspora 625-
1 000 Kč/ 
žádost  

 - -  

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 

Uložení opatření k obnově 
dotčených ekosystémů -
výsadba (původních) druhů 
dřevin (dle ZOPK) 

** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
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3.3.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

S ohledem na možnost zefektivnění postupu a zjednodušení administrativy spojené 
s kácením invazních druhů dřevin za účelem omezení šíření těchto druhů a při provádění 
mimořádných rostlinolékařských opatření doporučujeme přijmout variantu 1. 

  

3.4 Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (§ 13a 
až § 13 c) 

3.4.1 Popis cílového stavu 
V návaznosti na nařízení Rady (ES) č. 708/2007 vytvořit podmínky pro kompetenční 
a procedurální zajištění procesu povolování vysazování cizích a přemisťování místně se 
nevyskytujících druhů (souhrnně „přesunů“) za účelem jejich využití v akvakultuře (včetně 
všech aspektů postupu dle nařízení, tj. případného posouzení rizik, stanovení karantény 
nebo pokusného vypuštění a sledování), kontrolu tohoto využívání a řešení jeho případných 
nepříznivých dopadů. V souladu s cíli nařízení Rady (ES) č. 708/2007 by tento postup 
posouzení a minimalizace možných vlivů používání cizích a místně se nevyskytujících druhů 
(včetně vlivu necílových druhů) měl přispět k dlouhodobě udržitelnému rozvoji odvětví 
akvakultury při současném omezení nepříznivých dopadů na biologickou rozmanitost, 
na přírodní stanoviště nebo jiné druhy.  

Jedná se o adaptační a prováděcí ustanovení k nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 

 

3.4.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekt (žadatel) provádějící přesun cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
do akvakultury 

• Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

• Ministerstvo zemědělství 

• Orgán ochrany přírody:   

1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností - dále také „ORP“ (na jinak 
nespecifikovaných územích), 

2) Krajské úřady (na jinak nespecifikovaných územích)  

3) AOPK (na území CHKO, NPR a NPP),  

4) Správy NP (na území NP) 

5) Újezdní úřady (na území vojenských újezdů) 

6) ČIŽP 

• Krajská veterinární správa (KVS) 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

• Orgány státní správy rybářství 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF33ZK)



 

39 
 

3.4.3 Návrh variant 

Varianta 0 

Postup při používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře podle nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007 nebyl dosud v rámci právní úpravy ČR řádně adaptován. 
Při zavádění nepůvodního druhu (jeho rozšiřování do krajiny včetně použití v otevřených 
zařízeních akvakultury) se postupuje dle obecně platného ustanovení § 5 odst. 4 ZOPK 
(resp. ve zvláště chráněných územích § 16 – 34) a související úpravy v rámci zákona 
o rybářství (§ 2 písm. s a § 12 odst. 6). Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu 
(resp. dle § 12 odst. 6 zákona o rybářství vypuštění nepůvodního druhu ryby či vodního 
organismu), který není součástí přirozených společenstev určitého regionu, do krajiny je 
možné jen s povolením orgánu ochrany přírody (ORP). Souběžně je vodním zákonem 
(§ 35 odst. 3) zakázáno vypouštět nepůvodní ryby a ostatní vodní živočichy do vodních toků 
a vodních nádrží bez souhlasu vodoprávního orgánu.  

 
Varianta 1 

Dosavadní obecně platný postup dle § 5 odst. 4 ZOPK bude při použití cizích (nepůvodních) 
a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře nahrazen postupem dle nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007. Povolení k vysazování cizích a přemisťování místně se nevyskytujících druhů 
(souhrnně označovány jako „přesuny“ cizích a místně se nevyskytujících druhů) se podává 
u krajského úřadu. Z požadavků na povolení přesunu jsou vyňaty druhy uvedené v příloze IV 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007, a dále uzavřená zařízení akvakultury.         

Samotný postup při vydávání povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího 
druhu, zahrnuje požadavky vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 708/2007, jako je posuzování 
rizik přesunu poradním výborem, stanovení pokusného vypuštění, karantény nebo 
zpracování a schválení pohotovostního plánu.  V řízení o vydání povolení se bude k přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu vyjadřovat státní veterinární správa, Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Společná meziresortní komise pro nepůvodní 
a invazní nepůvodní druhy (dále též jen „Společná komise“), a dále bude rozhodováno 
o provedení pokusného vypuštění a o umístění cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
do karantény. V případech pokusného vypuštění a výjimečného přesunu je také povinností 
žadatele zpracovat pohotovostní plán pro případ nepředvídaných událostí.  

Pokud k takové situaci dojde, je (podle čl. 12 nařízení) orgán ochrany přírody oprávněn zrušit 
vydané povolení k používání cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu a k rozhodnutí 
o zrušení povolení si vyžádá závazné stanovisko příslušného orgánu státní správy rybářství. 
I v případě zrušení povolení nicméně platí v souladu s čl. 17 nařízení povinnost provést 
opatření podle pohotovostního plánu. Čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 také 
požaduje, aby členské státy zajistily v souvislosti s přesunem cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu veškerá vhodná opatření, jejichž účelem je zabránit nepříznivým 
účinkům přesunu na biologickou rozmanitost, a zejména na druhy, stanoviště a funkce 
ekosystémů, které lze od uskutečňovaného přesunu očekávat, včetně případných účinků 
přesunu necílových druhů. V souladu s obecným principem odpovědnosti původce se 
v § 13c odst. 1 navrhuje, aby opatření proti nepříznivým účinkům přesunu zajišťoval ten, kdo 
cizí nebo místně se nevyskytující druh využívá. Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení se 
v návaznosti na čl. 2 odst. 5 vztahuje i na druhy zařazené do přílohy IV nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007.     
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3.4.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Podle současného znění zákona je obecně záměrné rozšíření geograficky nepůvodního 
druhu (nebo křížence) rostliny či živočicha do krajiny, který není součástí přirozených 
společenstev určitého regionu, možné jen s povolením ORP (postupuje se dle § 5 odst. 4). 
Povolení je vydáváno ve správním řízení (rozhodnutím) na základě podané žádosti. Na tento 
postup odkazuje také ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, který však 
zároveň obsahuje samostatnou definici nepůvodní ryby a nepůvodního vodního organismu 
(jako geograficky nepůvodní nebo geneticky nevhodnou anebo neprověřenou populaci ryb 
a vodních organizmů, vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v České 
republice méně než 3 po sobě následující generační populace), což v praxi působí aplikační 
obtíže. Přinejmenším část nepůvodních druhů ryb využívaných v rybníkářství a dalších 
formách akvakultury není v našich podmínkách většinou schopna přirozeného rozmnožování 
(např. amur bílý, pstruh duhový a další) a omezení 3 generacemi dle definice v zákoně 
o rybářství se tedy u nich neuplatní - naopak se takto mohou za „původní“ považovat spíše 
plevelné nebo dokonce invazní nepůvodní druhy, které se adaptovali a intenzivně se 
rozmnožují. Souběžně je vysazení nepůvodního druhu vázáno také na souhlas 
vodoprávního orgánu (§ 35 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

V současném znění ZOPK není blíže upraven postup hodnocení rizik zaváděného cizího 
(nepůvodního) druhu ani postup v případě nepříznivých vlivů nepůvodního druhu 
na biologickou rozmanitost (obdobně k čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 708/2007). 
Ustanovení umožňující odlov nepůvodních živočichů podle § 5 odst. 6 ZOPK není v případě 
nepůvodních druhů ryb či vodních organismů prakticky aplikovatelné. 

V současnosti je tedy využívání nepůvodních druhů i v případě akvakultury spojeno 
s administrativní zátěží (povolení orgánu ochrany přírody dle § 5 odst. 4 ZOPK a souhlas 
vodoprávního orgánu dle § 35 odst. 3 vodního zákona) a současně s ohledem na odlišnost 
stanovených pojmů mezi jednotlivými předpisy jsou jednotlivé subjekty vystaveny právní 
nejistotě. Dostatečně řešeny nejsou případy nepříznivých dopadů nepůvodního druhu 
na přírodu a krajinu (biologickou rozmanitost), které je obecně obtížně v případě vodního 
prostředí omezovat. Náklady takových opatření zatěžují jak veřejné rozpočty, tak samotné 
hospodařící subjekty (např. v případě nárůstu početnosti druhů, jako je karas stříbřitý atp.). 

 

b) Varianta 1 

Varianta 1 zajistí nezbytnou adaptaci v souvislosti s nařízením Rady (ES) č. 708/2007 
a postup dle nařízení nahradí dosavadní obecně platný postup dle § 5 odst. 4 ZOPK 
(a zároveň bude odstraněna souběžně platná úprava v rámci vodního zákona). Přesuny 
cizích a místně se nevyskytujících druhů podléhají povolení orgánu ochrany (krajského 
úřadu). Z požadavků na povolení přesunu jsou vyňaty podle čl. 2 odst. 5 nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 druhy uvedené v příloze IV k tomuto nařízení - mezi tyto druhy patří většina 
v ČR využívaných cizích (nepůvodních) druhů ryb, jako je amur bílý, pstruh duhový, siven 
americký i široká škála v současnosti stále častěji chovaných jeseterovitých ryb apod. 
Z postupu jsou v souladu s čl. 2. odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 dále vyňata také 
uzavřená zařízení akvakultury, která jsou otevřených vod dostatečně oddělena a splňují tak 
kritéria uvedená v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.         
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Postup při vydávání povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu, 
zahrnuje požadavky vyplývající z výše uvedeného nařízení, jako je posuzování rizik přesunu 
poradním výborem, stanovení pokusného vypuštění, karantény nebo zpracování a schválení 
pohotovostního plánu. Z nařízení také vyplývá nutnost zajištění souladu přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu s požadavky fytosanitární, resp. veterinární legislativy. 
Za tímto účelem stanovuje § 13a odst. 2 dotčenost orgánů krajské veterinární správy 
a ÚKZÚZ v řízení o vydání povolení. K navrhovanému přesunu se podle návrhu zákona 
bude v souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 vyjadřovat také poradní výbor, 
jehož funkci bude zajišťovat Společná komise, která bude složená ze zástupců ministerstva 
životního prostředí, ministerstva zemědělství a příslušných odborníků (viz níže).  

U výjimečného přesunu je stanovena povinnost žadatele zajistit (na vlastní náklady) 
posouzení jeho rizik pro životní prostředí (v souladu s přílohou II k nařízení). K předloženému 
posouzení rizik se rovněž vyjadřuje Společná komise. Povolení lze vydat pouze tehdy, pokud 
rizika pro životní prostředí spojená s navrhovaným přesunem budou hodnocena jako nízká; 
v opačném případě požaduje nařízení, aby byla přijata opatření k jejich zmírnění.  

V rámci rozhodování o povolení přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
rozhoduje orgán ochrany přírody na základě stanovisek Společné komise, orgánu krajské 
veterinární správy a ÚKZÚZ také o provedení pokusného vypuštění a o umístění cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu do karantény. Do karantény se cizí nebo místně 
nevyskytující druh umisťuje vždy v případě pokusného vypuštění a v případě výjimečného 
přesunu. Pokusným vypuštěním se podle článku 16 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 rozumí 
počáteční pokusné vypuštění podléhající zvláštní kontrole šíření a preventivním opatřením, 
založených na informacích a doporučeních Společné komise. O délce pokusného vypuštění 
rozhodne orgán ochrany přírody a teprve na základě jeho výsledků může být povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu vydáno.  

V případech pokusného vypuštění a výjimečného přesunu je také povinností žadatele 
zpracovat pohotovostní plán pro případ nepředvídaných událostí. Náležitosti pohotovostního 
plánu nejsou nařízením jasně stanoveny, avšak v článku 17 se požaduje, aby pohotovostní 
plán zahrnoval návrh na odstranění druhu z daného prostředí v případě jeho negativního 
vlivu na životní prostředí nebo na původní populace. Obsahem pohotovostního plánu má být 
detailní postup pro řešení nepředvídaných událostí s cílem zamezení dalšího šíření 
a dopadů cizího nebo místně se nevyskytujícího se druhu (součástí tak budou organizační 
i technická opatření od použití překážek až po odstranění uniklých jedinců z prostředí). 
Navrhuje se, aby v zájmu právní jistoty žadatelů i sjednocení výkonu státní správy byly 
stanoveny prováděcím právním předpisem. 

Při povolování přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu s tzv. přeshraničním 
vlivem, tzn. přesunem, jehož účinky by se mohly projevit v sousedních členských státech, 
nelze povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu bez souhlasu 
Evropské komise udělit. Navrhuje se, aby v těchto případech byla kompetence k vydání 
povolení přenesena na úroveň Ministerstva životního prostředí, které zajistí projednání 
případu s dotčeným členským státem, případně dotčenými členskými státy a Evropskou 
komisí postupem předepsaným v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 

V souvislosti s přesunem cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu mají být dle nařízení 
zajištěna veškerá vhodná opatření, jejichž účelem je zabránit nepříznivým účinkům přesunu 
na biologickou rozmanitost, a zejména na druhy, stanoviště a funkce ekosystémů, včetně 
případných účinků přesunu necílových druhů. V souladu s obecným principem odpovědnosti 
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původce přenáší § 13c odst. 1 zajištění opatření proti nepříznivým účinkům přesunu na toho, 
kdo cizí nebo místně se nevyskytující druh využívá, což se vztahuje i na druhy zařazené 
do přílohy IV nařízení.   

Dále je do § 13c odst. 2 návrhu zákona doplněna kompetence orgánu ochrany přírody 
vydané povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu zrušit, v souladu 
s čl. 12 nařízení, který také definuje podmínky, za kterých může ke zrušení povolení dojít. 
K rozhodnutí o zrušení povolení si orgán ochrany přírody vyžádá závazné stanovisko 
příslušného orgánu státní správy rybářství. I v případě zrušení povolení nicméně platí 
v souladu s čl. 17 nařízení provést opatření podle pohotovostního plánu a orgán ochrany 
přírody případně ponechá vydané rozhodnutí v části týkající se pohotovostního plánu 
v platnosti. 

  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Krajské úřady 

V obvodu své územní působnosti budou KÚ vydávat povolení k přesunu cizího nebo místně 
se nevyskytujícího druhu v akvakultuře. K tomuto povolení si vyžádají stanovisko Společné 
komise a dále závazná stanoviska KVS nebo ÚKZÚZ, jako dotčených orgánu. Krajské úřady 
budou také příslušným orgánem v případě zrušení vydaného povolení, pokud by došlo 
k nepříznivým účinkům na životní prostředí ve smyslu čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 
a uložení opatření proti nepříznivým účinkům podle čl. 4 odst. 1 nařízení resp. § 13c odst. 1 
ZOPK. 

V návaznosti na čl. 2 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 se však větší část ustanovení, 
tedy především samotný proces povolování přesunu cizích a místně se nevyskytujících 
druhů neuplatní u druhů zařazených do přílohy IV nařízení. Zde je zařazena většina dosud 
v ČR využívaných druhů, jako je amur bílý, tolstolobik bílý, pstruh duhový siven americký 
nebo celá řada druhů jeseterů. Celkový dopad implementace nařízení tak bude omezený 
a bude se týkat především jednotlivých případů zavádění nových druhů do akvakultury. 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o 300 hod, tj. o 110 tis. Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech 
o 1 544 tis. Kč/rok  (viz tab. 5).  

 

Tabulka 5: Administrativní zátěž KÚ vyplývající z vydávání povolení k přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury a dalších s tím souvisejících úkonů 

Výsledky dotazníkových šetření 

Průměrný odhadovaný počet vydaných povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu  

3,9 povolení/rok 

Průměrná časová náročnost vydání 1 povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu  

6,4 dnů 

Průměrný odhadovaný počet případů zrušení tohoto 
povolení 

3 povolení/rok 
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Průměrná časová náročnost zrušení tohoto povolení 4,1 dnů 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost vydávání povolení 199 hod, tj. 24,88 dnů/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 73 630 Kč/rok  

Celková administrativní zátěž všech KÚ 1 030 820 Kč/rok 

Celková časová náročnost zrušení povolení 99 hod, tj. 12,38 dnů/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 36 630 Kč/rok  

Celková administrativní zátěž všech KÚ 512 820 Kč/rok 

Ve vazbě na uvedenou úpravu navrženou ve vztahu k čl. 4 odst. 1 a čl. 12 nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007, tj. zajištění (uložení) provedení opatření proti nepříznivým vlivům 
při využívání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (včetně druhů 
zařazených do přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007) a případné zrušení povolení 
k přesunu (a využívání) cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu v akvakultuře (§ 13c 
ZOPK a § 21 odst. 2 písm. i zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství), je navržena dotčenost 
orgánu státní správy rybářství na úrovni KÚ. 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o 24 hod/rok/KÚ, tj. o 8 900 Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech 
o 124 tis. Kč/rok  (viz tab. 6).  
 

Tabulka 6: Administrativní zátěž KÚ vyplývající z dotčenosti v řízeních o uložení provedení 
opatření proti nepříznivým účinkům a v řízení o zrušení povolení k přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu 

Výsledky dotazníkových šetření 

Odhadovaný počet řízení 3 řízení/rok 

Časová náročnost vyplývající z dotčenosti KÚ v 1 řízení 8 hod 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost agendy 24 hod, tj. 3 dny/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 8 880 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 124 320 Kč/rok 

 
Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže krajských úřadů. Celková 
administrativní zátěž je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí 
orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu 
zákona. 
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  
Krajské úřady budou nově vydávat povolení k přesunu cizího druhu v akvakultuře. Tím by 
mělo dojít k mírnému snížení administrativní zátěže ORP v souvislosti s vydáváním povolení 
k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny, neboť část těchto 
povolení (pro druhy v akvakultuře) bude nyní spadat do kompetence krajských úřadů. Jak již 
bylo uvedeno výše, na základě provedených konzultací s vybranými zástupci ORP bylo 
zjištěno, že povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny pro druhy 
v akvakultuře jsou vydávána velmi omezeně a z toho důvodu nedojde ke změně 
administrativní zátěže pracovníků ORP. 
 

Ministerstvo životního prostředí 

MŽP bude vydávat povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu 
v akvakultuře s možným vlivem na sousední členský stát. Předpokládá se, že množství 
těchto povolení se bude pohybovat v řádu max. jednotek za rok. Lze předpokládat, že tak 
dojde k navýšení administrativní zátěže MŽP o 200 hod/rok, tj. cca 91 tis. Kč/rok (viz tab. 7). 
 

Tabulka 7: Administrativní zátěž MŽP vyplývající z vydávání povolení k přesunu cizího nebo 
místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury a dalších s tím souvisejících úkonů 

Výpočet administrativní zátěže 

Průměrný odhadovaný počet vydaných povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu  

5 povolení/rok 

Průměrná časová náročnost vydání 1 povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu  

5 dnů 

Celková časová náročnost vydávání povolení 200 hod, tj. 25 dnů/rok 

Celková administrativní zátěž MŽP 91 200 Kč/rok 

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže MŽP. Celková administrativní zátěž 
MŽP je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

 Krajská veterinární správa  

KVS bude s ohledem na požadavky čl. 13 nařízení Rady (ES) č. 708/2017 vydávat závazná 
stanoviska k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury. Pracnost 
vydání tohoto stanoviska je zhruba 2 dny. Na základě odhadu průměrného počtu povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury (3,9 povolení/KÚ/rok 
– viz tab. 8) učiněného na základě konzultací s krajskými úřady je celkový odhadovaný počet 
stanovisek 55 za rok, to znamená, že administrativní zátěž se zvyšuje o 880 hod/rok, tj. cca 
358 tis. Kč/rok.  

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže KVS. Celková administrativní zátěž je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

ÚKZÚZ bude rovněž vydávat závazná stanoviska k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu do akvakultury z pozice fytosanitárního orgánu. Pracnost vydání 
tohoto stanoviska je zhruba 2 dny. Na základě odhadu průměrného počtu povolení k přesunu 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury (3,9 povolení/KÚ/rok – viz tab. 
8) učiněného na základě konzultací s krajskými úřady je celkový odhadovaný počet 
stanovisek 55 za rok, to znamená, že administrativní zátěž se zvyšuje o 880 hod/rok, tj. cca 
358 tis. Kč/rok.  

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže ÚKZÚZ. Celková administrativní zátěž 
je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Orgány státní správy rybářství 

Orgány státní správy rybářství (KÚ) budou vydávat závazné stanovisko k zrušení povolení 
k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu a k případnému uložení opatření 
proti nepříznivým účinkům ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) Rady č. 708/2007. 
Domníváme se, že půjde o ojedinělé případy a tato kompetence nenavýší administrativní 
zátěž orgánů státní správy rybářství. 

 

Společná meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy 

Společná meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy (dále jen „Společná 
komise“) bude plnit úkoly poradního výboru vyplývající z nařízení rady (ES) č. 708/2014 
a zároveň bude také odborným poradním orgánem pro oblast nepůvodních a invazních 
nepůvodních druhů v návaznosti na nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. 

Společná komise bude ustanovena Ministerstvem životního prostředí a bude mít celkem 
13 členů. Předseda a členové komise budou jmenování ministrem životního prostředí. Kromě 
předsedy bude mít komise 2 členy z řad odborných pracovníků MŽP a 2 členy za MZe. 
Všichni tito členové nominování do komise budou veškerou agendu vyplývající z členství 
vykonávat v rámci své pracovní náplně bez nároku na finanční odměnu.  

Oba resorty pak z řad externích odborníků či odborníků z resortních organizací MŽP a MZe 
nominují do komise celkem dalších 8 členů. Tito členové budou specialisté v jedné 
ze 4 odborných oblastí (vždy po 2 odbornících, každý za 1 resort): 

1. ryby a jiné vodní organismy 
2. rostliny 
3. bezobratlí živočichové 
4. obratlovci 

Tito externí odborníci budou agendu související s členstvím v komisi vykonávat na základě 
dohody o provedení práce. Náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly MŽP a MZe 
(personální náklady). 

Společná komise bude vydávat stanovisko podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 k přesunu cizího druhu v akvakultuře. V rámci toho bude posuzovat, zda podaná 
žádost splňuje všechny požadavky nařízení Rady (ES) č. 708/2007 (stanovené zejména 
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v čl. 6 odst. 2, resp. v příloze I k nařízení), jaké povahy navrhovaný přesun je (rutinní či 
výjimečný - rutinní přesun je takový, u něhož je nízké riziko přemístění necílových organismů 
a nepříznivých ekologických účinků; ostatní přesuny jsou považovány za výjimečné - čl. 3 
odst. 16 a 17 nařízení), zda mu má předcházet karanténa či pokusné vypuštění a jak dlouho 
po provedení přesunu se cizí nebo místně se nevyskytující druh má sledovat. Dále bude 
vydávat stanovisko k předloženému posouzení rizik pro životní prostředí v případě 
výjimečného přesunu a v případě středního nebo vysokého rizika bude navrhovat opatření 
k jeho zmírnění, a také bude vydávat stanovisko podle čl. 18 odst. 3 nařízení k výsledkům 
pokusného vypuštění. 

 

Správy NP, AOPK a újezdní úřady 

Správy NP, AOPK a újezdní úřady v obvodu své územní působnosti vykonávají v návaznosti 
na § 78 odst. 1 ZOPK kompetence KÚ a ORP (viz výše).  

Pozn. Administrativní zátěž těchto úřadů nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým 
novelizovaným ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková 
administrativní zátěž Správ NP a újezdních úřadů je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. 
Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné správy a územních 
samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP bude kontrolovat podmínky vydaných rozhodnutí (o přesunu, k pokusnému vypuštění), 
bude vést přestupková řízení, ukládat opatření podle § 86 ZOPK. 

Podle konzultací s ČIŽP se jedná o komplikovanou kompetenci zasahující do práv rybářsky 
hospodařících subjektů (která má souvislost s ochranou významných krajinných prvků 
a s ochranou zvláště chráněných druhů), u níž jsou zvýšené nároky na kontrolní a správní 
činnost. Dojde tedy k navýšení administrativní zátěže. 

Pozn. Administrativní zátěž ČIŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž ČIŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Dopady na územní samosprávní celky 

Nepředpokládá se dopad, s výjimkou případů, kdy obce a další samosprávné subjekty 
obhospodařují rybníky či provozují jiná zařízení akvakultury (v takových případech budou 
dopady shodné s podnikatelskými subjekty). 

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

V případě podání žádosti k výjimečnému přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího 
druhu do akvakultury, u něhož nejsou k dispozici dostatečné informace o jeho vlivu 
na přírodní stanoviště (akvakulturu) nebo původní druhy, může být žadateli uložena 
povinnost zajistit zpracování posouzení rizik.  
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Náklady na posouzení rizik budou záviset na rozsahu a náročnosti zpracování posouzení. 
Cena bude záviset na dostupnosti stávajících údajů o zaváděném druhu, náročnosti 
zpracování, rozsahu, případně délce průzkumu atd. s tím, že základní rozsah posouzení je 
stanoven přílohou č. II nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Cena bude záviset na mnoha 
konkrétních podmínkách, charakteru údajů i délce hodnocení a lze ji odhadovat zhruba 
na 10 000 – 30 000 Kč. 

V případě výjimečného vysazení a pokusného vypuštění cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu do akvakultury musí žadatel předložit ke schválení také pohotovostní 
plán zpracovaný podle čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. Náklady na zpracování 
pohotovostního plánu se mohou pohybovat v řádu jednotek tisíc Kč (max. 10 tis. Kč). 
Informace pro pohotovostní plán budou shromážděny v rámci posouzení rizik. K tomu budou 
dále odborníky navržena příslušná opatření. 

Žadateli může být dále uložena povinnost provádět sledování šíření cizího druhu a přijmout 
opatření k omezení vlivů, příp. musí tento druh či křížence z akvakultury odstranit, pokud 
dochází k jeho nežádoucímu šíření nebo poškození přírodních stanovišť nebo ohrožení 
původních druhů. Náklady na monitoring se pohybují v řádu tisíců Kč. U vodních ploch či 
toků se základní částka na zpracování inventarizačního průzkumu pohybuje kolem 4 500 – 
9 000 Kč/profil dle šíře koryta, a k této základní částce se dále připočítává částka na plochu, 
což je 1 200 Kč/ha za inventarizační průzkum ryb, příp. cca 1 000 Kč/ha za ostatní skupiny 
vodních živočichů. 

Náklady na odstranění druhu z akvakultury tzn. náklady na likvidaci nežádoucích nárostů 
rostlin pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných 
ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných druhů (kosením ručním či žací lodí nebo 
vytrháváním) pohybují kolem 30 000 Kč/ha vodní plochy. Likvidace invazních druhů ryb 
na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury 
chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných druhů (výlov a likvidace) se 
pohybuje kolem 17 000 Kč/t slovené ryby.  

Cílem postupu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 708/2007 je však především řádné 
posouzení rizik a předcházení nepříznivým účinkům na biologickou rozmanitost. Náklady, 
které přesto subjektu využívajícím cizí nebo místně se nevyskytujícího vyvstanou, jsou však 
zároveň v souladu s pravidlem přenesení povinností na původce. 

 
Dopady na životní prostředí 

Postup zavedený nařízením Rady (ES) č. 708/2007 by měl přispět k udržitelnému rozvoji 
odvětví akvakultury při současné minimalizaci nepříznivých vlivů používání cizích nebo 
místně se nevyskytujícího na biologickou rozmanitost, přírodní stanoviště a původní druhy. 
Preventivní charakter této právní úpravy (včetně nástrojů jako posouzení rizik nebo 
zpracování a aplikace pohotovostních plánů) umožní efektivně snížit nepříznivé vlivy 
a zároveň v případě nepředvídaných účinků mohou být aplikována opatření k jejich omezení. 
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3.4.5 Celkové zhodnocení 
Tabulka 8: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    

Náklady na odstranění cizího 
druhu z akvakultury, pokud 
narušuje původní 
společenstva 

*** 

  

ORP - vydávání povolení 
k záměrnému rozšíření 
geograficky nepůvodního 
druhu do krajiny 

-  

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

    

Riziko ohrožení původních 
druhů a společenstev nově 
zaváděnými cizími druhy do 
akvakultury 

*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

ORP - přesun povolení 
k záměrnému rozšíření 
nepůvodního druhu do 
krajiny pro druhy 
v akvakultuře na KÚ 

-  
KÚ - vydávání povolení k 
přesunu cizího druhu v 
akvakultuře 

1 031 tis. 
Kč/rok 

Přenesení nákladů na 
odstranění cizího druhu z 
akvakultury na původce 

*** 

KÚ - uložení provedení 
opatření proti nepříznivým 
účinkům a zrušení povolení k 
přesunu cizího druhu v 
akvakultuře 

513 tis. 
Kč/rok 

  

KÚ - dotčenost v řízení o 
uložení provedení opatření 
proti nepříznivým účinkům a 
o zrušení povolení k přesunu 
cizího druhu v akvakultuře 

124 tis. 
Kč/rok 

  

MŽP - povolení k přesunu 
cizího druhu v akvakultuře s 
možným vlivem na sousední 
členský stát 

91 tis. Kč/rok 

    
KVS nebo ÚKZÚZ - závazné 
stanovisko k přesunu cizího 
druhu v akvakultuře 

358 tis 
Kč/rok 

  
Společná komise - 
stanovisko k přesunu cizího 
druhu v akvakultuře 

-/* 
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Společná komise - 
stanovisko k posouzení rizik 
pro ŽP v případě 
výjimečného přesunu a 
opatření ke zmírnění 

* 

    
Společná komise - 
stanovisko k výsledkům 
pokusného vypuštění 

* 

  Správy NP, AOPK a újezdní 
úřady - kompetence KÚ ** 

  ČIŽP - navýšení kontrolní 
činnosti **  

Podnikatelské prostředí 

    
Při zavádění cizího druhu do 
akvakultury - provedení 
posouzení rizik 

10 - 30 tis. 
Kč 

    

U výjimečného vysazení a 
pokusného vypuštění cizího 
druhu do akvakultury - 
zpracování pohotovostního 
plánu  

1-10 tis. Kč  

    
Při zavádění cizího druhu do 
akvakultury - monitoring 
druhu 

několik tisíc 
Kč 

    
Odstranění cizího druhu z 
akvakultury, pokud narušuje 
původní společenstva 

desítky tis. 
Kč/ha 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

Důslednější ochrana 
původních druhů a 
společenstev před nově 
zaváděnými cizími druhy 
do akvakultury 

***     

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
 

3.4.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 stanovuje postup pro povolování vysazení cizího nebo 
přemístění místně se nevyskytujícího druhu značně strukturovaně, tj. včetně požadavků 
na posouzení rizik, pokusné vypuštění nebo zajištění karantény nebo zpracování 
pohotovostního plánu a dále upravuje i případy povolení s přeshraničními dopady a postup 
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v případech vzniku nepříznivých dopadů. Proto musí i adaptační úpravy, specifikující 
zejména procesní otázky, reflektovat všechny tyto jednotlivé aspekty postupu dle nařízení. 

S ohledem na nezbytnost zajištění souladu s nařízením Rady (ES) č. 708/2007, resp. přijetí 
procesních a kompetenčních úprav nezbytných k jeho provádění je tedy nezbytné přijmout 
variantu 1. Tato varianta zároveň, prostřednictvím procesu posouzení rizik zaváděného 
cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu, přispěje k zvýšení míry ochrany a zachování 
biodiverzity. S ohledem na úpravu stanovenou nařízením ve vztahu k druhům uvedeným 
v příloze IV (většina v ČR užívaných druhů) nebude tato varianta představovat ani významné 
zvýšení zátěže pro dotčený sektor akvakultury. 

 

3.5 Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu (§ 13d, § 13i 
a § 13j odst. 3 - 4) 

3.5.1 Popis cílového stavu 
Zajištění adaptační úpravy umožňující v návaznosti na čl. 8 a 9 nařízení EP a Rady (EU) 
vydávání povolení (povolení výjimky ze zákazů stanovených v čl. 7 odst. 1 nařízení) 
k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu i postupu při zrušení 
rozhodnutí za podmínek stanovených nařízením (čl. 8 odst. 5), a dále kontrolu vyžívání 
invazního nepůvodního druhu, a úřední kontroly podle čl. 15 nařízení. Dosaženo by tak mělo 
být souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 v této oblasti a využívání invazních 
nepůvodních druhů založené na nařízením podrobně upraveném procesu by mělo přispět 
k omezení rizika nepříznivých dopadů invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní 
seznam. 

Jedná se o adaptační a prováděcí ustanovení k čl. 7, 8, 9, 15, 21 a 31, 32 nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014, které nejde nad rámec tohoto nařízení. 

 

3.5.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty, které nakládají s invazními nepůvodními druhy na unijním seznamu 
(obchodníci, distributoři, chovatelé, pěstitelé, zoologické zahrady, botanické zahrady, 
vědecko-výzkumné organizace, subjekty využívající invazní nepůvodní druhy 
pro léčebné a jiné účely, apod.) 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Krajská veterinární správa (KVS) 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

• Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• Celní orgány 

• Další orgány státní správy, jejichž zájmy (lesní hospodaření, myslivost, rybářství) 
mohou být dotčeny využíváním invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu  
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3.5.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu, resp. postup povolení 
dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, dosud nejsou legislativně upraveny (povolení 
dle čl. 8 a 9 nařízení nelze vydat).  

Rozšiřování nepůvodních (tedy případně i invazních nepůvodních) druhů do krajiny je 
obecně upraveno zákonem č. 114/1992 Sb. (viz výše). KVS vydává povolení chovu druhů 
zvířat vyžadující zvláštní péči na základě zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání. Mezi tyto druhy zvířat jsou zahrnuty také 4 invazní nepůvodní druhy na unijním 
seznamu (muntžak malý, mýval severní, nosál červený a psík mývalovitý). 

 
Varianta 1 

Článek 7 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 stanoví omezení nakládání s invazními 
nepůvodními druhy zařazenými na unijním seznamu. Tato omezení mají v zásadě podobu 
zákazů jednotlivých způsobů nakládání, včetně držení a chovu těchto druhů nebo jejich 
uvolňování do životního prostředí. Stanovené zákazy nejsou absolutní. Nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 připouští povolení výjimek z těchto zákazů (čl. 8 a 9). Využívání invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu je možné pouze na základě povolení uděleného 
podle článku 8 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 pro účely provádění výzkumu, ochrany  
ex-situ nebo vědecké produkce a následného využití pro léčebné účely. Využívání invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu pro jiné účely, než jsou ty uvedené v článku 8 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, je podle článku 9 nařízení možné pouze na základě 
oprávnění Evropské komise, které však může udělit jen ve výjimečných případech z důvodů 
naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru.  

Ustanovení § 13d návrhu zákona v návaznosti na uvedený rámec upravuje postup 
při vydávání povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu. 
Příslušným k vydání povolení je orgán ochrany přírody, kterým se s ohledem 
na předpokládaný omezený okruh případů a specifičnost dané problematiky určuje 
Ministerstvo životního prostředí. Náležitosti žádosti i povolení vyplývají přímo z čl. 8 odst. 2 
a 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, jejich splnění posuzují také příslušný orgán státní 
veterinární správy a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako dotčené orgány. 
V případech předvídaných v čl. 9 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, tj. 
v případech naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického 
charakteru, podává MŽP žádost o udělení oprávnění k povolení Evropské komisi. Zamítnutí 
žádosti EK je důvodem pro vydání zamítavého rozhodnutí o povolení. Pokud nastanou 
nepředpokládané okolnosti s nepříznivým dopadem na biologickou rozmanitost nebo 
související ekosystémové služby může být v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 vydané povolení zrušeno.  

Ustanovení § 13d návrhu zákona dále naplňuje kontrolní mechanismy nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014, pokud jde o kontroly využívání invazních nepůvodních druhů a provádění 
tzv. úředních (dovozních) kontrol, které jsou svěřeny celním, veterinárním a fytosanitárním 
orgánům (kterým případně poskytuje odbornou podporu Česká inspekce životního prostředí 
– viz § 80 návrhu úpravy ZOPK). 
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S využíváním invazních nepůvodních druhů souvisí také případná odpovědnost za škody, 
kterou nese (v souladu s principem odpovědnosti původce a zásadou znečišťovatel platí 
a v návaznosti na článek 21 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) subjekt, který je za únik 
a šíření invazního nepůvodního druhu odpovědný. Postup se uplatní v těch případech, kdy 
bude znám původce rozšíření invazního nepůvodního druhu, zejména v případech 
prokázaného porušení zákazů stanovených v čl. 7 odst. 1 nařízení. Jako škoda budou 
v takovém případě uplatňovány náklady spojené s nezbytnými opatření k eradikaci, izolaci 
či regulaci invazního nepůvodního druhu podle čl. 17, 18 a 19, jakož i nezbytné náklady 
na obnovu poškozených ekosystémů podle čl. 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014.    

 

3.5.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Invazní druhy na unijním seznamu je (dle čl. 7 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) mj. 
zakázáno držet, chovat nebo pěstovat, uvádět na trh (a to ve všech členských zemích 
EU), přepravovat, nechat rozmnožovat nebo jinak využívat. To se týká obchodníků, 
distributorů, ale i chovatelů a pěstitelů těchto druhů zvířat a rostlin, případně dalších subjektů 
využívající dané druhy k jiným účelům, jako je výzkum atp. Bez přijetí adaptační právní 
úpravy nelze vydat povolení k využívání invazního nepůvodního druhu podle čl. 8 a 9 
Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014.  

Postupovat lze pouze v rozsahu přechodných opatření dle čl. 31 a 32 nařízení, která stanoví, 
že pokud dojde k zařazení daného druhu na unijní seznam, mohou si chovatelé 
v nekomerčních (zájmových) chovech ponechat držené jedince živočichů do konce jejich 
přirozeného života pokud bude zamezeno jejich úniku do přírody a dalšímu rozmnožování. 
Komerční subjekty mohou po dobu jednoho roku prodat nebo předat živého jedince 
nekomerčním chovatelům, kteří musí zajistit výše uvedené podmínky a celkově musí 
komerční subjekty vyčerpat své zásoby nejdéle do 2 let po zařazení daných druhů na unijní 
seznam. 

Přijetí nařízení, resp. unijního seznamu se s ohledem na zařazené druhy dotklo zejména 
zahrádkářských a zvířecích hobby obchodů, které mohly mít některé druhy ve své nabídce. 
Tento dopad není hodnocen jako významný - prodejci (zejména e-shopy) poměrně rychle 
na změnu zareagovali a druhy z unijního seznamu neprodávají, upozorňují na jejich zákaz 
prodeje a nahrazují je jinými (např. želva nádherná se nahrazuje želvou střechovitou, u níž je 
v Evropě nižší riziko šíření v případě úniku). 

Pokud jde o dosavadní národní právní úpravu, je v  současnosti v ZOPK upraveno pouze 
povolování záměrného rozšiřování nepůvodního druhu do krajiny. Postup pro povolení 
využívání invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní seznam (na něž se vztahují 
zákazy dle čl. 7 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) není stanoven a jednice 
těchto druhů tak lze nyní držet pouze v režimu přechodných opatření dle nařízení - viz výše).   

Podmínky chovu zvířat upravuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
a prováděcí právní předpisy. Dle současného znění tohoto zákona KVS vydává povolení 
pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Do těchto druhů zvířat spadají i 4 invazní 
druhy na unijním seznamu. Počet soukromých chovů, ve kterých jsou chovány druhy zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, které jsou zároveň invazními druhy na unijním seznamu (muntžak 
malý, mýval severní, nosál červený, psík mývalovitý), činí v ČR celkem 48. Pro tyto chovy je 
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vydáno povolení k chovu pro celkem 127 kusů zvířat výše zmíněných druhů (údaj k 31. 12. 
2017). Jedná se o maximální počet zvířat, která mohou být chována, tzn. povolený limit 
nemusí být reálně naplněn a v chovech může být aktuálně menší počet zvířat. 

Povolení k chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči se vydává na 3 roky a může být 
na písemnou žádost prodlouženo. Doba vydání vždy závisí na konkrétním případu chovu. 
Zájemce o chov druhu zvířete vyžadující zvláštní péči, si musí nejdříve podat písemnou 
žádost o povolení, poté místně příslušná KVS provede kontrolu na místě chovu, při které 
posoudí podmínky chovu a pro jaký maximální počet zvířat je zařízení určeno a poté 
povolení udělí, případně navrhne nějakou úpravu zařízení pro chov. Povolení k chovu se 
vydává formou rozhodnutí. 

Administrativní zátěž na straně KVS související s vydáním 1 povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je na základě konzultací se státní veterinární správou odhadována 
na cca 8 hod. V časovém odhadu je zahrnuto zaevidování žádosti, prostudování materiálů, 
doporučení a stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat, kontrola na místě chovu, 
následná evidence a samotná administrace vydání rozhodnutí. Náklady na jedno povolení 
pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči byly vyčísleny na 2 880 Kč. Pokud vyjdeme 
z údajů, že v současnosti je vydáno povolení pro 48 soukromých chovů a toto povolení má 
platnost 3 roky, poté předpokládáme, že ročně je vydáno zhruba 16 povolení. Celková roční 
administrativní zátěž KVS v souvislosti s vydáváním povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je tedy odhadována přibližně na 46 000 Kč. 

 

b) Varianta 1 

V návaznosti na omezení (zákazy) stanovené čl. 7 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 je 
nařízením upraven postup pro případy přípustného využití invazních nepůvodních druhů 
zařazených na unijní seznam na základě povolení uděleného podle článku 8, popř. 9 
nařízení. Podle čl. 8 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 lze vydat povolení pro účely 
provádění výzkumu, ochrany  ex-situ nebo vědecké produkce a následného využití 
pro léčebné účely. Využívání invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu pro jiné 
účely, než jsou ty uvedené v článku 8 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, je podle článku 
9 nařízení možné pouze na základě oprávnění Evropské komise, které však může udělit jen 
ve výjimečných případech z důvodů naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 
a ekonomického charakteru. 

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Živočichy z unijního seznamu si mohou (podle čl. 31 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014), jak bylo uvedeno výše, ponechat chovatelé v nekomerčních chovech 
(zájmové chovy, zoologické zahrady, školská zařízení) do konce jejich přirozeného života 
pokud bude zamezeno jejich úniku do přírody a dalšímu rozmnožování. Jde o chov 
v oddělených skupinách samců a samic nebo použití antikoncepce apod. Řadu obdobných 
opatření přitom chovatelé naprosto běžně používají k usměrnění chovu, intenzity 
či načasování rozmnožování jak v zoologických zahradách, tak v dalších chovech.  

K zajištění přehledu o těchto chovech odpovídajících podmínkám čl. 31 nařízení budou 
chovatelé tyto jedince registrovat a tato registrace bude zároveň sloužit pro účely 
prokázání toho, že je v době zařazení daného druhu na unijní seznam měli v držení. 
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Registrace bude probíhat prostřednictvím informačního systému (§ 72b ZOPK), který bude 
spravovat AOPK. Nepůjde tedy o správní postup, ale pouze o elektronickou registraci údajů 
o chovaných jedincích. Časová zátěž spojená s registrací zvířete je odhadována na cca 0,5 - 
1 hod, tzn. administrativní zátěž se odhaduje na cca 200 – 300 Kč/registraci. Pokud vlastníci 
jedinců invazního druhu živočicha v zájmovém chovu zařazených na unijní seznam nebudou 
schopni nadále chovat tyto živočichy (nesplňují-li podmínky stanovené v čl. 31 odst. 1 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 pro to, aby si je mohli ponechat v držení do konce 
jejich přirozeného života) nebo nebudou chtít, budou je moci odevzdat do zařízení k tomu 
určeným, která o ně budou pečovat dále. Tato zařízení určí rozhodnutím MŽP.  

Ze živočichů, na něž se vztahuje nová legislativa EU, najdeme v chovech v ČR nejčastěji 
želvy nádherné, ostatní druhy s výjimkou nutrie chované jako hospodářské zvíře spíš 
omezeně - severoamerické druhy raků jsou v určité míře předmětem chovu akvaristů. Méně 
často se chovají burunduci, veverky, případně nosálové a mývalové. Státní veterinární 
správa eviduje 48 soukromých (zájmových) chovatelů, kteří mají povolení pro chov druhů 
zvířat vyžadující zvláštní péči, které jsou zároveň i invazními druhy (muntžak malý, mýval 
severní, nosál červený a psík mývalovitý). Celkový počet schválených zvířat těchto 4 druhů 
v povoleních je 127, ovšem jedná se o maximální počet zvířat, na něž jsou vydaná povolení, 
celkový počet chovaných zvířat může být nižší. 

Využívání invazního nepůvodního druhu zařazeného na unijním seznamu bude možné 
na základě povolení3 dle čl. 8 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, přičemž příslušným 
orgánem bude ministerstvo životního prostředí. Povolení může být vydáno pouze pro účely 
stanovené nařízením, tj. výzkum a vzdělávání, léčebné účely a ochranu daných druhů 
ex situ. Ve  výjimečných případech z důvodů naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů 
sociálního a ekonomického charakteru bude v souladu s čl. 9 nařízení žádost o povolení 
postoupena Evropské komisi k vydání oprávnění a MŽP pak bude postupovat na jeho 
základě. 

V povolení budou v souladu s požadavky nařízení stanoveny podmínky využití, a zároveň 
schválen pohotovostní plán. Pokud nastanou nepředpokládané okolnosti s nepříznivým 
dopadem na biologickou rozmanitost nebo související ekosystémové služby může být 
v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 vydané povolení zrušeno. 

Podání žádosti k využívání invazního druhu na unijním seznamu bude znamenat 
jednorázové zvýšení administrativní zátěže žadatele. S ohledem na podmínky, resp. účely, 
pro něž je možné povolení dle čl. 8 nařízen vydat, půjde zejména o vědecko-výzkumné 
organizace, případně subjekty zajišťující produkci medicinálních prostředků, ale s ohledem 
na účel ochrany ex-situ také např. zoologické zahrady. Postup podle čl. 9 nařízení se pak 
může uplatnit v případě ekonomických aktivit - např. v souvislosti s již diskutovaným 
pokračováním chovu nutrií v ČR (zejména pokud jde o v ČR vyšlechtěná plemena). Možnosti 
uplatnění výjimek na konkrétní typy situací (chovy nutrií, zoologické zahrady) jsou nyní 
diskutovány s Evropskou komisí.  

  

V ČR je 16 zoologických zahrad, v nichž je chováno celkem 11 invazních druhů zvířat 
zařazených na unijní seznam. Nejvíce zastoupena je želva nádherná, kterou chová 10 
zoologických zahrad v ČR a celkový počet jedinců ve všech zoologických zahradách v ČR je 
                                                 
3 odkaz na žádost o výjimku http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0145 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF33ZK)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0145


 

55 
 

necelých 200 ks, a dále nosál červený chovaný v 11 zoologických zahradách s celkovým 
počtem cca 50 ks. Ostatní invazní druhy z unijního seznamu jsou zastoupeny v řádu 
jednotek max. několika desítek jedinců v celé ČR. Jejich počet se nejčastěji pohybuje mezi 
1-3 druhy, nejvíce je chováno 7 druhů v 1 zoologické zahradě. 

 
Tabulka 9: Počty druhů a jedinců invazních druhů zařazených na unijním seznamu 
v zoologických zahradách v ČR 

Invazní duh 
Počet jedinců 

v zoologických 
zahradách v ČR celkem 

Počet zoologických 
zahrad chovající daný 

druh 

Želva nádherná 184 10 

Nosál červený 53 11 

Nutrie říční 34 3 

Ibis posvátný 28 4 

Muntžak malý  27 6 

Mýval severní 26 6 

Rak mramorový 9 1 

Rak červený 8 1 

Burunduk páskovaný  5 2 

Kachnice kaštanová 4 2 

Veverka Pallasova 2 1 

Psík mývalovitý 1 1 

 

Pokud jde o chovy nutrie říční, jsou k dispozici údaje MZe z r. 2015, kdy v rámci zpracování 
metodiky ochrany genetického zdroje zvířat bylo zaznamenáno do 20 chovatelů nutrií 
uznaných jako genetický zdroj a celkem bylo chováno 107 standardních nutrií, 42 nutrií 
stříbrných a 56 nutrií přeštických. Údaje o počtu dalších chovatelů nejsou přesně k dispozici - 
odhaduje se, že drobných chovatelů nutrií je cca 250. V současnosti je část chovatelů nutrií 
sdružena v rámci Spolku chovatelů nutrií, který bude partnerem pro jednání o případném 
povolení pro další chov v ČR. 

Další využití druhů zařazených na unijní seznam (např. v rámci výzkumu aj.) není 
v současnosti podchyceno, nicméně je zřejmě nevýznamné.   

Časová náročnost podání žádosti se odhaduje na cca 1-2 hodiny pro chov jednoho druhu 
zvířete, tzn. administrativní zátěž je odhadována na cca 500 Kč/žádost. Nepůjde tedy 
o významnou zátěž - nároky na subjekty využívající invazní nepůvodní druhy však klade 
samotné nařízení, a to zejména pokud jde o zajištění podmínek držení v oddělených 
prostorách, zajištění kvalifikované péče, zpracování a případné naplňování pohotovostního 
plánu atp.  
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Ministerstvo životního prostředí  

Ministerstvo bude (dle § 13d) vydávat povolení k využívání invazního druhu na unijním 
seznamu (dle čl. 8 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014), v němž budou stanoveny 
podmínky využití druhu, a součástí bude schválení pohotovostního plánu. K tomuto povolení 
si ministerstvo vyžádá závazné stanovisko od krajské veterinární správy nebo ÚKZÚZ. 
Ve výjimečných případech důvodů naléhavého veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního 
a ekonomického charakteru bude v souladu s čl. 9 nařízení žádost o povolení postoupena 
evropské komisi k vydání oprávnění a MŽP pak bude postupovat na jeho základě.  

 

Tabulka 10: Administrativní zátěž MŽP vyplývající z vydávání povolení k využívání invazního 
druhu na unijním seznamu a dalších s tím souvisejících úkonů 

Výpočet administrativní zátěže 

Průměrný odhadovaný počet vydaných povolení 
k využívání invazního druhu na unijním seznamu  

20 povolení/rok 

Průměrná časová náročnost vydání 1 povolení 10 dnů 

Celková časová náročnost vydávání povolení 1 600 hod, tj. 200 dnů/rok 

Celková administrativní zátěž MŽP 729 600 Kč/rok 

 

Vydávání povolení k využívání invazního druhu na unijním seznamu bude znamenat 
navýšení administrativní zátěže o 1 600 hod, tj. o 730 tis. Kč/rok (viz tab. 10). 

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže MŽP. Celková administrativní zátěž 
MŽP je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

Ministerstvo bude dále na svých internetových stránkách zveřejňovat unijní seznam 
invazních druhů a jeho aktualizace. Předpokládá se, že tato povinnost bude mít 
pro ministerstvo jen minimální dopad.  

Ministerstvo bude po dohodě s KVS určovat rozhodnutím zařízení, do nichž bude možné 
v návaznosti na čl. 31 odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 umisťovat jedince 
invazního nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu, u nichž byl stanoven zákaz 
takový druh držet nebo chovat. Ministerstvo bude vést evidenci těchto zařízení a bude ji 
zveřejňovat na internetu. 

Ve většině případů půjde maximálně o jednotky jedinců zvířat daného druhu umisťovaných 
ze soukromých chovů do určených zařízení. Pouze u želv nádherných, které jsou mezi 
drobnými chovateli více rozšířené lze očekávat větší počet umístěných jedinců (desítky max. 
nižší stovky kusů). Náklady na péči o živočichy invazních nepůvodních druhů na unijním 
seznamu umístěné ze soukromých chovů do zařízení k tomu určených (viz tab. 11) tak lze 
velmi zhruba odhadovat na 50 -100 tis. Kč/rok. 
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Tabulka 11: Odhad nákladů na umístění invazních druhů živočichů na unijním seznamu 
do zařízení k tomu určených 

Invazní duh 
Roční náklady na 1 zvíře daného druhu 

umístěné do zařízení  
(Kč) 

Nosál červený 3 700 

Mýval severní 3 700 

Psík mývalovitý 3 700 

Nutrie říční 3 500 

Ibis posvátný 3 500 

Muntžak malý  3 000  

Burunduk páskovaný  1 000 

Kachnice kaštanová 1 000 

Veverka Pallasova 1 000 

Želva nádherná 300 

Rak mramorový 200 

Rak červený 200 

 

Krajská veterinární správa (KVS) 

S ohledem na zákaz chovu invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu nebude KVS 
vydávat povolení pro chov těchto druhů zvířat vyžadující zvláštní péči (podle § 13 odst. 5 
zákona č. 246/1992 Sb.), čímž dojde ke snížení administrativní zátěže. Celkový pokles 
administrativní zátěže KVS v souvislosti s vydáváním povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je tedy odhadován přibližně na 46 000 Kč/rok (viz Druhá část RIA - 
zákon č. 246/1992 Sb.). 

KVS bude naopak vydávat závazné stanovisko pro povolení k využívání invazního 
nepůvodního druhu živočicha na unijním seznamu a dále může provádět průběžné kontroly 
v zařízení, v němž jsou s povolením využívány invazní druhy živočichů na unijním seznamu. 
Pracnost vydání tohoto stanoviska je zhruba 2 dny a počet vydávaných výjimek se odhaduje 
cca do 10 případů/rok. Navýšení administrativní zátěže je tedy odhadováno na 160 hod/rok, 
tzn. 65 120 Kč/rok. 

KVS bude provádět kontrolu dodržování opatření proti záměrnému zavlékání invazních 
druhů živočichů na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 (dle § 13d odst. 6). Výsledky kontrol předávají do informačního systému. 
Odhaduje se, že na zajištění této kompetence dojde k navýšení pracnosti o cca 648 hod/rok, 
tzn. k navýšení administrativní zátěže celkem o 264 tis. Kč/rok.  

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže KVS. Celková administrativní zátěž 
KVS je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

ÚKZÚZ bude vydávat závazné stanovisko pro povolení k využívání invazního nepůvodního 
druhu rostliny na unijním seznamu a dále může provádět průběžné kontroly v zařízení, 
v němž jsou s povolením využívány invazní druhy rostlin na unijním seznamu. Pracnost 
vydání tohoto stanoviska je zhruba 2 dny a počet vydávaných výjimek se odhaduje cca do 10 
případů/rok. Navýšení administrativní zátěže je tedy odhadováno na 160 hod/rok, tzn. 
65 120 Kč/rok.  

ÚKZÚZ bude dále provádět kontrolu dodržování opatření proti záměrnému zavlékání 
invazních druhů rostlin na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014 (dle § 13d odst. 6) a kontrolu v zařízení, v němž jsou s povolením 
využívány invazní druhy rostlin na unijním seznamu. Výsledky kontrol se předávají 
do informačního systému. 
Na základě konzultací s  ÚKZÚZ bylo zjištěno, že na zajištění této kompetence dojde 
k navýšení pracnosti o cca 320 hod/rok, tzn. k navýšení administrativní zátěže celkem 
o 130 tis. Kč/rok.  
Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže ÚKZÚZ. Celková administrativní zátěž 
ÚKZÚZ je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP bude provádět průběžné kontroly v zařízení, v němž jsou s povolením využívány 
invazní druhy na unijním seznamu na základě vydaného povolení, a to z hlediska dodržování 
podmínek stanovených nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 nebo vydaným povolením. 
Tato agenda zahrnuje kontroly podmínek vydaných rozhodnutí, vedení přestupkových řízení, 
ukládání opatření a omezení činnosti, řízení o odebrání nedovoleně držených jedinců, 
a zároveň řešení podnětů veřejnosti. Kontrolní činnost v této oblasti bude znamenat 
navýšení administrativní zátěže ČIŽP. 

Pozn. Administrativní zátěž ČIŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž ČIŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Celní orgány  

Celní orgány budou provádět (resp. již provádějí) kontrolu dodržování opatření proti 
záměrnému zavlékání invazních druhů na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (a dle § 13d odst. 6). Výsledky kontrol předávají 
do informačního systému. Očekává se pouze mírné zvýšení administrativní zátěže 
na provádění těchto kontrol, které bude zvládnuto v rámci stávajících personálních kapacit. 

 

Dopady na životní prostředí 

Ustanovení § 13d a další výše popsaná úprava má primárně procesní charakter ve vztahu 
k postupu vydávání povolení dle čl. 8 a 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, zajišťování 
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kontrol a přechodným opatřením podle čl. 31 a 32 nařízení. Jako celek by však tato úprava 
měla přispět k prevenci vzniku nepříznivých účinků invazních nepůvodních druhů při jejich 
případném využívání. Tím by měla být zajištěna větší ochrana přírodních stanovišť 
a původních druhů, resp. ekosystémů a na ně vázaných služeb. 

 

3.5.5 Celkové zhodnocení 
Tabulka 12: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

    
Státní veterinární správa - 
povolení pro chov druhů 
zvířat vyžadující zvláštní péči 

* 

    

Stát - nese náklady při 
zavlečení invazních 
nepůvodních druhů (ID) do 
ČR 

**** 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

    

Riziko zavlékání ID do ČR a 
nízká ochrana dosavadních 
společenstev a biotopů před 
ID 

**** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Úspora nákladů při 
zavlečení ID do ČR 
(náklady na odstranění ID 
nese původce) 

**** 

ÚKZÚZ - kontrola dodržování 
opatření proti záměrnému 
zavlékání ID na unijním 
seznamu a kontrola 
v zařízení využívající tyto 
druhy rostlin 

130 tis. 
Kč/rok  

KVS - nebude vydávat 
povolení pro chov ID zvířat 
vyžadující zvláštní péči s 
ohledem na zákaz jejich 
chovu 

46 000/rok 

KVS a ÚKZÚZ vydávají 
závazné stanovisko k 
využívání ID na unijním 
seznamu 

65 tis. 
Kč/rok  

  

KVS - kontrola dodržování 
opatření proti záměrnému 
zavlékání ID na unijním 
seznamu a kontrola 
v zařízení využívající tyto 
druhy živočichů 

264 tis. 
Kč/rok 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF33ZK)



 

60 
 

 
 

MŽP - vydávání výjimek k 
využívání ID na unijním 
seznamu  

730 tis. 
Kč/rok  

  MŽP - zveřejňuje a 
aktualizuje unijní seznam ID * 

  Umístění jedinců ID do 
určených zařízení 

50-100 
Kč/rok 

    
ČIŽP - kontrolují dodržování 
podmínek chovu ID na 
unijním seznamu dle povolení 

**  

  
Celní orgány - kontrolují 
dodržování zákazu dovážení 
ID na unijním seznamu 

* 

Podnikatelské prostředí 

    
Zákaz prodeje a jiného 
nakládání s ID na unijním 
seznamu 

* 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Dopady na spotřebitele 

    
Zákaz držet, chovat nebo 
pěstovat ID na unijním 
seznamu 

* 

    
Chovatelé - žádost 
k využívání invazního druhu 
na unijním seznamu 

500 
Kč/žádost 

  

Chovatelé budou muset 
jedince ID na unijním 
seznamu registrovat nebo 
předat do zařízení k tomu 
určenému  

200-300 
Kč/registraci 

Životní prostředí 

Účinnější ochrana před 
zavlékáním ID do ČR a 
ochrana dosavadních 
společenstev a biotopů 

****     

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

 

3.5.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 
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Doporučujeme přijmout variantu 1, která umožní uplatnit postup podle čl. 8, 9, 15 a 31, 32 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, a zároveň zajistí účinnější ochranu přírody před 
negativními vlivy invazních nepůvodních druhů tím, že stanoví způsoby předcházení 
zavlékání či vysazování, a také zajistí účinný mechanismus kontrol. 

 

3.6 Mimořádná opatření při zavlečení invazního nepůvodního druhu do ČR 
(§ 13e) 

3.6.1 Popis cílového stavu 
Vytvoření mechanismu pro uplatnění postupu dle čl. 10 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 a zajištění účinné ochrany před bezprostředním zavlečením či vysazením 
invazního nepůvodního druhu a jeho šířením na území ČR. 

Jedná se o adaptační a prováděcí ustanovení k čl. 10 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014, které nejde nad rámec tohoto nařízení. 

 

3.6.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Společná meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy 

• Subjekty, které nakládají s daným invazním nepůvodním druhem 

• ČIŽP 

 

3.6.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Dosud není legislativně upraveno.  

 

Varianta 1 

Podle čl. 10 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 mohou členské státy v souladu 
s principem prevence přijmout mimořádná opatření, pokud na svém území zjistí výskyt 
invazního nepůvodního druhu, který není zařazen na unijním seznamu, ale kritéria 
stanovená v čl. 4 odst. 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 pro zařazení na unijním 
seznam splňuje, nebo pokud jeho zavlečení bezprostředně hrozí. Mimořádná opatření mají 
analogicky předepsánu formu omezení stanovených pro invazní nepůvodní druhy zařazené 
na unijním seznamu podle čl. 7 odst. 1 nařízení.  

Navrhuje se, aby mimořádná opatření byla na území ČR vyhlašována prostřednictvím 
nařízení vlády, v němž bude specifikován způsob omezení využívání zjištěného invazního 
nepůvodního druhu a jeho rozsah. Zajištění dalších povinností navazujících na zjištění 
výskytu invazního nepůvodního druhu podle čl. 10 odst. 2 a 3 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014, jako je informační povinnost vůči Evropské komisi a ostatním členským státům 
či zajištění posouzení rizik invazního nepůvodního druh je navrženo do gesce MŽP. 
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3.6.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti není stanoven žádný mechanismus včasné ochrany před zavlečením 
a šířením nových invazních druhů do ČR, který by odpovídal postupu stanovenému v čl. 10 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. Určitou analogii v rámci právního řádu představují 
mimořádná rostlinolékařská či veterinární opaření, která jsou však oproti postupu dle 
nařízení zaměřena více na věcná opatření související s výskytem škodlivého organismu či 
nákazy.   

Pokud jde o věcný dopad případného rozšíření invazních nepůvodních druhů, nesou dosud 
obvykle náklady na jejich eliminaci z přírody (zejména v případě rostlin) kraje, města, správy 
NP, AOPK aj. přičemž stát obvykle poskytuje finanční příspěvky na likvidaci v rámci 
vypsaných dotačních titulů. Náklady na regulaci či odstranění rozšířeného nepůvodního 
druhu se pohybují v řádech milionů Kč. 

 

b) Varianta 1 

Celkové náklady na tuto variantu nelze předem odhadnout, neboť postup dle čl. 10 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 se vztahuje na mimořádné případy, u nichž nelze 
předem určit kolikrát, v jakém rozsahu či zda vůbec nastanou.  

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Pokud by byl na území ČR zavlečen invazní nepůvodní druh, který dosud není na unijním 
seznamu, ale splňuje kritéria pro jeho zařazení na tento seznam, nebo jeho zavlečení či 
vysazení bezprostředně hrozí, budou přijata mimořádná opatření. Případný návrh a přijmutí 
mimořádných opatření si nevyžádá navýšení nákladů na výkon státní správy, neboť bude 
připraven v rámci stávajících personálních kapacit ministerstva. Podkladem pro stanovení, 
změnu či zrušení mimořádných opatření je odborné stanovisko Společné komise o riziku 
(viz kap. 3. 4. 4). 

Ministerstvo dále zajistí provedení posouzení rizik invazního nepůvodního druhu, na nějž se 
vztahují mimořádná opatření. Náklady na provedení posouzení rizik se odhadují na 60 – 
100 tis. Kč v závislosti na rozsahu analýzy (odhad vychází z ceny již v současnosti 
zadávaných studií obdobného charakteru). 

Stanovením preventivních opatření chránících před zavlečením a rozšířením invazního 
nepůvodního druhu na území ČR mohou být ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by 
v případě rozšíření druhu musely být vynaloženy na jeho eliminaci či eradikci z přírody. 
Následující tabulka ukazuje přehled nákladů na různé způsoby likvidace invazních druhů 
rostlin a živočichů. 
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Tabulka 13: Náklady na různé způsoby likvidace invazních druhů dle nákladů obvyklých 
opatření MŽP pro rok 2016 

Způsob likvidace invazních druhů Položkové náklady 

Likvidace invazních druhů rostlin 

Chemická likvidace invazních a expanzivních rostlin 40 000 Kč/ha* 

Monitoring po likvidaci invazních druhů rostlin (zjišťování výskytu 
invazních druhů po likvidaci) 500 Kč/ha* 

Sečení porostu (travin) lehkou mechanizací, mechanizované shrnování 
a sběr posečené hmoty 13 000 Kč/ha** 

Ruční sečení porostu křovinořezem (ruční shrabání posečené hmoty, 
odnos a zpracování posečené hmoty) 27 000 Kč/ha** 

Ruční sečení porostu kosou (ruční shrabání posečené hmoty, odnos a 
zpracování posečené hmoty) 30 000 Kč/ha** 

Likvidace nežádoucích nárostů rostlin na vodních plochách pro udržení 
žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných 
ekosystémů nebo stanovišť ZCHD (kosením ručním či žací lodí nebo 
vytrháváním) 

30 000 Kč/ha vodní 
plochy 

Likvidace invazních druhů živočichů 

Likvidace invazních druhů ryb na vodních plochách pro udržení žádoucí 
druhové skladby nebo prostorové struktury chráněných ekosystémů 
nebo stanovišť ZCHD (výlov a likvidace) 

17 000 Kč/t slovené 
ryby 

* Cena je určena na jeden zásah. V ceně jsou zahrnuty: přípravek, práce, odnos nářadí/postřikovače, 
shrabání, zpracování na místě, příprava na odvoz do 30 m, naložení, složení. Základní sazba se může 
navýšit (max. o 50 %) za ztížené podmínky jako např. nepřístupnost pozemku, vyšší svažitost, 
podmáčené a rašelinné pozemky apod. 

** Jednorázová základní částka za sečení do 5 ha je 3 000 Kč. K jednorázové základní částce se 
připočítává částka na plochu 

 

Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP bude provádět kontroly dodržování podmínek vydaných vládních nařízení, bude řešit 
podněty veřejnosti a bude vést navazující přestupková řízení. Tato činnost bude znamenat 
navýšení administrativní zátěže ČIŽP. 

Pozn. Administrativní zátěž ČIŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž ČIŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 
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Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Stanovení mimořádných opatření pro zajištění účinné ochrany před zavlečením invazního 
nepůvodního druhu na území ČR se může dotknout obchodníků, popř. chovatelů či pěstitelů 
daného invazního druhu. Tento dopad není hodnocen jako významný - půjde z principu 
o ojedinělé, mimořádné případy a zároveň lze předpokládat, že se zvyšující se 
informovaností obchodníků, chovatelů či pěstitelů nebude ve zvýšené míře docházet 
k dovozu či využívání nejvíce problematických invazních nepůvodních druhů. 
 

Dopady na životní prostředí 

Stanovením mimořádných opatření proti zavlékání invazního nepůvodního druhu do ČR 
ve smyslu čl. 10 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 bude zajištěna účinnější ochrana 
před jeho nežádoucím šířením nebo jinými závažnými nepříznivými vlivy na přírodní 
stanoviště a původní druhy, čímž bude zajištěna ochrana dosavadních společenstev 
a cenných biotopů. 

 

3.6.5 Celkové zhodnocení 
Tabulka 14: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Náklady na eliminaci 
rozšířeného invazního 
druhu z přírody 

miliony Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - 
Kraje, obce - odstraňování 
rozšířeného invazního 
druhu z pozemků 

**** 

Životní prostředí 

- - Ohrožení původních druhů 
a biotopů invazními druhy **** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Možné úspory prostředků 
vynakládaných na eliminaci 
nově rozšířeného invazního 
druhu z přírody  

až miliony 
Kč  

Náklady na provedení 
posouzení rizik (v rámci 
stanovení mimořádných 
opatření)  

60 - 100 tis. 
Kč 

  ČIŽP - navýšení kontrolní 
činnosti **  

Podnikatelské prostředí 

- - 

Možná omezení při 
stanovení mimořádných 
opatření proti zavlečení 
invazního druhu 

*  
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Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 

Omezení rizika ohrožení 
původních druhů a biotopů 
invazními druhy 

**** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
 

3.6.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí soulad české právní úpravy s požadavky 
evropského práva, konkrétně s postupem dle čl. 10 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, 
a zároveň zajistí účinnější ochranu přírody před negativními vlivy invazních nepůvodních 
druhů. 

 

3.7 Sledování invazních nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření 
k jejich odstranění, regulaci či izolaci (§ 13f až § 13j) 

3.7.1 Popis cílového stavu 
Stanovení mechanismu sledování výskytu, analýzy způsobů šíření invazních nepůvodních 
druhů na území ČR a omezení jejich zavlékání. A dále stanovení postupů provádění opaření 
k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů tak, aby byla zajištěna účinná 
a při tom přiměřená ochrana proti šíření invazních druhů a jejich dopadů na přírodní 
stanoviště a původní druhy, resp. ekosystémy a jimi poskytované služby. 

Jedná se ustanovení zajišťující implementaci čl. 13, 16, 17, 18 a 20 nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014. 

 

3.7.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) 

• Orgán ochrany přírody:  

1) Krajské úřady (na jinak nespecifikovaných územích), 

2) AOPK (na území CHKO, NPR a NPP),  

3) Správy NP (na území NP) 

4) Újezdní úřady (na území vojenských újezdů) 

• ČIŽP  
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• Krajská veterinární správa 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

• Subjekty na jejichž pozemku se vyskytnout invazní nepůvodní druhy (lesníci, 
zemědělci a ostatní majitelé pozemků, uživatelé rybářských revírů a honiteb, správci 
vodních toků aj.) 

 

3.7.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Dosud není legislativně upraveno a není tak zajištěno naplňování požadavků nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014 v oblasti sledování invazních nepůvodních druhů, identifikace cest 
jejich šíření a provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci těchto druhů.  

Sledování invazních nepůvodních druhů je v současnosti částečně prováděno v rámci jiných 
druhů monitoringu a zjišťování stavu území (inventarizace ve zvláště chráněných územích, 
mapování biotopů zajišťované AOPK, případně v rámci výzkumných aj. projektů). Specificky 
v případě některých druhů rostlin zařazených mezi „invazní škodlivé organismy“ byl dosud 
dle § 10 odst. 1 písm. b) rostlinolékařského zákona svěřen monitoring ÚKZÚZ.  

S ohledem na možnost regulace invazních nepůvodních druhů se v určité míře (u některých 
druhů rostlin) uplatňuje povinnost fyzických a právnických osob (vlastníků pozemků) 
omezovat šíření plevelů podle § 3 rostlinolékařského zákona a v případě živočichů je možné 
v části případů využít postup podle § 5 odst. 6 ZOPK (rozhodnutí o odlovu nepůvodních 
druhů živočichů – aplikovatelné v praxi pouze ve vazbě na § 42 zákona o myslivosti a druhy 
jako je mýval severní, nutrie říční, psík mývalovitý a norek americký).  

 

Varianta 1 

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 ukládá členským státům, aby zajistily systém dohledu 
(monitoringu) zaměřený na invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu, aby sledovaly 
výskyt invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu na svém území, a dále 
zaznamenávaly a shromažďovaly údaje o něm. Sledování výskytu invazních nepůvodních 
druhů se svěřuje do kompetence AOPK ve spolupráci s dalšími organizacemi a dotčenými 
orgány státní správy, které budou poskytovat údaje o výskytu a způsobech šíření invazních 
nepůvodních druhů zjištěné v rámci své činnosti.  

Ministerstvu životního prostředí se pak v návaznosti na čl. 13 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ukládá ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány (a s předpokladem 
odborného zapojení AOPK) zpracovat analýzu šíření invazních nepůvodních druhů 
na unijním seznamu a na základě ní přijmout koncepční, strategický dokument  - Akční plán 
zaměřený na způsoby (nezáměrného) šíření těchto druhů. Tento akční plán by měl být 
schválen formou usnesení vlády (analogicky k obdobným dokumentům - viz např. Národní 
akční plán k bezpečnému snížení používání pesticidů v ČR) a stanovovat nezbytné úkoly 
k omezení šíření a nezáměrného zavlékání invazních nepůvodních druhů. 

V rámci § 13g je v návaznosti na čl. 16 až 18 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 blíže 
upraven postup při tzv. včasném zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu zařazeného 
na unijní seznam (tj. v případech potvrzení přítomnosti druhu dříve, než dojde k etablování 
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jeho populace a dalšímu rozšíření). MŽP bude zajišťovat informování Evropské komise 
a ostatních členských států o včasném zjištění (výskytu) invazního nepůvodního druhu 
zařazeného na unijní seznam a v návaznosti na to stanovovat dle čl. 17 a 18 nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014 opatření k odstranění nebo izolaci invazního nepůvodního druhu.  

Ohledně invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní seznam, které jsou na území 
členského státu již značně rozšířené je v souladu s článkem 19 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 povinnost zavést regulační opatření s cílem minimalizovat dopady takového 
druhu na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, popř. lidské zdraví 
nebo i hospodářství. Za účelem regulace invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, 
který by byl na území ČR značně rozšířen, se navrhuje, aby MŽP vypracovalo tzv. Zásady 
regulace značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu (dále jen „zásady regulace“), 
v němž se stanoví postupy regulace a území, v nichž daný invazní nepůvodní druh působí 
největší potíže a jeho regulace v nich je proto prioritní. Na zásady regulace bude 
na regionální úrovni navazovat podrobnější stanovení způsobu a podmínek provádění 
regulace formou opatření obecné povahy vydávanými orgánem ochrany přírody na úrovni 
krajských úřadů, resp. AOPK na území CHKO, popř. příslušnými správami NP. 

V rámci § 13j odst. 6 je pak upraveno zapojení vlastníků a jiných uživatelů pozemků 
(vč. osob oprávněných podle zvláštních předpisů, tedy uživatelů honiteb či rybářských revírů) 
do praktické implementace požadavků prevence a regulace invazních nepůvodních druhů. 
Předpokládá se spoluúčast vlastníků a jiných uživatelů pozemků na praktickém provádění 
opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
invazních druhů v rozsahu běžné péče. 

Na způsobu a podmínkách provádění těchto opatření se orgán ochrany přírody a vlastník 
či uživatel pozemku budou moci dohodnout prostřednictvím smlouvy podle § 68 odst. 2 
ZOPK a bude možné poskytnout vlastníkovi či uživateli pozemku finanční příspěvek podle 
§ 69 odst. 1 ZOPK. Nelze-li provedení opatření na vlastníkovi pozemku nebo jeho uživateli 
spravedlivě požadovat, není-li je opatření vlastník či uživatel schopen provést, nebo pokud 
z jiných důvodů nekoná (v přiměřené době), zajistí provedení těchto opatření orgán ochrany 
přírody.    

Na opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazního nepůvodního druhu mohou (je-li to 
efektivní - viz článek 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) navazovat opaření k obnově 
ekosystémů (§ 13j odst. 7). 

 

3.7.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Sledování invazních nepůvodních druhů je v současnosti částečně prováděno v rámci jiných 
druhů monitoringu a zjišťování stavu území - viz výše. Systematický monitoring není zajištěn.  

V případě rozšíření invazních nepůvodních druhů (dosud zejména rostlin) na území ČR 
nesou dosud obvykle náklady na omezování jejich šíření kraje, města, správy NP, AOPK aj. 
přičemž stát poskytuje finanční příspěvky na likvidaci v rámci vypsaných dotačních titulů. 
Náklady na regulaci či odstranění rozšířeného nepůvodního druhu se pohybují v řádech 
milionů Kč. 
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Již řadu let je podporována regulace invazních druhů v rámci programů v gesci MŽP a výskyt 
těchto druhů (zejména rostlin) je omezován jak v chráněných územích tak mimo ně.  
Podpora opatření k omezování invazních nepůvodních druhů a jejich dopadů je zahrnuta 
do programů financovaných ze zdrojů EU i (doplňkově) do národních programů v gesci MŽP 
(PPK, POPFK). V rámci OPŽP bylo v minulém programovém období (2007-13) podpořeno 
celkem 15 projektů s dotací přibližně 134,5 mil. Kč z prostředků EU (viz tabulka č. 15). 
V rámci OPŽP pro období 2014 - 2020  je podpora opatření k omezování invazních druhů 
opět zařazena. Jedním z nejrozsáhlejších projektů na likvidaci invazních druhů z posledních 
let byl projekt financovaný z OPŽP a ERDF „Omezování nepůvodních druhů v karlovarském 
kraji“. Náklady na omezování bolševníku, křídlatek a netýkavky v letech 2013-2015 se 
pohybovaly ve výši cca 80 mil. Kč. Finanční podporu lze využít i z programu Evropské 
komise LIFE-Nature (v ČR dosud řešeny 4 LIFE projekty zahrnující opatření proti invazním 
druhům) a z programů přeshraniční spolupráce Interreg. 

Příklady dalších projektů zaměřených na regulaci a likvidaci invazních nepůvodních druhů 
na území ČR financovaných z OPŽP v posledních letech uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 15: Seznam podpořených projektů zaměřených na likvidaci invazních druhů OPŽP 
v letech 2007 – 2013 

Akceptační 
číslo 

projektu 
Název projektu Žadatel Kraj 

realizace 

Výše 
podpory -

EU 
prostředky 

(Kč) 

10055686 

Omezení výskytu invazních 
druhů v povodí Kosího 
potoka v Karlovarském kraji 
část I. bolševník velkolepý 

Město Mariánské 
lázně Karlovarský 6 917 351 

10055826 

Omezení výskytu invazních 
druhů v povodí Huťského 
potoka a říčky Tiché, část I. - 
bolševník velkolepý 

Město Mariánské 
lázně Karlovarský 812 348 

13142856 Omezení výskytu invazních 
rostlin v Karlovarském kraji Karlovarský kraj Karlovarský 68 728 196 

13142056 

Opatření k regulaci a likvidaci 
populací invazních druhů 
rostlin v bývalém vojenském 
výcvikovém prostoru Ralsko 
a v dalších lokalitách ve 
správě VLS ČR, s.p. 

Vojenské lesy a 
statky ČR, s.p. Liberecký 923 044 

09029656 Likvidace křídlatky v povodí 
Odry - I. etapa ČSOP SALAMANDR Moravsko-

slezský 3 617 654 

10055566 Likvidace křídlatky v povodí 
Odry - II. Etapa ČSOP SALAMANDR Moravsko-

slezský 5 719 748 
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11097406 Likvidace křídlatky v povodí 
Ostravice ČSOP SALAMANDR Moravsko-

slezský 5 154 823 

10060736 
Regulace norka amerického v 
NP České Švýcarsko a jeho 
přilehlém okolí 

ALKA Wildlife, o.p.s. Ústecký 1 508 353 

8011576 
Podpora biodiverzity - 
rozšíření území ponechaného 
samovolnému vývoji 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 2 159 094 

09024646 

Podpora biodiverzity - 
rozšíření území ponechaného 
samovolnému vývoji 
(2.etapa) 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 3 368 837 

10058746 
Podpora biodiverzity - 
odstranění borovice 
vejmutovky 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 13 658 135 

10058896 Úpravy druhové skladby 
lesních ekosystémů NPČŠ 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 15 842 648 

08014796 
Regulace norka amerického v 
PP Černíč a v EVL Šlapanka 
a Zlatý potok 

ALKA Wildlife, o.p.s. Vysočina 1 087 725 

14173386 Likvidace křídlatky v povodí 
Rožnovské Bečvy ČSOP SALAMANDR Zlínský 2 735 449 

11096856 
Eliminace javoru 
jasanolistého v EVL 
Kněžpolský les 

Zlínský kraj Zlínský 1 314 223 

Celkem 133 547 627 

 

Tabulka 16: Přehled projektů zaměřených na regulaci a likvidaci invazních nepůvodních 
druhů v ČR financovaných z OPŽP v letech 2014-2020 

Název projektu Období Náklady (mil. Kč) 

Opatření k regulaci a likvidaci populací invazních 
druhů rostlin v bývalém vojenském výcvikovém 
prostoru Ralsko a v dalších lokalitách ve správě 
VLS ČR, s.p. 

2014 - 2015 1 

Likvidace křídlatky v povodí Ostravice 2013 - 2015 5,7 

Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy 2014 - 2015 3 
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Dopady na životní prostředí 

Vzhledem k tomu, že v současnosti není zajištěno systematické sledování výskytu 
a způsobů šíření invazních nepůvodních druhů na území ČR a regulace jejich výskytu 
probíhá pouze v omezené míře, není zajištěna účinná ochrana dosavadních druhů, 
společenstev a cenných biotopů před nežádoucím šířením invazních nepůvodních druhů 
a jejich negativními vlivy na přírodní stanoviště a původní druhy. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  

V rámci § 13g je v návaznosti na čl. 16 až 18 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 blíže 
upraven postup při tzv. včasném zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu zařazeného 
na unijní seznam (tj. v případech potvrzení přítomnosti druhu dříve, než dojde k etablování 
jeho populace a dalšímu rozšíření). Cílem v případě takovéhoto „včasného zjištění“ 
invazního nepůvodního druhu je dosáhnout úplného a trvalého odstranění jeho populace 
nebo, pokud to není technicky proveditelné, náklady na provedení těchto opatření by byly 
neúměrně vysoké ve srovnání s jejich očekávanými výsledky nebo by způsoby provedení 
odstranění včasně zjištěného invazního nepůvodního druhu mohly mít nepříznivé následky 
na lidské zdraví nebo životní prostředí (např. na jiné druhy), přijmout opatření k jeho izolaci, 
aby se zabránilo dalšímu šíření tohoto druhu. 

Ohledně invazních nepůvodních druhů zařazených na unijní seznam, které jsou na území 
členského státu již značně rozšířené je v souladu s článkem 19 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 povinnost zavést regulační opatření s cílem minimalizovat dopady takového 
druhu na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, popř. lidské zdraví 
nebo i hospodářství. Za účelem regulace invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, 
který by byl na území ČR značně rozšířen, se navrhuje, aby MŽP vypracovalo tzv. Zásady 
regulace značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu (dále jen „zásady regulace“), 
v němž stanoví postupy regulace a území, v nichž daný invazní nepůvodní druh působí 
největší potíže a jeho regulace v nich je proto prioritní. Stanovení zásad regulace na ústřední 
úrovni se navrhuje s ohledem na potřebu zajištění koordinace postupu regulace. Zásady 
budou zpracovány ve spolupráci s resortem zemědělství (prostřednictvím Společné komise) 
a tak, aby byly naplněny předpoklady stanovené čl. 19 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014, tedy jednalo se o opatření minimalizující dopady značně rozšířených invazních 
nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost a zároveň byla přiměřená jednotlivým 
dopadům, uzpůsobená konkrétním podmínkám, vycházela ze zhodnocení nákladů a přínosů 
a byla prioritizována dle rizik a efektivity. Na zásady regulace bude na regionální úrovni 
navazovat podrobnější stanovení způsobu a podmínek provádění regulace formou opatření 
obecné povahy vydávanými orgánem ochrany přírody na úrovni krajských úřadů, resp. 
AOPK na území CHKO, popř. příslušnými správami NP. 

Popsaný postup se ze stávajícího unijního seznamu bude týkat přibližně čtvrtiny druhů 
(např. bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, klejicha hedvábná, rak signální a rak 
pruhovaný, střevlička východní, mýval severní, psík mývalovitý, ondatra pižmová, nutrie 
říční). Pokud dojde v budoucnu k zařazení na unijní seznam, uplatní se postup také 
v případě např. norka amerického a některých dalších druhů rostlin (křídlatky, pajasan). 
Intenzita a územní rozsah konkrétních regulačních opatření se budou odlišovat právě 
v závislosti na povaze značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu i místních 
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podmínek postiženého území. Např. v případě bolševníku velkolepého bude cílem postupné 
celkové omezení, byť s rozdílným přístupem k izolovaným a rozsáhlým výskytům, kdežto 
v případě např. nutrie říční půjde plošně pouze o zajištění extenzivní regulace a aktivnější 
zásahy typu odchytu či odlovu celé místní populace či významnější regulace početnosti 
budou výjimečné, omezené na místa závažných škod, např. na vodohospodářských dílech 
nebo i přírodních stanovištích).  

V rámci § 13j odst. 6 a násl. je pak upraveno zapojení vlastníků a jiných uživatelů pozemků 
(vč. osob oprávněných podle zvláštních předpisů, tedy uživatelů honiteb či rybářských revírů) 
do praktické implementace požadavků prevence a regulace invazních nepůvodních druhů. 
S respektem k vlastnickým a jiným užívacím právům, včetně oprávněných zájmů uživatelů 
rybářských revírů a honiteb, se předpokládá spoluúčast vlastníků a jiných uživatelů pozemků 
na praktickém provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních 
druhů na unijním seznamu invazních druhů v rozsahu běžné péče. Za „běžnou péči“ by mělo 
být považováno hospodaření odpovídající druhu pozemku, resp. kultur na něm, nebo 
podmínky stanovené pro výkon oprávnění podle jiných právních předpisů. Za běžnou péči je 
tak možné považovat např. kosení a jinou údržbu zemědělských pozemků v běžných 
agrotechnických lhůtách (případně dle podmínek podpor poskytovaných v oblasti 
zemědělství), lesní hospodaření prováděné podle lesního zákona a lesních hospodářských 
plánů či osnov (včetně např. možných výchovných zásahů, v rámci nichž lze opatření 
provést apod.). 

Předpokládá se však, že zájem vlastníků a uživatelů pozemků zapojit se do provádění těchto 
opatření by měl být podpořen tím, že na způsobu a podmínkách jejich provádění se orgán 
ochrany přírody a vlastník či uživatel pozemku budou moci dohodnout prostřednictvím 
smlouvy podle § 68 odst. 2 ZOPK a na provádění těchto opatření bude možné poskytnout 
vlastníkovi či uživateli pozemku finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 ZOPK. Nelze-li 
provedení opatření na vlastníkovi pozemku nebo jeho uživateli spravedlivě požadovat (tj. 
překračuje-li např. významně rozsah běžné péče, jde-li o „starou zátěž“ v podobě značného 
rozšíření invazního nepůvodního druhu apod.), není-li je opatření vlastník či uživatel schopen 
provést (např. vyžaduje použití zvláštních postupů či metod), nebo pokud z jiných důvodů 
nekoná (v přiměřené době), zajistí provedení těchto opatření orgán ochrany přírody. Pak 
platí § 68 odst. 4 ZOPK a vlastník či uživatel předmětného pozemku je povinen provedení 
opatření strpět a umožnit. To je důležité mj. s ohledem na potřebu zajištění systematického 
přístup a efektivity opatření, pokud se týká pozemků více vlastníků (kdy smysluplnost 
provedení opatření může být narušena nebo zmařena jeho neprovedením na některém 
z pozemků).    

Plošné extenzivní zásahy, byť nad rámec „běžné péče“ by měly být nadále předmětem 
podpory formou poskytnutí příspěvku (dotační tituly), jako je tomu již v současnosti a orgány 
ochrany přírody by měly zvýšenou pozornost věnovat stanoveným prioritám. Předmětem 
dohod s vlastníky či uživateli nebo předmětem přímo zásahů zajišťovaných orgánem ochrany 
přírody by tedy měla být zejména ta část opatření, kdy bude nezbytné aktivně, prioritně 
provést jednotlivá opatření - jednak zřejmě spíše ojedinělé případy „včasného zjištění“ 
invazních nepůvodních druhů a dále u značně rozšířených druhů případy, kdy ze zásad 
regulace (s ohledem na prioritizaci) bude vyplývat potřeba provedení konkrétních 
regulačních opatření v daném území. 

Na opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazního nepůvodního druhu mohou (je-li to 
efektivní - viz článek 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) navazovat opaření k obnově 
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ekosystémů. Opatření se nicméně aplikují u ekosystémů, u nichž „došlo k degradaci, 
poškození nebo zničení“ za účelem zotavení ekosystému případně podpory prevence 
opětovné invaze – nebude se tedy jednat o paušální postup. V praxi se může jednat např. 
o zatravnění ploch dotčených zásahem proti invazním druhům rostlin, „náhradní“ výsadba 
dřevin, pokud bude mezi invazní nepůvodní druhy zařazen některý pro Českou republiku 
relevantní druh dřeviny apod., přičemž tato opatření budou z hlediska realizace zpravidla 
součástí nebo následným krokem pro provedení eradikačních či regulačních opatření. 
Předpokladem je v této oblasti spíše podpora vlastníků a uživatelů pozemků (včetně 
případného příspěvku či dotace). 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo bude stanovovat rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy opatření 
k odstranění invazního druhu na unijním seznamu, jehož zavlečení, vysazení nebo výskyt byl 
na území ČR včasně (nově) zjištěn. Ministerstvo bude dále Evropské komisi podávat 
informace v oblasti prevence a regulace zavlékání nebo vysazování a šíření invazních druhů, 
informace o výskytu invazního druhu na unijním seznamu, informace o přijatých 
mimořádných opatřeních apod. 

Ministerstvo bude nově vypracovávat za účelem regulace invazních nepůvodních druhů 
na unijním seznamu, které jsou v ČR značně rozšířeny Zásady regulace. Součástí Zásad 
regulace bude stanovení postupů regulace jednotlivých invazních druhů a vymezení 
prioritních území, v nichž je potřeba regulace s ohledem na jejich výskyt a šíření zvlášť 
naléhavá. Zásady regulace se budou aktualizovat na základě výsledků sledování 
a dostupných poznatků o způsobech regulace nebo v souvislosti se změnami unijního 
seznamu invazních druhů. 

Náklady na vypracování Zásad regulace za účelem regulace invazních druhů na unijním 
seznamu rozšířených na území ČR jsou odhadovány na cca 20-30 tis. Kč u 1 druhu. 
Vypracování pilotního návrhu/postupu zásad regulace pro vybrané invazní nepůvodní druhy 
z unijního seznamu je zatím hrazeno z rozpočtových prostředků MŽP (v roce 2017 bylo 
financováno částkou 140 tis. Kč, v r. 2018 probíhá zpracování dalších podkladů). 

Pozn. Administrativní zátěž MŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž MŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

Ministerstvo bude dále provádět analýzu způsobů šíření invazních druhů na unijním 
seznamu a ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy zpracovávat 
Akční plán zaměřený na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
v ČR. Tento akční plán (dle článku 13 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) se aktualizuje 
nejméně jednou za 6 let a zasílá se Evropské komisi. 

Nejprve bude zpracována analýza způsobů (cest) šíření invazních druhů na unijním 
seznamu. Na základě této studie bude zpracován akční plán, a poté schvalován usnesením 
vlády. Konkrétní dopady akčního plánu budou součástí důvodové zprávy k tomuto usnesení 
vlády. 
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Rámcový odhad nákladů na zpracování akčního plánu:  

Náklady na analýzu způsobů (cest) šíření, která bude zpracována jako externí odborná 
studie, jsou odhadovány na cca 300 tis. Kč. 

Do následné přípravy akčního plánu bude zapojeno zhruba 40 osob (z 5 ministerstev včetně 
některých resortních organizací a expertů z jiných organizací). V rámci akčního plánu bude 
třeba pokrýt riziko šíření invazních nepůvodních druhů v oblastech dopravy, zemědělských 
produktů, přeshraničního pohybu zboží, fytosanitární oblasti aj. Předpokládaná pracnost 
zapojení do akčního plánu je odhadována na cca 20 hod/os, tzn. celková pracnost 
vypracování akčního plánu se odhaduje na cca 800 hod. Všichni odborníci z jednotlivých 
resortů zapojení do přípravy akčního plánu budou tuto činnost vykonávat v rámci své náplně 
práce bez nároku na finanční odměnu. 

Dále bude třeba podle rozsahu zaměření výsledného materiálu posoudit, zda akční plán 
bude podléhat zpracování v rámci procesu hodnocení dopadů koncepce na životní prostředí 
(SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud ano, bude třeba zpracovat pro tento materiál SEA. Náklady 
na zpracování SEA jsou odhadovány na 200 – 300 tis. Kč. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

AOPK bude, ve spolupráci s dalšími orgány a organizacemi (správci vodních toků atp.), 
provádět sledování invazních druhů a vyhodnocovat míru jejich rozšíření na celém území 
ČR. Dále bude shromažďovat informace o výskytu a rozšíření invazního druhu 
(od kontrolních orgánů, odborných institucí i veřejnosti) a tyto informace bude zveřejňovat 
na svých internetových stránkách. 

Tato nová kompetence zvýší administrativní zátěž (spolu se zajištěním opatření k regulaci 
invazních nepůvodních druhů a nápravě jimi dotčených ekosystémů) celkem 
o 42 000 hod/rok (náklady viz tab. 17), z toho 6 000 hod/rok na ústředí AOPK, na převzetí 
výsledků z minimálně 1 000 lokalit, metodickou podporu, koordinaci (vyhledávání 
zpracovatelů, zasmluvňování, zpracování a vyhodnocování výsledků) a další nutnou 
variabilní agendu, a dále 36 000 hod/rok na regionálních pracovištích (RP), na zajištění 
monitoringu 3 600 lokalit. 

 
Další náklady na monitoring jsou odhadovány ve výši 3 mil. Kč/rok: 

• 1 mil. Kč - režijní a cestovní náklady pracovníků AOPK (na sledování 3600 lokalit) 

• 2 mil. Kč externí plnění formou služby (sledování cca 1000 lokalit/rok; cena 
monitoringu je 2 000 Kč/lokalitu).  

AOPK bude dále na základě výsledků monitoringu zajišťovat na celém území ČR (s výjimkou 
území národních parků, kde příslušné správy disponují potřebnou odbornou kapacitou) 
opatření k odstranění nebo izolaci včasně zjištěných invazních nepůvodních druhů. Tato 
kompetence bude znamenat navýšení administrativní zátěže o 4 000 hod/rok (náklady viz 
tab. 17) na ústředí AOPK (1 specialista zoolog a 1 specialista botanik). Náklady na samotné 
provádění opatření k odstranění nebo izolaci včasně zjištěných invazních nepůvodních druhů 
jsou odhadovány na cca 30 mil. Kč/rok (na území národních parků pak cca 8 mil. Kč/rok). 
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V případě značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu bude 
AOPK zajišťovat regulaci a opatření na obnovu jimi dotčených ekosystémů na území 
s kompetencí AOPK (tj. 25 CHKO a zhruba 800 maloplošných chráněných území) 
v případech, kdy vlastník či uživatel pozemku nebude opatření schopen provést, nebude to 
po něm možné spravedlivě požadovat či z jiného důvodu provedení opatření nezajistí. 
Za účelem provedení těchto opatření může agentura s vlastníky a uživateli pozemku uzavřít 
dohodu. 

Náklady na regulaci značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
a na obnovu jimi dotčených ekosystémů na území s kompetencí AOPK  jsou odhadovány 
na cca 50 mil. Kč/rok.  

Dále bude AOPK ve spolupráci s ministerstvem zpracovávat a aktualizovat akční plán 
zaměřený na způsoby šíření invazních druhů na unijním seznamu v ČR. Tato kompetence 
bude znamenat navýšení administrativní zátěže o cca 2 000 hod/rok (viz tab. 17), a to 
na zajišťování dalších odborných činností, podporu činnosti MŽP vč. přípravy reportingu atd. 

 

Tabulka 17: Náklady AOPK na zajištění činností týkajících se monitoringu, reportingu 
a opatření k odstranění, regulaci a izolaci invazních druhů na unijním seznamu 

 

Druh činnosti 
Administrativní 

zátěž  
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Celkové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 
Monitoring invazních druhů na 
unijním seznamu (vč. opatření 
k regulaci a nápravě 
ekosystémů) 

42 000 11 970 5 124 17 094 

Opatření k odstranění 
invazních druhů při včasném 
zjištění 

4 000 1 140 488 1 628 

Příprava reportingu, akční plán 2 000 570 244 814 

Celkové roční navýšení administrativní zátěž AOPK v souvislosti se zajištěním nových 
kompetencí je odhadováno na 19 536 tis. Kč/rok. 

 

Krajské úřady  

Krajské úřady budou v obvodu své územní působnosti provádět opatření k regulaci 
invazního nepůvodního druhu, který je na území ČR značně rozšířen, včetně opatření 
k obnově jím dotčených ekosystémů. V případě, že vlastník či uživatel pozemku neprovede 
opatření k  regulaci invazního nepůvodního druhu, jehož výskyt bude v daném území zjištěn 
(opatření přesahují rámec běžné péče a vlastník nebo uživatel pozemku nezapříčinil výskyt 
invazního druhu), zajistí krajský úřad provedení těchto opatření a obnovu dotčených 
ekosystémů. Za účelem provedení těchto opatření může krajský úřad s vlastníky a uživateli 
pozemku uzavřít dohodu.  

Krajské úřady budou stanovovat (opatřením obecné povahy) bližší podmínky uplatňování 
zásad regulace značně rozšířeného invazního druhu a zveřejňovat informaci o tom, že 
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v obvodu jeho územní působnosti byl zjištěn výskyt invazního nepůvodního druhu, 
a o opatřeních, která mají být k odstranění nebo izolaci tohoto druhu přijata. 

V případě již značně rozšířených invazních nepůvodních druhů nevyžaduje nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014 jejich úplné odstranění, eradikaci, ale pouze zajištění regulačních 
opatření, které povedou k minimalizaci dopadů (čl. 19 nařízení). Vzhledem k potřebě 
zajištění koordinace postupu regulace značně rozšířených druhů je navrženo stanovení 
„zásad regulace“ na celostátní úrovni v gesci MŽP a na to navazující konkretizace 
(z hlediska územních potřeb a priorit i z hlediska aplikace jednotlivých opatření) na regionální 
úrovni, v gesci KÚ, resp. na území CHKO v gesci AOPK a na území NP příslušných Správ. 
Z procesního hlediska půjde o opatření obecné povahy. 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že touto kompetencí dojde k navýšení 
administrativní zátěže o 666 hod/rok/KÚ, tj. o 246 tis. Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech 
krajských úřadech o 3 450 tis. Kč/rok (viz tab. 18).  

Tabulka 18: Administrativní zátěž KÚ vyplývající ze stanovování bližších podmínek 
uplatňování Zásad regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů  

Výsledky dotazníkových šetření 

Průměrný odhadovaný roční počet vydaných opatření 
obecné povahy stanovující bližší podmínky 
uplatňování Zásad regulace 

9 OOP/rok 

Časová náročnost vydání 1 opatření obecné povahy 9,3 dnů/OOP 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost vydávání OOP/rok 666 hod, tj. 83,25 dnů/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 246 420 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 3 449 880 Kč/rok 

V návaznosti na vydání zásad regulace a na ně navazujících opatření obecné povahy 
u značně rozšířených druhů na unijním seznamu, je nezbytné zajistit také samotné 
provádění opatření. V rozsahu běžné péče se na opatřeních podílí vlastník pozemku 
(případně uživatel, vč. subjektů oprávněných dle zvl. předpisů, tj. uživatel rybářského revíru, 
honitby) a nad tento rámec pak opatření zajistí orgán ochrany přírody a to buď dohodou 
s vlastníkem či uživatelem, případně pokud vlastník či uživatel nekoná, zajistí orgán ochrany 
přírody provedení sám (přičemž se uplatní postup dle § 68 odst. 4.).  

Regulační opatření u značně rozšířených druhů budou mít dle druhu a případně dle 
územních podmínek rozdílnou intenzitu a prioritu, kterou vymezí zásady regulace 
a navazující opatření obecné povahy. Plošné extenzivní zásahy, byť nad rámec „běžné 
péče“ by měly být nadále předmětem podpory formou poskytnutí příspěvku (dotační tituly), 
jako je tomu již v současnosti a orgány ochrany přírody by měly zvýšenou pozornost věnovat 
stanoveným prioritám. Předmětem dohod s vlastníky či uživateli nebo předmětem přímo 
zásahů zajišťovaných orgánem ochrany přírody by tedy měly být u značně rozšířených druhů 
případy vyžadující aktivní, prioritní provedení regulačních opatření. 
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Na opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazního nepůvodního druhu mohou (je-li to 
efektivní - viz čl. 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014) navazovat opaření k obnově 
ekosystémů. Opatření se nicméně aplikují u ekosystémů, u nichž „došlo k degradaci, 
poškození nebo zničení“ za účelem zotavení ekosystému případně podpory prevence 
opětovné invaze – nebude se tedy jednat o paušální postup. V praxi se může jednat např. 
o zatravnění ploch dotčených zásahem proti invazním druhům rostlin, „náhradní“ výsadba 
dřevin, pokud bude mezi invazní nepůvodní druhy zařazen některý pro ČR relevantní druh 
dřeviny apod., přičemž tato opatření budou z hlediska realizace zpravidla součástí nebo 
následným krokem po provedení eradikačních či regulačních opatření. Předpokladem je 
v této oblasti spíše podpora vlastníků a uživatelů pozemků (vč. případného příspěvku, 
dotace).  

Již v současnosti je ze strany krajských úřadů a dalších orgánů ochrany přírody věnována 
opatřením k omezování invazních nepůvodních druhů pozornost (v rámci managementu 
zvláště chráněných území i v rámci celkové péče o krajinu). Je však zřejmé, že zajištění 
provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů dle 
požadavků nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 bude vyžadovat systematičtější přístup 
a představuje (spolu se všemi výše uvedenými administrativními úkony) novou samostatnou 
agendu, která se neobejde bez odpovídající personálního a finančního zabezpečení.  

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že tato agenda si vyžádá navýšení 
administrativní zátěže o 1 960 hod/KÚ/rok (viz tab. 19), tj. 725 200 Kč/rok/KÚ, což činí 
celkem na všech krajských úřadech cca 10 153 tis. Kč/rok.  

Mimo to je třeba počítat s náklady cca 10 mil. Kč/KÚ/rok k zajištění opatření k regulaci, 
odstranění nebo izolaci invazních nepůvodních druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů 
(formou dohod s vlastníky či uživateli pozemků). 

Tabulka 19: Administrativní zátěž KÚ vyplývající z provádění opatření k odstranění, izolaci či 
regulaci invazního nepůvodního druhu a opatření k obnově dotčených ekosystémů 

Výsledky dotazníkových šetření 

Časová náročnost provedení opatření k regulaci, 
odstranění nebo izolaci a obnově dotčených 
ekosystémů 

1 392 hod, tj. 174 dnů/rok 

Finanční náročnost provedení opatření k regulaci, 
odstranění nebo izolaci a obnově dotčených 
ekosystémů 

řádově miliony Kč 

Časová náročnost uzavření dohody s vlastníkem 
nebo uživatelem pozemku 

208 hod, tj. 26 dnů/rok 

Časová náročnost administrace související 
s poskytnutím finančního příspěvku 

360 hod, tj. 45 dnů/rok 

Výpočet administrativní zátěže 

Administrativní zátěž/1 KÚ 725 200 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 10 152 800 Kč/rok 
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Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže krajských úřadů. Celková 
administrativní zátěž je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí 
orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu 
zákona. 

 

Správy národních parků a újezdní úřady 

Správy NP a újezdní úřady budou v obvodu své územní působnosti provádět opatření 
k regulaci invazního nepůvodního druhu, který je na území ČR značně rozšířen, a opatření 
k obnově jím dotčených ekosystémů, v případě, že vlastník či uživatel pozemku nekoná či 
opatření přesahují rámec běžné péče. 

Pozn. Administrativní zátěž těchto úřadů nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým 
novelizovaným ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková 
administrativní zátěž je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí 
orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu 
zákona. 

 

Krajská veterinární správa 

V případě, že KVS při své činnosti zjistí výskyt invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu, neprodleně informuje Agenturu. Touto agendou dojde k navýšení pracnosti o cca 
400 hod/rok, tzn. k navýšení administrativní zátěže celkem o 163 tis. Kč/rok. 

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže KVS. Celková administrativní zátěž 
KVS je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

V případě, že ÚKZÚZ při své činnosti zjistí výskyt invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu, neprodleně informuje Agenturu. Touto agendou dojde k navýšení pracnosti o cca 
400 hod/rok, tzn. k navýšení administrativní zátěže celkem o 163 tis. Kč/rok.  

Pozn. Jedná se o výpočet dílčí administrativní zátěže ÚKZÚZ. Celková administrativní zátěž 
ÚKZÚZ je shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 
 

Česká inspekce životního prostředí 

V případě, že ČIŽP při své činnosti zjistí výskyt invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu, neprodleně informuje Agenturu. 

Pozn. Administrativní zátěž ČIŽP nebyla hodnocena ve vztahu k jednotlivým novelizovaným 
ustanovením, ale celkově v souvislosti s touto novelou. Celková administrativní zátěž ČIŽP je 
shrnuta a vyčíslena v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 
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Dopady na územní samosprávní celky 

Bez dopadů. 

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Zapojení vlastníků a jiných uživatelů pozemků (vč. osob oprávněných podle zvláštních 
předpisů, tedy uživatelů honiteb či rybářských revírů) do praktického provádění opatření 
k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu invazních 
druhů se předpokládá v rozsahu běžné péče. Za „běžnou péči“ by mělo být považováno 
hospodaření odpovídající druhu pozemku, resp. kultur na něm, nebo podmínky stanovené 
pro výkon oprávnění podle jiných právních předpisů. Za běžnou péči je tak možné považovat 
např. kosení a jinou údržbu zemědělských pozemků v běžných agrotechnických lhůtách 
(případně dle podmínek podpor poskytovaných v oblasti zemědělství), lesní hospodaření 
prováděné podle lesního zákona a lesních hospodářských plánů či osnov (včetně např. 
možných výchovných zásahů, v rámci nichž lze opatření provést apod.). Hospodářské 
využívání odstraňovaných jedinců (po jejich usmrcení apod. resp. pokud je zajištěno, že 
nedojde k jejich rozšíření) není omezeno.  

Předpokládá se, že zájem vlastníků a uživatelů pozemků zapojit se do provádění těchto 
opatření by měl být podpořen. V případě, že tato opatření přesahují rámec běžné péče, 
může krajský úřad (správy NP, AOPK nebo újezdní úřady – dle územní působnosti) uzavřít 
s vlastníkem či uživatelem pozemku dohodu o zajištění nezbytných opatření a na zajištění 
těchto opatření může být státem poskytnut finanční příspěvek. Administrativní zátěž spojená 
s uzavřením dohody o zajištění nezbytných opatření a na zajištění těchto opatření je 
odhadována na straně vlastníků či uživatelů pozemků na cca 4 hod, tzn. zhruba 
1300 Kč/dohodu. 

Současně se nadále předpokládá zachování dotační podpory prostřednictvím OPŽP 
a dalších programů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Sledováním výskytu a způsobů šíření invazních nepůvodních druhů na území ČR 
a stanovením postupu odstranění či izolace včasně (nově) zjištěných invazních nepůvodních 
druhů a regulace druhů značně rozšířených bude omezeno jejich nežádoucí šíření 
a nepříznivé vlivy na přírodní stanoviště, původní druhy, resp. ekosystémy a jimi 
poskytované služby. Stav dotčených ekosystémů bude možné zlepšit prostřednictvím 
opatření podle čl. 20 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014.  

 

3.7.5 Celkové zhodnocení 
Tabulka 20: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 
Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

  Náklady na eliminaci 
rozšířeného invazního miliony Kč 
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druhu z přírody 

Podnikatelské prostředí 

- - - -  

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

    
Kraje, obce - náklady na 
eliminaci rozšířeného 
invazního druhu z přírody 

miliony Kč  

Životní prostředí 

  
Ohrožení původních 
druhů a biotopů invazními 
druhy 

***** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stát- úspora nákladů při 
rozšíření ID - přenesení 
povinnosti na vlastníka 
pozemku v rámci běžné 
péče 

** 

AOPK - sledování ID na 
unijním seznamu, 
vyhodnocování míry 
rozšíření ID a 
zveřejňování těchto 
informací 

20 mil. Kč/rok 

  
AOPK - náklady na 
odstranění včasně 
zjištěných ID 

32 mil. Kč/rok 

  
AOPK - náklady na 
regulaci značně 
rozšířených ID a obnova 
dotčených ekosystémů 

50 mil. Kč/rok 

  

Správy NP a újezdní 
úřady - náklady na 
odstranění nebo izolaci ID 
nad rámec běžné péče 
vlastníků pozemků a 
obnova dotčených 
ekosystémů 

88 mil. Kč/rok 
(celkem) 

  
KÚ - stanovují bližší 
podmínky uplatňování 
zásad regulace značně 
rozšířeného ID  

3,45 mil. 
Kč/rok  

  

KÚ - zajištění provedení 
opatření k regulaci, 
odstranění nebo izolaci a 
obnově dotčených 
ekosystémů 

10,15 mil. 
Kč/rok 

  

KÚ - náklady na 
provedení opatření 
k regulaci, odstranění 
nebo izolaci a obnově 
dotčených ekosystémů 

140 mil. 
Kč/rok 
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    MŽP - zpracování a 
aktualizace akčního plánu  

cca 500 tis. 
Kč 

    
MŽP - informační 
povinnost vůči Evropské 
komisi o ID (výskyt, 
opatření atd.) 

* 

    
MŽP - zpracování 
koncepce Zásad regulace 
ID na unijním seznamu 

20 - 30 tis. 
Kč/invazní 

druh 

    
ÚKZÚZ a KVS-informační 
povinnost při zjištění ID 
na unijním seznamu  

163 tis. Kč/rok 

  
ČIŽP - informační 
povinnost při zjištění ID 
na unijním seznamu 

* 

    

ČIŽP - kontrola 
dodržování povinností při 
nakládání s invazními 
nepůvodními druhy a 
odborná podpora 
ostatním orgánům státní 
správy 

** 

Podnikatelské prostředí 

    
Vlastník nebo uživatel 
pozemku musí v rámci 
běžné péče odstranit 
nebo izolovat ID 

* 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

Účinnější ochrana před 
zavlékáním ID a ochrana 
dosavadních 
společenstev a cenných 
biotopů 

*****     

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

3.7.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, která umožní naplňovat požadavky nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 - Kapitoly III - Včasné zjištění a rychlá eradikce a Kapitoly IV - Regulace 
značně rozšířených invazních nepůvodních druhů. 

Zajištěním informací o invazních nepůvodních druzích (sledováním) a stanovením opatření 
k jejich odstranění, izolaci nebo regulaci a stanovením postupů k obnově dotčených 
ekosystémů by měla být poskytnuta dostatečná ochrana před dalším nežádoucím šířením 
invazních nepůvodních druhů a jejich negativních vlivů na přírodní stanoviště, původní druhy, 
resp. ekosystémy a jimi poskytované služby. Podchycení šíření invazních nepůvodních 
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druhů v počátcích či zamezení dalšího nárůstu rozsahu invaze bude zároveň nákladově 
efektivnější než řešení v pozdějších fázích a při dalším nárůstu dopadů.     

 

3.8 Evidence chráněných území v základním registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (§ 72a) 

3.8.1 Popis cílového stavu 

Rozšířit informační systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) o údaje 
o chráněných územích. 
 

3.8.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

3.8.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Ponechání současného stavu, kdy RÚIAN obsahuje nekompletní a velmi často chybné údaje 
o způsobu ochrany parcel převzaté z Informačního systému katastru nemovitostí. 

 

Varianta 1 

Rozšíření RÚIAN prostřednictvím účelových územních prvků o identifikační údaje, lokalizační 
údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a data vyhlášení zvláště chráněných území 
a jejich ochranných pásem, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů, 
smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů. Editorem těchto 
údajů je AOPK. 

 

3.8.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

RÚIAN je součástí systému základních registrů veřejné správy, jeho fungování je upraveno 
zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Systém je 
plně funkční od 1. 7. 2012. Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální 
(ČÚZK). 

RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční 
a akademické sféry, dálkový přístup přes internet. Aplikace Veřejného dálkového přístupu 
k datům RÚIAN je zdarma. 

 

b) Varianta 1 
V souvislosti s elektronizací státní správy je třeba navázat údaje o chráněných územích 
podle ZOPK (vedených v současnosti v rámci Ústředního seznamu ochrany přírody) 
na RÚIAN. Zavedením těchto prvků do RÚIAN bude vytvořena přidaná hodnota spočívající 
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jednak v jejich zpřístupnění pro celou veřejnou správu i další uživatele, jednak ve vytvoření 
vazeb na další územní prvky, zejména parcely katastru nemovitostí. V souladu s principy 
využívání referenčních údajů vedených v základních registrech bude možné tyto údaje 
automatizovaně přebírat jinými informačními systémy. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Se zajištěním spolehlivého provozního servisu AOPK směrem k RÚIAN souvisí zvýšení 
administrativní zátěže o 2 395 tis. Kč/rok (viz tab. 21) s následující profesní strukturou:  

• Správce databáze - bude mít na starosti vznik a aktualizace nové databáze, 
programování a údržbu automatické linky posílání dat mezi AOPK a ČÚZK 
nad rámec současných požadavků a kapacit. 

• Dokumentátor - bude mít na starosti revizi a opravu stávajících údajů, komunikaci 
s orgány ochrany přírody nad rámec současných požadavků a kapacit. 

• Správce ICT - bude mít na starosti pokročilé GIS kontroly kvality dat, komunikaci 
s orgány ochrany přírody nad rámec současných požadavků a kapacit. 

 
Tabulka 21: Náklady na zajištění provozního servisu informačního systému RÚIAN 

Profesní struktura 
Jednorázové 

náklady  
(Kč)* 

Každoroční náklady (Kč/rok) 

Mzdové Režijní** Celkem 

Správce databáze 90 333 788 800 136 306 925 106 

Dokumentátor 90 333 598 400 136 306 734 706 

Správce ICT 90 333 598 400 136 306 734 706 

Celkem 270 999 1 985 600 408 917 2 394 517 

* Souvisí s vybavením nově přijatých zaměstnanců (kancelářský nábytek, PC, SW licence apod.) 
** Průměrné provozní náklady na zaměstnance (energie, ICT apod.) 
 
Zprovoznění Evidence chráněných území v RÚIAN povede k zjednodušení procesů 
a výrazným úsporám kapacit ve veřejné správě a na straně ČÚZK v souhrnu převyšujícími 
zvýšené náklady na provoz systému na AOPK. 

 

3.8.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to z důvodu nutnosti navázání údajů o chráněných 
územích podle zákona č. 114/1992 Sb. na RÚIAN tak, aby byl naplněn cíl vzniku základních 
registrů (elektronizace státní správy). 
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3.9 Informační systém ochrany přírody (§ 72b) 

3.9.1 Popis cílového stavu 

Zavedení informačního systému ochrany přírody za účelem podpory výkonu státní správy 
v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory vědy a výzkumu, tvorby politik a podpory péče 
o přírodu a krajinu. Informační systém zajistí sběr údajů nezbytných pro naplňování 
povinností podle čl. 24 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/214 a podle čl. 23 nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007 a bude dále provázán na reportingové postupy v rámci dalších předpisů EU 
v oblasti ochrany přírody (vazba na systém Habides) i na existující dílčí databáze 
a informační systémy (využívané jednotlivými orgány např. na území národních parků).   
 

3.9.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Ministerstvo zemědělství 

• Orgány ochrany přírody 

 

3.9.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Ponechání současného stavu – absence sběru informací, případně nezbytnost vytvoření 
samostatných postupů pro naplňování požadavků nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 v oblasti sběru, případně poskytování informací 
o vydaných povoleních a dalších úkonech. 

 

Varianta 1 

Zřízení nového komplexního informačního systému ochrany přírody, který bude zahrnovat 
následující podřízené (z části již samostatně existující) systémy: 

1. Nálezová databáze ochrany přírody 

2. Evidence druhové ochrany 

3. Ústřední seznam ochrany přírody 

4. Registr krajiny 

5. Jednotná evidence speleologických objektů  

6. Evidence opatření péče o přírodu a krajinu 
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3.9.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti nejsou jednotlivé informační systémy a databáze využívané v ochraně přírody 
sjednoceny a provázány. Je vytvořen informační systém veřejné správy ISOP, který však 
není legislativně řádně ukotven a technicky neumožňuje provázání údajů v jednotlivých 
systémech, jako je Nálezová databáze ochrany přírody, Digitální registr ÚSOP, Registr 
opatření péče o přírodu a krajinu a Jednotná evidenci speleologických objektů a dále data 
poskytovaná pro zpracování územně analytických podkladů dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. 

Invazní nepůvodní druhy jsou v systému ISOP evidovány pouze ve formě hlášených výskytů 
v Nálezové databázi ochrany přírody. Některé invazní nepůvodní druhy jsou zaznamenány 
v nově zpřístupněné Databázi české flóry a vegetace (PALADIAS-propojuje další dostupné 
databáze). Nově je připravován projekt TAČR Epsilon zaměřený na vývoj geoinformačního 
portálu invazních nepůvodních druhů (2017-2019). 

Údaje o vydávaných povoleních, které by se týkaly nepůvodních či invazních nepůvodních 
druhů (ve vazbě na čl. 24 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, resp. čl. 23 nařízení Rady 
(ES) č. 708/2007) nejsou evidovány. Samostatně probíhá sběr údajů o vydávaných 
povoleních dle § 5b a § 56 ZOPK pro účely reportingu podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 
2009/147/ES (v rámci systému Habides).    

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Technické zajištění tvorby nového informačního systému odpovídajícího navrženému 
rozsahu je již zpracováno ve formě projektu Sjednocený informační systém ochrany 
přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů 
(ISOP 2018-2023), který je předkládán AOPK do Operačního programu Životní prostředí 
(dále také "OPŽP"), prioritní osy 4 − Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 
4.1−Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  

Tabulka 22: Podrobný přehled výstupů modernizovaného ISOP 

Výstup Vysvětlení výstupu Rozsah 
změny 

Nálezová databáze 
ochrany přírody 

Výstupem je evidence s možností správy a vytěžování 
lokalizovaných druhových pozorování na území ČR pro 
účely ochrany a péče o CHÚ 

Rozšířený 

Digitální registr ÚSOP 
- Ústřední seznam 
ochrany přírody 

Komplexní evidence vyhlašovací a průvodní 
dokumentace CHÚ včetně jejich prostorového vymezení. Rozšířený 

Evidence druhové 
ochrany 

Evidence druhové ochrany v rozsahu novelizace zákona 
o ochraně přírody. Nový 

Evidence sledování 
stavu územní ochrany 
navázaný na Ústřední 

Evidence sledování stavu, provádění managementu a 
péče o CHÚ. Vyhodnocení stavu realizace plánu a stavu 
cílových indikátorů. 

Nový 
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seznam ochrany 
přírody 

Evidence územního 
systému ekologické 
stability 

Evidence vymezení lokálního a regionálního ÚSES v 
CHÚ. Nový 

Jednotná evidence 
speleologických 
objektů 

Evidence jeskyní, závrtů a hydrokrasových jevů v CHÚ. Upravený 

Evidence plánované 
péče o chráněná 
území a krajinu ČR 

Evidence plánované péče v CHÚ. Nový 

Evidence realizované 
péče v chráněných 
územích a na území 
ČR 

Evidence realizované péče včetně prostorového 
vymezení CHÚ. 

 
Rozšířený 

Webový portál služeb 
ISOP 

Zabezpečení poskytování informací prostřednictvím 
webových služeb pro veřejnost, pro pojmenované 
uživatele a zabezpečení poskytování otevřených dat. 

Rozšířený 

 
 
Informační systém ochrany přírody zahrnuje 6 podřízených systémů. Níže je uveden přehled 
těchto systémů a k čemu slouží. 

1. Nálezová databáze ochrany přírody slouží k ukládání dat a publikaci výsledků 
o rozšíření a stavu druhů, zejména zvláště chráněných, invazních nepůvodních 
a evropsky významných druhů a přírodních stanovišť.  

2. Evidence druhové ochrany slouží orgánům ochrany přírody k ukládání:  

o rozhodnutí nebo opaření obecné povahy k omezení rušivé činnosti podle § 5 
odst. 1 a rozhodnutí o uložení zajištění či použití prostředků k předcházení 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů anebo ničení 
jejich biotopů podle § 5 odst. 3,    

o povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle § 5 
odst. 4, povolení k záměrnému rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů 
do krajiny podle § 5 odst. 5 a rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, 
kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu, podle § 5 odst. 6, 

o rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků vydané podle § 5b odst. 1 
a opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně 
ptáků týkající se blíže neurčeného okruhu osob podle § 5b odst. 4, včetně 
údajů o uplatňování tohoto rozhodnutí nebo opatření obecné povahy 
předaných podle § 5b odst. 5 osobami uplatňujícími odchylný postup, 

o povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu podle článku 
13 nebo článku 19 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a rozhodnutí o provedení 
pokusného vypuštění podle § 13a odst. 4, 

o povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu 
vydané podle § 13d odst. 1 a rozhodnutí o jeho zrušení podle § 13d odst. 4, 
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o informace o výskytu a rozšíření invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu podle § 13f odst. 1 a informace o stanovení a naplňování opatřeních 
k odstranění, izolaci či regulaci invazního nepůvodního druhu podle § 13g 
a §13h, 

o souhlas s vypuštěním zvláště chráněného živočicha odchovaného v lidské 
péči do přírody nebo s vysetím či vysazením uměle vypěstované zvláště 
chráněné rostliny mimo kultury a zastavěná území obcí podle § 54 odst. 3, 

o rozhodnutí a osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské 
péči podle § 54 odst. 4,  

o rozhodnutí o výjimce ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, opatření obecné povahy, kterým 
se povoluje výjimka ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů týkající se blíže neurčeného okruhu osob podle § 56 
odst. 4 a dohody uzavřené podle § 49 odst. 4 nebo § 56 odst. 5, včetně údajů 
o uplatňování těchto rozhodnutí, opatření obecné povahy či dohod předaných 
podle § 56 odst. 5 osobami uplatňujícími odchylný postup. 

o rozhodnutí o registraci jedince invazního nepůvodního druhu živočicha 
v zájmovém chovu podle § 91 odst. 3.  

3. Ústřední seznam ochrany přírody zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové 
určení a dokumentaci zvláště chráněných území včetně jejich ochranných pásem, 
ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, památných stromů včetně jejich 
ochranných pásem a dále smluvně chráněných území a smluvně chráněných 
památných stromů zřízených podle § 39, nacházejících se na území České republiky.  

4. Registr krajiny eviduje vymezení a dokumentaci skladebných částí lokální, 
regionální i nadregionální úrovně územního systému ochrany přírody a informace 
o realizaci a hodnocení funkce skladebných částí. Dále jsou součástí registru 
rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku a nařízení o zřízení či zrušení 
přírodního parku. 

5. Jednotná evidence speleologických objektů slouží k evidenci krasových 
a pseudokrasových jevů na území ČR a shromažďuje základní, polohové, měřické 
a popisné údaje o jednotlivých lokalitách, včetně dokumentace, přehledu o významu 
lokalit, jejich využití a stavu, možnosti ohrožení, výsledky výzkumu a průzkumu lokalit.  

6. Evidence opatření péče o přírodu a krajinu slouží k evidenci a plánování opatření 
ke zlepšení stavu přírody a krajiny realizovaných z veřejných finančních zdrojů. 

Náklady na vybudování Informačního systému ochrany přírody budou pokryty v rámci 
zpracovaného projektu Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory 
hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (číslo žádosti EP/00040/AOPK/17, 
délka projektu 5 let, rozpočet projektu 92 856 655 Kč). 

Běžný provoz ISOP bude zajištěn stejně jako dosud, v rámci již vytvořených kapacit AOPK. 
Zabezpečit bude nutné propojení s informačními systémy jednotlivých orgánů, které nebudou 
zavedeným ISOP nahrazeny (specializované informační systémy a databáze KÚ či Správ 
NP, jako je např. systém LUHOP zavedený v Krkonošském národním parku) s tím, že by 
měly být vhodně sdílena data a funkcionality a zajišťován vzájemný rozvoj.  
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Zavedením informačního systému ochrany přírody se zpřehlední informace o rozhodnutích, 
povoleních, souhlasech i osvědčeních, vydaných jednotlivými orgány ochrany přírody 
a zjednoduší se jejich dostupnost. Informační systém může také mírně snížit administrativní 
zátěž orgánů ochrany přírody, neboť veškeré informace budou podávány prostřednictvím 
jediného systému (rozhraní), a informace z tohoto systému budou zároveň k dispozici všem 
ostatním orgánům ochrany přírody, což může také zjednodušit práci orgánům provádějícím 
kontrolu apod. 

3.9.5 Celkové zhodnocení 
Tabulka 23: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - - - 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

    

Nepřehlednost o vydaných 
souhlasech, povoleních atd. 
mezi jednotlivými orgány 
ochrany ŽP 

** 

Životní prostředí 

- -  - - 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Mírné snížení administrativní 
zátěže pro kontrolní orgány - 
vyšší přehlednost 
dostupných informací 

** Zřízení informačního 
systému ochrany přírody 

92,86 mil. 
Kč  

Mírné snížení administrativní 
zátěže - zjednodušení 
podávání informací MŽP a 
orgánům kontroly 

*   

Podnikatelské prostředí 

 - -  - -  

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

- - -  - 
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3.9.6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

S ohledem na zajištění vyšší transparentnosti a jednotnosti informací o rozhodnutích, 
povoleních, souhlasech i osvědčeních vydaných jednotlivými orgány ochrany přírody 
a zjednodušení jejich dostupnosti pro kontrolní a další orgány s možným pozitivním dopadem 
na životní prostředí doporučujeme přijmout Variantu 1.  

Po zavedení informačního systému se může zároveň i mírně snížit administrativní zátěž 
orgánů ochrany přírody, neboť veškeré informace budou podávány prostřednictvím jediného 
systému (rozhraní). 

Náklady na tvorbu nového informačního systému budou pokryty v rámci zpracovaného 
projektu Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR (hrazeno z OPŽP).   

 

4 Celkové shrnutí vyhodnocení nákladů a přínosů 
Varianta 0 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V případě rozšíření invazních nepůvodních druhů (zejména rostlin) na území ČR nesou 
obvykle náklady na jejich eliminaci z přírody kraje, města, správy NP, AOPK aj. přičemž stát 
obvykle poskytuje finanční příspěvky na likvidaci v rámci vypsaných dotačních titulů. Náklady 
na regulaci či odstranění rozšířených invazních nepůvodních druhů se pohybují v řádech 
stovek milionů Kč. 

 
Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 
Bez dopadu. 
 
Dopady na podnikatelské prostředí  
Šíření invazních nepůvodních druhů může nepříznivě ovlivňovat využitelnost pozemků, 
případně může docházet ke škodám (poškození vodních děl nutrií říční, predace ryb aj. 
organismů mývalem severním či norkem americkým apod.) 

Podle § 3 rostlinolékařského zákona platí povinnost fyzických a právnických osob (vlastníků 
pozemků) omezovat šíření plevelů (včetně invazních nepůvodních druhů rostlin). 

 
Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
V případě přemnožení invazního nepůvodního druhu (zejména rostlin, např. bolševník 
velkolepý) zajišťuje obvykle regulaci takového druhu na svém území kraj, přičemž stát 
obvykle poskytuje finanční příspěvky na likvidaci v rámci vypsaných dotačních titulů (viz 
výše). 
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Sociální dopady 
Šíření invazních nepůvodních druhů v některých případech může snižovat rekreační 
atraktivitu území (např. rozšíření bolševníku velkolepého) a škody působené některými druhy 
mají dopad na zájmové činnosti (myslivost, rybářství aj.). 

Dopady na spotřebitele 
Bez dopadu.  

 
Dopady na životní prostředí 
Sledování výskytu a omezování šíření invazních nepůvodních druhů neprobíhá systematicky 
a dochází tak k nárůstu nepříznivých dopadů na přírodní stanoviště a původní druhy.  

 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Platná právní úprava v oblasti ochrany přírody a krajiny neupravuje vztahy, které by se 
dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné 
zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, 
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či 
světového názoru), proto lze konstatovat, že nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace, včetně rovného postavení mužů a žen. 

 
Dopady na výkon státní statistické služby 
Bez dopadu. 
 
Korupční rizika 
Bez dopadu. 
 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Bez dopadu. 
 

Varianta 1 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Viz níže kapitola 5 Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné správy 
a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona. 

 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost 

Zaváděná agenda neovlivní konkurenceschopnost ČR. Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 jsou účinná v rámci celé EU a podmínky tak 
budou pro všechny členské státy EU shodné. Právní regulace využívání invazních 
nepůvodních druhů je v obdobném (či vyšším) rozsahu zavedena i v řadě dalších vyspělých 
států (USA aj.).  
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Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty  

1) Kácení invazních druhů dřevin 

Snížení administrativní zátěže žadatelů o kácení invazních druhů dřevin prováděného 
v rámci opatření k předcházení nebo omezení jejich šíření, neboť ke kácení z těchto důvodů 
není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin - úspora cca 625 - 1000 Kč/kácení. 

 

2) Výjimečné přesuny, vysazení a pokusné vypuštění cizího druhu či křížence 
do akvakultury 

Z nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a navržené adaptace vyplývají požadavky na zajištění 
procesu povolování používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, včetně 
případné zpracování posouzení rizik, zajištění karantény nebo pokusného vypuštění, 
vypracování pohotovostního plánu, zajištění sledování (monitoringu) a případného provádění 
opatření proti nepříznivým vlivům. 

Žadateli vyvstanou náklady na: 

• zpracování posouzení rizik - cca 10 000 – 30 000 Kč 

• zpracování pohotovostního plánu – v řádu jednotek tisíc Kč (max. 10 tis. Kč). 

• monitoring šíření cizího druhu – v řádu několika tisíc Kč 

• odstranění druhu z akvakultury (v případě nepříznivých dopadů) – desítky tis. Kč 

Náklady, které takto žadateli vyvstanou, jsou však v souladu s pravidlem přenesení 
povinností na původce a mají zabránit vynakládání financí ze státních či veřejných 
prostředků na likvidaci nově rozšířených cizích druhů. 

Celkový dopad na podnikatele v sektoru akvakultury (rybníkářství) však bude velmi 
omezený, s ohledem na skutečnost, že většina nepůvodních (cizích) druhů ryb využívaných 
již v současnosti v rybníkářství (např. pstruh duhový, siven americký, amur bílý, tolstolobik 
bílý či celá řada druhů jeseterů) je uvedena v příloze IV nařízení mezi druhy, na něž se 
uvedené požadavky povolení nevztahují (nařízení se uplatní pouze v rozsahu definic dle čl. 3 
a opatření dle čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 písm. a). 

 

3) Invazní druhy na unijním seznamu 

Zákaz invazní druhy na unijním seznamu držet, chovat nebo pěstovat, uvádět na trh, 
přepravovat, nechat rozmnožovat nebo jinak využívat. Nicméně pouze menší část druhů 
rostlin a živočichů zařazených na unijní seznam invazních nepůvodních druhů je předmětem 
obchodu či jiného využívání (jedná se zejména o akvarijní druhy rostlin jako je chebule 
karolínská, pupečník pryskyřníkovitý, vodní mor americký a akvarijní živočichy zejména rak 
červený, rak mramorovaný a želva nádherná; dále také okrasné zahradnické rostliny např. 
dochan setý, klejicha hedvábná nebo tokozelka vodní hyacint). 

Chovatelé (nekomerční) těchto druhů si mohou jedince na základě přechodných opatření 
dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 ponech při splnění stanovených podmínek 
(zamezení úniku a dalšího rozmnožování) do konce jejich přirozeného života. Stanovena je 
však povinnost registrace jedinců, která by však měla být řešena nejméně zatěžující, 
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elektronickou formou (administrativní zátěž cca 200 – 300 Kč/živočicha). Jedince 
ze zájmových chovů bude možné případně předat do zařízení k tomu určených.  

Jiné využívání invazních nepůvodních druhů (pro účely výzkumu, ex situ chovu 
v zoologických zahradách, medicinální využití aj.) bude možné na základě povolení podle čl. 
8 a 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 - administrativní zátěž cca 500 Kč/žádost. Další 
náklady subjektu využívající invazní nepůvodní druh pak budou již individuálně souviset se 
způsobem využití v návaznosti na podmínky stanovené čl. 8 nařízení (zajištění držení druhu 
v tzv. oddělených prostorách, přijetí opatření proti úniku, označení jedinců aj.). Nezbytnou 
podmínkou je v případě využívaní druhů na unijním seznamu vždy zpracování 
pohotovostního plánu – náklady na jeho zpracování činí cca 1 - 10 tis. Kč. 

 

4) Opatření při výskytu invazního nepůvodního druhu na pozemku 

• Vlastník nebo uživatel pozemku (a též uživatel honitby nebo rybářského revíru) se 
podílí na provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního 
nepůvodního druhu v rozsahu běžné péče (pokud je schopen provedení opatření 
zajistit nebo lze-li to na něm spravedlivě požadovat) dále také na provádění opatření 
k obnově dotčených ekosystémů.  

• Pokud opatření přesahují rámec běžné péče, je stanovena možnost uzavření dohody 
o zajištění nezbytných opatření a poskytnutí finančního příspěvku - administrativní 
zátěž spojená s uzavřením dohody cca 1300 Kč/dohodu. 

V případě provádění opatření proti invazním nepůvodním druhům (eradikace, regulace) se 
budou vlastnici či uživatelé pozemků do těchto opatření zapojovat v rozsahu běžné péče 
(běžného hospodaření), tj. bez zvýšených nákladů (případně budou tyto náklady zahrnuty 
do podpor v oblasti hospodaření, jako je tomu dnes u některých invazních druhů v rámci 
Programu rozvoje venkova). Opatření nad tento rámec by měla být předmětem dohod 
s orgány ochrany přírody a finanční podpory, případně zajištěny orgánem ochrany přírody 
(pokud provedení nelze po vlastníku či uživateli spravedlivě požadovat, není toho schopen 
nebo opatření neprovádí). Předpokládá se také zachování stávajících dotačních podpor 
(OPŽP, POPFK, PPK), která umožní provádění běžných i specifických opatření k omezení 
invazních nepůvodních druhů.   

Dílčí materiální i administrativní náklady na straně osob (včetně podnikatelů) zapojených 
do opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů budou souviset např. se zavedením 
úpravy používání odchytových zařízení (náklady spojené s podáním žádosti o oprávnění 
k odchytu cca 600 Kč, vedení evidence odchycených zvířat cca 500 Kč/rok). Náklady 
na evidenci v souvislosti s regulací invazních nepůvodních druhů budou v ostatních 
oblastech (např. myslivost, rybářství) omezené s ohledem na návaznost na existující systém 
vykazování údajů (myslivecká statistika, resp. evidence rybářského hospodaření).  

 
Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 
Snížení v současnosti vynakládaných nákladů na péči o pozemky (v případě omezení šíření 
invazních druhů), případně omezení škod přímo s invazními druhy souvisejících (např. 
poškození břehů a hrází norováním nutrie říční, poškození komunikací a staveb nálety 
pajsanu žláznatého, jehož zařazení mezi invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu se 
předpokládá atp.).    
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Dopady na spotřebitele 
Předpokládá se velmi nízký dopad na spotřebitele. Pro invazní druhy z unijního seznamu 
platí dle nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 zákaz uvádění na trh ve všech členských 
zemích EU. Nicméně pouze menší část druhů rostlin a živočichů zařazených na unijní 
seznam invazních nepůvodních druhů je předmětem obchodu či jiného využívání (jedná se 
zejména o akvarijní druhy rostlin jako je chebule karolínská, pupečník pryskyřníkovitý, vodní 
mor americký a akvarijní živočichy zejména rak červený, rak mramorovaný a želva 
nádherná; dále také okrasné zahradnické rostliny např. dochan setý, klejicha hedvábná nebo 
tokozelka vodní hyacint). Tento dopad však není hodnocen jako významný, neboť již nyní 
někteří prodejci (zejména e-shopy) druhy z unijního seznamu neprodávají, upozorňují 
na zákaz prodeje a nahrazují je jinými (např. želva nádherná se nahrazuje želvou 
střechovitou). Regulací obchodu postupně dojde k omezení využití těchto druhů živočichů 
v chovech a rostlin v zahradách a k podobným účelům. 

 
Sociální dopady 
Invazní nepůvodní druhy mají v řadě případů kromě nepříznivých dopadů na biologickou 
rozmanitost také další vlivy v hospodářské oblasti či s těmito druhy souvisí zdravotní rizika. 
To se promítá i do sociální oblasti např. omezením atraktivity a možnosti rekreačního využití 
území zasaženého invazí bolševníku velkolepého nebo ovlivnění předmětu mysliveckých či 
rybářských spolkových aktivit invazními nepůvodními druhy šelem (mýval severní, psík 
mývalovitý) a dalšími druhy. Z tohoto pohledu regulace v oblasti invazních nepůvodních 
druhů bude mít v sociální oblasti kladné dopady.  

Omezení se dotknou v nepříliš velkém rozsahu zájmové chovatelské činnosti s ohledem 
na zákaz držení a chovu či pěstování druhů na unijním seznamu dle čl. 7 odst. 1 nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014. Jedná se však o omezený okruh druhů (v našich podmínkách se 
ve větší míře chová pouze želva nádherná, jinak ve zhruba 30 chovech se nachází nosál 
červený nebo mýval severní, munžak malý se chová pouze ve 2 chovech) a zároveň 
nařízení stanovuje ve vztahu k zájmovým chovatelům přechodné opatření umožňující 
ponechat si chované živočichy za stanovených podmínek (zamezení úniku a dalšího 
rozmnožování) po dobu jejich dalšího života. V případech stanovených nařízením (čl. 8 a 9) 
je dále možné povolení výjimek - uplatnění tohoto postupu se předpokládá např. v případě 
chovů nutrie říční (chovatelé jsou sdruženi v rámci Spolku chovatelů nutrií). 

V případě opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů je v souladu 
s požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (čl. 26) zakotvena účast veřejnosti 
v rámci tvorby akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů 
i zásad regulace značně rozšířených invazních nepůvodních druhů. Samotné provádění 
opatření je v rámci předkládaného návrhu řešeno (v dohodě s Ministerstvem zemědělství) 
tak, aby korespondovalo s postupy v oblasti myslivosti a rybářství a nezatížilo spolkové 
organizace zajišťující tyto činnosti (viz výše - provádění opatření v rozsahu běžné 
péče/běžného hospodaření a nad jeho rámec s finančním příspěvkem nebo případně, není-li 
to možné, prostřednictvím orgánu ochrany přírody). 

V případě regulačních opatření existuje určitý potenciál pro zajištění zaměstnanosti 
a uplatnění nízkokvalifikovaných skupin obyvatel. Rozšíření některých druhů je 
koncentrováno i v oblastech se strukturálními problémy (Karlovarský kraj – bolševník, 
Moravskoslezský kraj křídlatky, netýkavka žláznatá aj. – viz též dosud realizované projekty). 
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V návaznosti na uplatňování postupu dle nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a navržené 
adaptační právní úpravy se žádné sociální odpady nepředpokládají. Druhy ryb, které jsou již 
dlouhodoběji využívány v ČR v rámci rybníkářství, jsou ve vazbě na přílohu IV nařízení 
z režimu povolování vyňaty a postup povolování u dalších (jednotlivých) cizích a místně se 
nevyskytujících druhů neovlivní rybníkářství a další formy akvakultury takovým způsobem, 
kterým by mohl mít dopad do sociální oblasti.   

 
Dopady na životní prostředí 
Návrh zákona bude mít velmi významný pozitivní dopad na životní prostředí, neboť 
navrhovanou úpravou dojde k zajištění efektivní právní ochrany přírody a krajiny. Sledování 
výskytu a způsobů šíření invazních nepůvodních druhů na území ČR, při včasném zjištění 
zavlečení invazního nepůvodního druhu na území ČR stanovení opatření k jeho odstranění 
a u značně rozšířených invazních nepůvodních druhů stanovení postupů pro jejich regulaci, 
izolaci a obnovu jimi dotčených ekosystémů zajistí účinnější ochranu před závažnými 
negativními vlivy invazních nepůvodních druhů na přírodní stanoviště, původní druhy 
a přispěje tak k zachování biologické rozmanitosti a ekosystémových funkcí a udržení 
a obnově přírodní rovnováhy. Stanovením postupů regulace a zajištěním finančních 
prostředků pro vlastníky či uživatele pozemků na provedení těchto opatření a určením 
orgánů, kteří v případě nečinnosti vlastníka či uživatele pozemku opatření zajistí, by měla být 
zajištěna dostatečná ochrana před dalším šířením invazního nepůvodního druhu a jeho 
negativními důsledky na přírodní stanoviště. Včasnými zásahy proti zavlečení a šíření 
invazních druhů budou zároveň ušetřeny finanční prostředky, které by v budoucnu byly 
vynakládány na zmírnění jejich dopadů. 

 
Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 
Platná právní úprava v oblasti ochrany přírody a krajiny před nepůvodními druhy neupravuje 
vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde 
o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, 
národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, 
víry či světového názoru). Takové vztahy neupravuje ani navrhovaná právní úprava, proto 
lze konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, 
včetně rovného postavení mužů a žen. 

 
Dopady na výkon státní statistické služby 
Bez dopadu. 
 
Korupční rizika 
Bez dopadu. 
 
Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Bez dopadu. 
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5 Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní a veřejné 
správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu 
zákona  

 

a) Ministerstvo životního prostředí  

- povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu do akvakultury 
s možným vlivem na sousední členský stát (dle § 13b odst. 2), které je možné vydat 
na základě stanoviska Společné komise a závazného stanoviska KVS či ÚKZÚZ, 
projednání (dle čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 708/2007) navrženého přesunu 
s příslušnými orgány dotčených členských států a Komisí; vydává rozhodnutí 
o zrušení povolení (dle § 13c)  

- povoluje využívání invazního druhu na unijním seznamu (dle § 13d odst. 1), podává 
Evropské komisi žádost o udělení oprávnění (dle § 13d odst. 3) a rozhoduje o zrušení 
povolení (dle § 13d odst. 4) 

- v případě zjištěného nebo bezprostředně hrozícího zavlečení nebo vysazení 
invazního druhu na území ČR zajišťuje ministerstvo (v návaznosti na nařízení vlády 
ke stanovení mimořádných opatření) provedení posouzení rizik invazního druhu 
(dle § 13e), a informuje Evropskou komisi a členské státy o přijatých mimořádných 
opatřeních  

- provádí analýzu způsobů šíření invazních druhů na unijním seznamu (dle § 13f 
odst. 2) a ve spolupráci s dalšími dotčenými ústředními orgány státní správy 
zpracovává Akční plán zaměřený na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů 
na unijním seznamu (dále jen „akční plán“), který nejméně jednou za 6 let aktualizuje 
a zasílá Evropské komisi  

- stanovuje opatření k odstranění nebo izolaci invazního druhu na unijním seznamu, 
jehož výskyt byl na území ČR zjištěn a informuje Evropskou komisi 

- vypracovává (dle § 13h odst. 1) Zásady regulace značně rozšířených invazních 
nepůvodních druhů (dále jen „Zásady regulace“) za účelem regulace invazních druhů 
na unijním seznamu rozšířených na území ČR 

- plní další úkoly příslušného orgánu pověřeného uplatňováním nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 (zajištění reportingu vůči EK aj.) 

- zřizuje ve spolupráci s MZe Společnou komisi jako poradní orgán v oblasti prevence 
a zmírnění nepříznivých vlivů invazních nepůvodních druhů (společná komise bude 
též plnit roli poradního výboru ve smyslu čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007) 

- určuje rozhodnutím po dohodě s KVS zařízení (splňující podmínky stanovení v čl. 8 
odst. 2 a 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014), do nichž lze umisťovat jedince 
invazního druhu živočicha na unijním seznamu. Ministerstvo dále vede evidenci 
určených zařízení a zveřejňuje ji způsobem umožňujícím dálkový přístup 

V rámci novely jsou navrženy změny související se zajištěním implementace nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014, tj. v oblasti invazních nepůvodních druhů a nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007 v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, které 
budou mít významný vliv na zvýšení administrativní zátěž MŽP. Na základě výše 
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uvedených nových kompetencí MŽP plynoucích z nové agendy v oblasti invazních 
nepůvodních druhů se očekávají náklady cca 3,65 mil. Kč/rok k zajištění plnění této 
nové agendy v potřebném rozsahu.  

 

Tabulka 24: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými MŽP 

 

MŽP 

Administrativní 
zátěž 

(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Celkové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Náklady celkem 8 000 2 551 1 097 3 648 

 

Mimořádná opatření při zavlečení invazního nepůvodního druhu do ČR 

Pokud by byl na území ČR zavlečen invazní nepůvodní druh, který dosud není na unijním 
seznamu, ale splňuje kritéria pro jeho zařazení na tento seznam, ministerstvo zajistí 
(v návaznosti na nařízení vlády ke stanovení mimořádných opatření) provedení posouzení 
rizik tohoto druhu. Náklady se odhadují na cca 60 – 100 tis. Kč v závislosti na rozsahu 
analýzy. 

 
Sledování a regulace invazních nepůvodních druhů a náklady na zajištění opatření 
k jejich odstranění, regulaci či izolaci 

Ministerstvo bude zajišťovat zpracování Zásad regulace za účelem regulace invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu, které jsou v ČR značně rozšířeny. Náklady 
na vypracování Zásad regulace jsou odhadovány na cca 20-30 tis. Kč/1 druh. 

Ministerstvo bude provádět analýzu způsobů šíření invazních druhů na unijním seznamu 
a zpracovávat Akční plán zaměřený na způsoby šíření invazních nepůvodních druhů 
na unijním seznamu v ČR. Náklady na analýzu způsobů šíření jsou odhadovány 
na cca 500 tis. Kč (včetně případného zpracování SEA). 

 

b) Agentura ochrany přírody a krajiny  

- provádí sledování invazních nepůvodních druhů a vyhodnocuje míru jejich rozšíření 
na území ČR (dle § 13f odst. 1) 

- shromažďuje informace o výskytu a rozšíření invazního druhu (od orgánů státní 
správy, odborných institucí i veřejnosti) a informace zveřejňuje na svých 
internetových stránkách (dle § 13f odst. 1) 

- je editorem údajů o zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, 
evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, památných stromech a jejich 
ochranných pásmech a smluvně chráněných územích a smluvně chráněných 
památných stromech podle § 39 pro RÚIAN (dle § 72a) 

- spravuje informační systém ochrany přírody (dle § 72b) 

- provádí opatření k odstranění nebo izolaci invazního druhu, jehož výskyt byl 
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na území ČR včasně zjištěn a opatření k obnově jím dotčených ekosystémů  

- plní úkoly v oblasti prevence, minimalizace a zmírnění nepříznivých dopadů 
nepůvodních a invazních druhů  

- spolupracuje s ministerstvem na analýze, přípravě a aktualizacích akčního plánu 
zaměřeného na způsoby šíření invazních druhů na unijním seznamu v ČR (dle § 13f 
odst. 2) 

Dále v souladu § 78 odst. 1 ZOPK zajišťuje na území CHKO, NPR a NPP působnost 
svěřenou orgánům ochrany přírody na úrovni pověřených obecních úřadů, obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, jedná se zejména o: 

- stanovení opatření (vydáním opatření obecné povahy) k regulaci nepůvodního druhu 
nebo křížence (dle § 5 odst. 6) 

- stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků (opatřením obecné povahy), pokud 
jde o blíže neurčený okruh osob (dle § 5b odst. 4) 

- rozhodování (dle § 13a ) o povolení k přesunu cizího druhu podle čl. 13 nebo 19 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o provedení pokusného vypuštění a umístění 
do karantény, schvalování pohotovostního plán a rozhodování o zrušení vydaného 
povolení k přesunu cizího druhu (dle § 13c), 

- stanovuje bližší podmínky uplatňování Zásad regulace (dle § 13h odst. 2) vydáváním 
opatření obecné povahy 

- zajišťuje provedení opatření k  regulaci invazního nepůvodního druhu (dle § 13j odst. 
6), pokud vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené době nekoná, není-li schopen 
provedení opatření zajistit nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, a dále 
spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 
odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. K provedení těchto opatření může 
uzavřít s vlastníkem nebo uživatelem pozemku písemnou dohodu (dle § 68 odst. 2), 
a na provedení těchto opatření poskytnout finanční příspěvek (dle § 69 odst. 1). 

Na základě výše uvedeného je třeba počítat s nárůstem administrativní zátěže na AOPK 
k zajištění nových kompetencí vyplývajících z novely zákona č. 114/1992 Sb. zajišťující 
adaptaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007.  Celkové 
náklady na zajištění jsou vyčísleny na 22,75 mil. Kč/rok (viz tab. 25). 

 

Tabulka 25: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými AOPK 

Druh činnosti Administrativní 
zátěž 

(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. 
Kč/rok) 

Celkové 
náklady  

(tis. Kč/rok) 

Další 
náklady 

(tis. 
Kč/rok) 

Akvakultura a 
využívání invazních 
druhů* 

2 000 570 244 814 - 

Monitoring invazních 
druhů na unijním 
seznamu (vč. opatření 

42 000 11 970 5 124 17 094 
3 000 

(monitoring) 
a 
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k odstranění, izolaci či 
regulaci) 

50 000 
(regulace) 

Opatření k odstranění 
invazních druhů při 
včasném zjištění 

4 000 1 140 488 1 628 30 000 

Příprava reportingu, 
akční plán  2 000 570 244 814 - 

ISOP 0 - - - 92 856,7** 

RUIAN 6 000 1 985,6 408,9 2 394,5 - 

Celkem  56 000 16 236 6 509 22 745 175 856,7 

* Vydávání povolení k používání cizích druhů v akvakultuře si vyžádá 1 pracovní úvazek na ústředí 

** Náklady na technické zajištění tvorby ISOP jsou již zpracovány ve formě projektu Sjednocený 
informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území 
a chráněných druhů (ISOP 2018-2023), který je předkládán AOPK do Operačního programu Životní 
prostředí (dále také "OPŽP"), prioritní osy 4 − Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 
4.1−Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (číslo žádosti 
EP/00040/AOPK/17, délka projektu 5 let, rozpočet projektu 92 856 655 Kč). 

 
Další náklady na zajištění nových kompetencí AOPK: 

• zajištění dalších (externích) činností v rámci monitoringu – cca 3 mil. Kč/rok 

• provádění opatření k odstranění nebo izolaci včasně zjištěných invazních 
nepůvodních druhů na celém území ČR - cca 30 mil. Kč/rok 

• regulaci značně rozšířených invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
nad rámec běžné péče vlastníků pozemků a na obnovu jimi dotčených ekosystémů 
(na území s kompetencí AOPK) - cca 50 mil. Kč/rok 

Celkové náklady AOPK v souvislosti s novelou zákona č. 114/1992 Sb., která adaptuje 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007  tedy činí 
105,7 mil. Kč/rok. 

 

c) Správy národních parků 

Správy národních parků budou v obvodu své územní působnosti plnit úkoly v oblasti 
prevence, minimalizace a zmírnění nepříznivých dopadů nepůvodních a invazních 
nepůvodních druhů. 

Správy NP v souladu § 78 odst. 1 ZOPK zajišťují na území NP působnost svěřenou orgánům 
ochrany přírody na úrovni pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností a krajských úřadů – dtto výčet uvedený u AOPK (viz výše). 

Očekává se, že s ohledem na omezené hospodářské využití území NP půjde především 
o provádění opatření k odstranění či izolaci včasně zjištěných invazních nepůvodních druhů 
a druhů na unijním seznamu a regulaci již rozšířených invazních nepůvodních druhů. 
V souvislosti se zajištěním uvedené agendy se zvýší administrativní zátěž o 2 000 hod/rok 
na každé ze 4 správ NP.  
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Tabulka 26: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými Správami NP 

 

Správy NP 
Administrativní 

zátěž  
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Mzdové a režijní 
náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 
1 úřad 2 000 570 244 814 

Správy NP celkem 8 000 2 280 976 3 256 

Celkové roční navýšení administrativní zátěž na straně Správ NP je odhadováno 
na 3 256 tis. Kč/rok. 

  

Tabulka 27: Vyčíslení dalších nákladů Správ NP potřebných k zajištění nových kompetencí 

Druh činnosti 1 úřad 

(mil. Kč/rok) 

Správy NP celkem 

(mil. Kč/rok) 

Opatření k odstranění či izolaci invazních druhů při 
včasném zjištění 2 8 

Opatření k regulaci nebo izolaci invazních nepůvodních 
druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů 10 40 

Celkem 12 48 

 

Dále je třeba k zajištění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazních nepůvodních 
druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů na Správách NP cca 12 mil. Kč/úřad/rok, tzn. 
celková částka tedy činí 48 mil. Kč/rok. 

 

d) Újezdní úřady  

Na území vojenských újezdů budou újezdní úřady plnit úkoly v oblasti prevence, 
minimalizace a zmírnění nepříznivých dopadů nepůvodních a invazních nepůvodních druhů. 
Újezdní úřady v souladu § 78a odst. 1 ZOPK zajišťují na území vojenských újezdů působnost 
svěřenou orgánům ochrany přírody na úrovni obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů – dtto výčet uvedený 
u AOPK (viz výše). 

Očekává se, že s ohledem na omezené hospodářské využití území vojenských újezdů půjde 
především o provádění opatření k regulaci již rozšířených invazních nepůvodních druhů 
a v souvislosti se zajištěním výše uvedené agendy se zvýší administrativní zátěž na každém 
ze 4 újezdních úřadů vojenských újezdů o 2 000 hod/rok. 
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Tabulka 28: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými újezdními úřady vojenských újezdů 

 

Újezdní úřady 
vojenských újezdů 

Administrativní 
zátěž  

(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Mzdové a režijní 
náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 

1 úřad 2 000 570 244 814 

Újezdní úřady celkem 8 000 2 280 976 3 256 

Celkové roční navýšení administrativní zátěž na straně újezdních úřadů vojenských 
újezdů je odhadováno na 3 256 tis. Kč/rok.  

Dále je třeba k zajištění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazních nepůvodních 
druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů na újezdních úřadech vojenských újezdů cca 
10 mil. Kč/úřad/rok, tzn. celková částka je 40 mil. Kč/rok. 

  

e) Česká inspekce životního prostředí 

ČIŽP jako kontrolní orgán dle § 80 ZOPK bude zajišťovat, s výjimkou úředních (dovozních) 
kontrol dle čl. 15 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 (v rámci nichž poskytuje 
součinnost), kontrolní činnost v rozsahu celé nově zaváděné agendy v oblasti invazních 
nepůvodních druhů a používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. 
Půjde tak o výrazný nárůst rozsahu a pracnosti praktického výkonu kontrolních kompetencí. 
Dále je uveden přehled faktických dopadů změn novely na ČIŽP: 

• Odebírání nedovoleně držených jedinců invazních nepůvodních druhů, které bude 
zakázáno držet, chovat apod. (náklady na řízení o odebrání, faktické úkony odebrání, 
související převozy, náklady na přepravu, manipulaci a další). 

• Problematika invazních druhů v oblasti kácení dřevin (dle návrhu lze nově 
bez povolení v rámci prevence šíření nebo potlačování invazních druhů), 
s nezbytnými dopady na kontrolní praxi, včetně nezbytnosti zkoumat a posuzovat 
oprávněnost kácení v takových případech, komunikovat s příslušnými OOP 
(významný podíl kontrolní činnosti OOP, nutno zohlednit další prvek). 

• Provádění kontrol plnění podmínek rozhodnutí ve věci invazních nepůvodních druhů, 
vydaných všemi příslušnými orgány ochrany přírody (MŽP, KÚ, AOPK, Správy NP 
s přesahy do povolování kácení dřevin OÚ a povolení vydávaných ORP), tj. zejména 
kontrola naplňování rozhodnutí o povolení k využívání invazních nepůvodních druhů 
na unijním seznamu, rozhodnutí o povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu v akvakultuře, rozhodnutí o provedení pokusného vypuštění, 
umístění do karantény, kontrolu plnění uložených opatření aj. (předpokládá se velký 
počet a zejména pestrost rozhodování ve věcech týkajících se invazních druhů 
a akvakultury, včetně nedostatků při rozhodování ze strany orgánů různých stupňů 
a nezbytnosti vymezení rozhodovací praxe). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF33ZK)



 

100 
 

Dle konzultace s ČIŽP je ve všech výše uvedených oblastech činnosti nezbytným 
předpokladem seznámení se se zcela novou problematikou a poznatky z oblastí, které 
souvisí s invazními nepůvodními druhy a používáním cizích a místně se nevyskytujících 
druhů v akvakultuře. Bude třeba nezbytné proškolení a implementace nových postupů 
a poznatků a vymezení rozhodovací praxe, včetně vyjasnění některých problémových otázek 
zaměřených na kontroly a vymáhání. 

Zvýšené organizační a administrativní nároky na inspekci přinese i připravované zavedení 
a povinné používání nových agend v oblasti ochrany přírody, konkrétně jde o: 

• Zřízení Evidence chráněných území v základním RÚIAN - nezbytné zajištění 
přístupů, proškolení, technické zajištění přístupu (CzechPoint nebo specializovaný 
systém). 

• Zřízení Informačního systému ochrany přírody, který bude především sloužit jako 
registr informací, listin a správní činnosti orgánů ochrany přírody a odkud bude 
inspekce čerpat informace potřebné k provádění kontrolní činnost (nezbytné zajištění 
přístupů, proškolení, technické zajištění). 

Na základě výše uvedených nových kompetencí ČIŽP plynoucími z novely zákona 
č. 114/1992 Sb., která zajišťuje adaptaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007 a dalšími změnami, je třeba počítat se zvýšením administrativní 
zátěže na ředitelství i na oblastních inspektorátech (viz tab. 29). Vzhledem k šíři záběru 
předkládané novely a předpokládaným dopadů do mnoha sfér lidské činnosti, včetně 
nezbytnosti řešení některých problematických témat, např. v oblasti výzkumu či jiného využití 
invazních nepůvodních druhů dle čl. 8 a 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 bude 
nezbytná významná metodická podpora. 

 

Tabulka 29: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými ČIŽP 

Novelizační bod Činnost Počet 
hod/rok 

Náklady 
(tis. Kč) 

Obecná ochrana rostlin a živočichů 
§ 5  

kontrola rozhodnutí vydaných 
jinými orgány 10 250 4 171,8 

Ochrana dřevin § 7, § 8, § 9 podněty 1 502 611,3 

Používání cizích a místně se 
nevyskytujících druhů 
v akvakultuře 

kontrola podmínek vydaných 
rozhodnutí jinými OSS 1 525 620,7 

Využívání invazních nepůvodních 
druhů na unijním seznamu kontrola zařízení 11 130 4 529,9 

Mimořádná opatření při zavlečení 
invazního nepůvodního druhu mimořádná 0 0 

Sledování a regulace při zjištění informování, zápis do 
registru 1 000 407 

Působnost ČIŽP § 80 
řízení o omezení resp. zastavení 
škodlivé činnosti a opatření k 
nápravě 

1 600 651,2 
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Přestupky § 87 a § 88 projednání přestupků 15 600 6 349,2 

Odebrání § 89 řízení  4 000 1 628 

Celkem  46 607 18 969,1 
 

Celkové roční navýšení administrativní zátěž na straně ČIŽP v souvislosti 
se zajištěním nových kompetencí je odhadováno na 18 970 tis. Kč/rok. 

 

Dále je třeba počítat s prostředky na školení v souvislosti s novelou, technické vybavení (HW 
a SW, prostředky na přístupy do Základního Registru RUIAN resp. na pořízení informačního 
systému pro přístup, vybavení pro manipulaci s jedinci apod.). 

 

f) Krajská veterinární správa 

- vydává závazné stanovisko pro povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího se druhu v akvakultuře (dle § 13a odst. 2)  

- provádí kontrolu dodržování opatření proti záměrnému zavlékání invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014 (dle § 13d odst. 6) 

- vydává závazné stanovisko pro povolení k využívání invazního nepůvodního druhu 
živočicha na unijním seznamu (dle § 13d odst. 2)  

- informuje Agenturu v případě zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu 
na unijním seznamu (dle § 13f odst. 1) 

 

Tabulka 30: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými KVS 

Druh činnosti Administrativní zátěž 
(hod/rok) 

Náklady 
(tis. Kč/rok) 

Závazná stanoviska k přesunu cizího druhu 
živočicha do akvakultury 880 358 

Závazná stanoviska pro povolení k využívání 
invazního nepůvodního druhu živočicha na 
unijním seznamu  

160 65  

Kontroly dodržování opatření proti záměrnému 
zavlékání invazních druhů živočichů na unijním 
seznamu (dle § 13d odst. 6) 

648 264 

Informování AOPK při zjištění výskytu invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu 400 163 

Celkem 2 088 850 

Administrativní zátěž na straně KVS na zajištění výše uvedené agendy je odhadována 
přibližně na 2 090 hod/rok, tzn. navýšení administrativní zátěže je 850 tis. Kč/rok 
celkem na všech KVS (viz tab. 30). 
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g) Státní veterinární správa 

- provádí úřední kontroly v zařízení, v němž jsou s povolením využívány invazní 
nepůvodní druhy živočichů na unijním seznamu (dle § 13d odst. 6) 

- informuje Agenturu v případě zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu 
na unijním seznamu (dle § 13f odst. 1) 

 

Administrativní zátěž na zajištění kontrol v zařízení, v němž jsou s povolením využívány 
invazní druhy živočichů na unijním seznamu je odhadována na 1 600 hod/rok. Informování 
AOPK při zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu je odhadováno 
na 400 hod/rok. 

Administrativní zátěž na straně SVS na zajištění výše uvedené agendy je odhadována 
přibližně na 2 000 hod/rok, tzn. cca 814 tis. Kč/rok. 

 

h) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

- vydává závazné stanovisko pro povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu v akvakultuře (dle § 13a odst. 2) 

- vydává závazné stanovisko pro povolení k využívání invazního nepůvodního druhu 
rostliny na unijním seznamu (dle § 13d odst. 2) 

- provádí kontrolu dodržování opatření proti záměrnému zavlékání invazních druhů 
rostlin na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 (dle § 13d odst. 6); výsledky kontrol předává do informačního systému 

- provádí úřední kontroly v zařízení, v němž jsou s povolením využívány invazní druhy 
rostlin na unijním seznamu (dle § 13d odst. 5 a 6); výsledky kontrol předává 
do informačního systému 

- informuje Agenturu v případě zjištění výskytu invazního nepůvodního druhu 
na unijním seznamu (dle § 13f odst. 1) 

 

Tabulka 31: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými ÚKZÚZ 

Druh činnosti 
Administrativní zátěž 

(hod/rok) 

Náklady 

(tis. Kč/rok) 

Závazná stanoviska k přesunu cizího druhu 
rostliny do akvakultur 880 358 

Závazná stanoviska pro povolení k využívání 
invazního nepůvodního druhu rostliny na 
unijním seznamu  

160 65  

Kontroly dodržování opatření proti záměrnému 
zavlékání invazních druhů rostlin na unijním 
seznamu (dle § 13d odst. 6) a kontroly 
v zařízení, v němž jsou s povolením využívány 

320 130 
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invazní druhy rostlin na unijním seznamu 

Informování AOPK při zjištění výskytu invazního 
nepůvodního druhu na unijním seznamu 400 163 

Celkem 1 760 716 

Administrativní zátěž na straně ÚKZÚZ na zajištění výše uvedené agendy je odhadována 
přibližně na 1 760 hod/rok, tzn. cca 716 tis. Kč/rok (viz tab. 31). 

Zároveň však dochází ke snížení administrativní zátěže ÚKZÚZ na základě zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, kde se v § 10 ruší monitoring invazních 
nepůvodních druhů rostlin (tzv. invazních škodlivých organismů dle definic tohoto zákona), 
a dále se ÚKZÚZ ruší kompetence nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření 
k ochraně před rozšiřováním a k omezování výskytu invazních škodlivých organismů 
(dle § 76 odst. 2 písm. c). 

Na základě výše uvedeného se domníváme, že výsledná (celková) administrativní 
zátěž ÚKZÚZ zůstane nezměněna. 

 
i) Celní orgány  

- provádí kontrolu dodržování opatření proti záměrnému zavlékání invazních druhů 
na unijním seznamu vymezenou v čl. 15 odst. 2 a 3 nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 (dle § 13d odst. 6) a výsledky kontrol předávají do informačního 
systému  

Očekává se pouze mírné zvýšení administrativní zátěže na provádění těchto kontrol, 
které budou zvládnuty v rámci stávajících personálních kapacit. 

 
j)  Společné meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy 

Společná meziresortní komise pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy komise je nový 
poradní orgán v oblasti prevence a zmírnění nepříznivých vlivů invazních nepůvodních 
druhů, který dále plní úkoly poradního výboru podle čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 
Společná komise je zřizována ministrem životního prostředí, předseda a členové jsou 
jmenováni ze zástupců ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství 
a z dalších odborníků v oblasti invazních nepůvodních druhů navržených z řad pracovníků 
dalších dotčených orgánů státní správy, vědeckých a jiných odborných pracovišť (s tím, že 
zastoupení členů nominovaných resort ŽP i zemědělství bude poměrově shodné).   

Společná komise: 

- vydává stanovisko podle čl. 6 odst. 2 a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 k vydání 
povolení k přesunu cizího druhu včetně vyjádření k délce doby sledování podle čl. 18 
odst. 2 tohoto nařízení (dle § 13a odst. 2) 

- vydává stanovisko k  předloženému posouzení rizik pro životní prostředí; je-li riziko 
spojené s navrhovaným přesunem cizího druhu střední nebo vysoké, navrhuje 
opatření k jeho zmírnění (dle § 13a odst. 3) popř. navrhuje provedení pokusného 
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vypuštění (dle § 13a odst. 4) 

- vydává stanovisko podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 k výsledkům 
pokusného vypuštění (dle § 13a odst. 4) 

- vydává stanovisko k umístění cizího druhu do karantény pro povolení k přesunu 
cizího druhu (dle § 13a odst. 5) 

- vydává odborné stanovisko jako podklad pro zpracování akčního plánu (dle § 13f 
odst. 2) a Zásad regulace (dle § 13h odst. 1) 

 

k) Obecní úřady 

- povolují kácení dřevin (dle § 8 odst. 1 – stávající kompetence), ale povolení nově 
není třeba ke kácení prováděnému v rámci předcházení nebo omezení šíření 
invazních nepůvodních druhů dřevin (dle § 7 odst. 2), dále (dle § 8 odst. 2) obce 
přijímají oznámení ke kácení prováděnému v rámci mimořádných rostlinolékařských 
opatření k předcházení šíření nebo k vyhubení škodlivých organismů rostlin 
(dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) 

Úspora administrativní zátěže na straně obcí z důvodu odpadnutí správního řízení k vydání 
povolení kácení dřevin pro invazní druhy je odhadována přibližně na 725 Kč/povolení. Počet 
povolení kácení dřevin (invazních druhů) je odhadován v ĆR na cca 1 500 žádostí/rok. 
Celková úspora administrativní zátěže na straně obcí je tedy odhadována 
na 1 125 tis. Kč/rok. 

 
l) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

- nadále vydávají povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu (nebo křížence) 
rostliny či živočicha do krajiny (dle § 5 odst. 4 a 5), ale část těchto povolení (pro druhy 
řešené dle obou nařízení) bude nyní spadat do kompetence KÚ, popř. MŽP 

- stanovují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený 
okruh osob, opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence (dle § 5 odst. 6), 
pokud se nejedná o křížence zvláště chráněného druhu (kompetence KÚ) 

Na základě konzultací bylo zjištěno, že celkově novela zákona nevyvolá změnu 
administrativní zátěže pracovníků ORP. 

 
m)  Krajské úřady 

- vydávají povolení k záměrnému rozšiřování křížence do krajiny (dle § 5 odst. 5) nebo 
stanovují opatření k regulaci křížence (dle § 5 odst. 6) pokud se jedná o křížence 
zvláště chráněného druhu 

- stanovují odchylný postup při ochraně ptáků (opatřením obecné povahy), pokud jde 
o blíže neurčený okruh osob (dle § 5b odst. 4) 

- rozhodují (dle § 13a ) o povolení k přesunu cizího druhu podle čl. 13 nebo 19 nařízení 
Rady (ES) č. 708/2007, rozhodují o provedení pokusného vypuštění a umístění 
do karantény, schvalují pohotovostní plán a rozhodují o zrušení vydaného povolení 
k přesunu cizího druhu (dle § 13c), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBANF33ZK)

aspi://module='ASPI'&link='114/1992%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

105 
 

- stanují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace (dle § 13h odst. 2) vydáváním 
opatření obecné povahy 

- zajišťují provedení opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu (dle § 13j odst. 
6), pokud vlastník nebo uživatel pozemku v přiměřené době nekoná, není-li schopen 
provedení opatření zajistit nebo nelze-li to na něm spravedlivě požadovat, a dále 
spolupracují na provedení opatření k obnově dotčených ekosystémů podle čl. 20 
odst. 2 nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. K provedení těchto opatření mohou 
uzavřít s vlastníkem nebo uživatelem pozemku písemnou dohodu (dle § 68 odst. 2), 
a na provedení těchto opatření mohou poskytnout finanční příspěvek (dle § 69 odst. 
1). 

 

Tabulka 32: Vyčíslení administrativní zátěže jednotlivých agend v souvislosti s novými 
kompetencemi zajišťovanými KÚ 

Druh činnosti 
Administrativní zátěž 

(hod/rok) 

Povolení k záměrnému rozšiřování křížence zvláště chráněného 
druhu do krajiny (§ 5 odst. 5) 0 

Dotčenost v řízeních o opatření k regulaci křížence zvláště 
chráněného druhu (§ 5 odst. 7) 0 

Stanovení opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu 
(§ 5 odst. 6) 0 

Stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků (podle § 5b odst. 4) 
opatřením obecné povahy 93 

Vydávání povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího 
druhu do akvakultury a dalších s tím souvisejících úkonů (§ 13a až 
13c) 

298 

Dotčenost v řízeních o uložení provedení opatření proti nepříznivým 
účinkům a v řízení o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně 
se nevyskytujícího druhu (§ 13c) 

24 

Stanovování bližších podmínek uplatňování Zásad regulace značně 
rozšířených invazních nepůvodních druhů (§ 13h odst. 2) 666 

Provádění opatření k  regulaci invazního nepůvodního druhu a 
opatření k obnově dotčených ekosystémů (§ 13g odst. 3, § 13h odst. 
2 a § 13j odst. 6 a 7) 

1960 

Celkem 3 041 

Kompetence vyplývající z dalších souvisejících zákonů 

Oznamování výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny (dle 
§  48a odst. 2 písm. j zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) 16 
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Povolování výjimek ze stanovené doby lovu § 42 odst. 3 (dle § 59 
odst. 1 písm. e zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) 144 

Povolování výjimek ze zákazu lovu v rybníkářství či v rybářském 
revíru v souvislosti s invazními druhy (podle § 13 odst. 5 zákona 
č. 99/2004 Sb., o rybářství) 

80 

Celkem 240 

Na základě výše uvedeného je třeba počítat se navýšením administrativní zátěže 
o cca 3 280 hod/rok na každém krajském úřadu k zajištění nových kompetencí vyplývajících 
z novely zákona č. 114/1992 Sb. Celkové náklady na zajištění jsou vyčísleny 
na 22,1 mil. Kč/rok (viz tab. 33). 

Tabulka 33: Vyčíslení administrativní zátěže v souvislosti s novými kompetencemi 
zajišťovanými KÚ 

 

Krajské úřady 
Administrativní 

zátěž  
(hod/rok) 

Mzdové 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Režijní 
náklady 

(tis. Kč/rok) 

Mzdové a režijní 
náklady celkem 

(tis. Kč/rok) 
1 KÚ 3 280 850 364 1 214 

KÚ celkem 45 920 11 900 5 096 16 996 

Dále je třeba k zajištění opatření k regulaci, odstranění nebo izolaci invazních nepůvodních 
druhů a obnově jimi dotčených ekosystémů cca 10 mil. Kč/KÚ/rok, tzn. celková částka je 
140 mil. Kč/rok. 

Celkové náklady v souvislosti s novelou zákona č. 114/1992 Sb., která zajišťuje 
adaptaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007  tedy 
činí 157 mil. Kč/rok. 

 

Celkové dopady zákona č. 114/1992 Sb., který zajišťuje adaptaci nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 na státní a veřejnou správu se 
odhadují na: 

• 71,25 mil. Kč/rok – celková administrativní zátěž na zajištění agendy 
na úřadech 

• 41 mil. Kč/rok – na zajištění monitoringu a opatření k odstranění včasně 
zjištěných invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 

• 270 mil. Kč/rok  – na zajištění opatření k regulaci značně rozšířených 
invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu nad rámec běžné péče 
vlastníků pozemků a na obnovu jimi dotčených ekosystémů 

• 50 - 100 tis. Kč/rok – na zajištění péče o živočichy invazních nepůvodních 
druhů na unijním seznamu umístěné ze soukromých chovů do zařízení 
k tomu určených 
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• 900 tis. Kč – (jednorázově, resp. dle zařazení druhů na unijní seznam) 
na zpracování Zásad regulace značně rozšířeného invazního nepůvodního 
druhu a Akčního plánu zaměřeného na způsoby šíření invazních 
nepůvodních druhů na unijním seznamu v ČR 

Vyčíslená administrativní zátěž a další náklady na nové kompetence orgánů státní 
a veřejné správy dle novely zákona budou zvládnuty v rámci stávajících 
personálních kapacit a nebudou vyžadovat navýšení výdajových rámců, včetně 
schválených mzdových prostředků a počtu míst v dotčených kapitolách. 

 

6 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí soulad české právní úpravy s požadavky 
evropského práva. Varianta 1 přispěje k udržení přírodní rovnováhy, k ochraně a zachování 
biodiverzity druhů a zmírnění nepříznivých dopadů nepůvodních a invazních nepůvodních 
druhů rostlin a živočichů tím, že stanoví způsoby předcházení zavlékání či vysazování, 
omezování jejich šíření a způsoby regulace. 

V případě přijetí varianty 0, tedy zachování stávajících národních legislativních předpisů, 
by nebylo zajištěno naplňování nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a nařízení Rady (ES) 
č. 708/2007, a došlo by tak k rozporu s požadavky evropského práva. Česká republika se tak 
vystavuje riziku udělení sankcí. Minimální výše paušální pokuty je v případě ČR 1 736 000 €. 
Minimální výše penále pro ČR je 2 500 € denně do té doby, než ČR zjedná nápravu stavu 
věci. S ohledem na soudní praxi lze reálně očekávat, že se výše paušální pokuty i penále 
na svých dolních hranicích pohybovat nebudou, tj. v případě ČR by se mohlo jednat 
o cca 10 000 € denně, až do doby, kdy ČR sjedná nápravu) a 2 miliony € jednorázově. 

7 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Důležitým faktorem pro úspěšnou implementaci navrhovaných variant, jež by měla pomoci 
naplnění hlavního cíle, jímž je především ochrana přírody a krajiny před dopady invazních 
nepůvodních druhů, je efektivní a kvalitní výkon kontroly ze strany státní správy. Zlepšení 
stávajícího kontrolního systému státní správy může představovat dodatečné náklady 
pro státní správu. Na druhou stranu náklady vynaložené na efektivní kontrolní orgán budou 
více než převýšeny přímými i nepřímými dopady vycházejícími z pozitivního efektu v oblasti 
ochrany přírody a v některých případech i v oblasti hospodářské či sociální (s ohledem 
na škody a jiné dopady působené invazními nepůvodními druhy). 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo životního 
prostředí, které vystupuje v pozici ústředního správního úřadu v oblasti invazních 
nepůvodních druhů a gestora (ve spolupráci s MZe) nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 708/2007. 

Dalšími orgány veřejné správy, které dohlíží nad dodržováním povinností vyplývajících 
ze zákona o ochraně přírody a krajiny a adaptovaných nařízení jsou ČIŽP, celní orgány, KVS 
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a ÚKZÚZ. Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy budou využívány stávající 
mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování stanovených povinností 
na základě skutkových podstat stanovených v platném zákoně. 

Pokuty za přestupky fyzických osob za nedodržování ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 
mohou být uloženy až do výše 100 tis. Kč, u právnických a podnikajících fyzických osob 
mohou být uloženy pokuty až do výše 2 mil. Kč dle závažnosti přestupku. Nedovoleně 
držené jedince invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu mohou být vlastníkovi či 
držiteli odebrány orgánem ochrany přírody. 

 

8 Přezkum účinnosti regulace 
Vzhledem k velkému rozsahu nových kompetencí orgánů ochrany přírody týkajících se 
invazních nepůvodních druhů se doporučuje udělat dělený přezkum účinnosti zákona. Zákon 
je třeba zrevidovat z hlediska odpovídajícího personálního pokrytí nových kompetencí všech 
OOP. Odpovídající doba se navrhuje 18 měsíců po nabytí účinnosti zákona. 

Dále bude přezkum účinnosti zákona (mimo kompetence OOP) proveden v návaznosti 
na přezkum účinnosti nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, který má být proveden v roce 
2021. V rámci přezkumu účinnosti této novely by mělo být provedeno zejména přezkoumání 
funkčnosti zavedeného mechanismu sledování výskytu a způsobů regulace, odstranění či 
izolace invazních nepůvodních druhů. 

V rámci přezkumu by měl být zjištěn celkový počet případů včasného zjištění, rozsah šíření 
značně rozšířených druhů, počet opatření k jejich omezení a výsledky. 

U cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře by měl být indikátorem počet 
vydávaných povolení a dále počet případů nepříznivých dopadů, výsledek a řešení. 
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ČÁST DRUHÁ 
Změna zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  

1 Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů. 

I. Způsoby odstranění či regulace invazních nepůvodních druhů 
živočichů 

1.1 Důvod předložení a cíl 

1.1.1 Definice problému 
V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014  i návrhem adaptační úpravy zákona, 
kterým se mění zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny je potřeba stanovit oprávnění 
a způsoby odstranění či regulace invazních nepůvodních druhů živočichů. V souvislosti 
s potřebou naplnění podmínek Dohody o mezinárodních normách humánního lovu do pastí 
mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou federací (která se mj. týká i druhů 
zařazených na unijní seznam invazních nepůvodních druhů) je dále nezbytné upravit postup 
povolování (certifikace) humánních odchytových zařízení a způsobu jejich používání. 

 

1.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání neobsahuje přímou 
vazbu (pojmově, procesně) na invazní nepůvodní druhy živočichů a opatření k jejich 
odstranění, izolaci či regulaci ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, a dále 
nezajišťuje naplnění podmínek Dohody o mezinárodních normách humánního lovu do pastí 
mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou federací (dále jen „Dohoda“). Zajištění 
těchto vazeb je přitom nezbytné k naplňování požadavků nařízení na humánnost opaření 
k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů. 

 

1.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty podílející se na zajištění opatření k odstranění, izolaci či regulaci 
nepůvodních a invazních nepůvodních druhů živočichů  

• Státní veterinární správa (SVS) 

• Ministerstvo zemědělství 

• Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

1.1.4 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je stanovit za jakých podmínek a jakými způsoby se mohou provádět opatření 
k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů, aby byla zároveň 
zachována humánnost celého procesu případného usmrcování v souladu s obecnými 
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požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a při respektování postupu pro použití 
odchytových zařízení (pastí) stanoveného Dohodou. 

 

1.1.5 Zhodnocení rizika 
V současnosti není zákonem na ochranu zvířat proti týrání dostatečně upraven postup 
provádění opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů. V rámci 
právního řádu ČR také dosud není naplňována Dohoda. Bez provedení navržených změn je 
tedy riziko právní nejistoty z hlediska aplikace nařízení, nesouladu s uvedenou Dohodou 
při použití odchytových zařízení (u vybraných, v dohodě uvedených druhů) a z věcného 
hlediska pak riziko nedostatečného zajištění regulace invazních nepůvodních druhů, která by 
měla omezit jejich negativní vlivy na původní ekosystémy, jejich funkčnost a na biologickou 
diverzitu. 

 

1.2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 
Zachování současného stavu, kdy zákon přesně vyjmenovává důvody, pro které je možné 
zvířata usmrtit. Zákon však nereflektuje nařízení EP a rady (EU) č. 1143/2014 a neobsahuje 
tak  důvody vázané na opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních 
druhů. Zároveň chybí úprava týkající se Dohody, a tím je omezeno použití odchytových 
zařízení u vybraných druhů.   

 

Varianta 1 

V rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání jsou navrženy změny nezbytné k zajištění 
souladu s požadavky nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 s právní úpravou v oblasti 
ochrany zvířat, zejména ve vztahu k provádění praktických opatření, tedy opatření 
k odstranění či izolaci včasně zjištěného invazního nepůvodního druhu nebo opatření 
k regulaci značně rozšířeného druhu. S praktickým prováděním opatření souvisí také 
stanovení podmínek použití odchytových zařízení se zohledněním Dohody, která se přímo 
týká části druhů zařazených již nyní na unijní seznam invazních nepůvodních druhů. 

  

1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dle současného znění zákona jsou vyjmenovány důvody, pro které je možné zvířata usmrtit, 
avšak mezi těmito důvody chybí opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních 
druhů. Hrozí tedy riziko právní nejasnosti postupu při implementaci nařízení EP a rady (EU) 
č. 1143/2014 a v praktické rovině další šíření některých druhů zvířat bez možnosti jejich 
regulace, a tím riziko narušení původních ekosystémů těmito druhy živočichů. 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Již řadu let je podporována regulace invazních druhů v rámci programů v gesci Ministerstva 
životního prostředí a výskyt těchto druhů je omezován jak v chráněných územích, tak mimo 
ně.  Podpora opatření k omezování invazních nepůvodních druhů a jejich dopadů je zahrnuta 
do programů financovaných ze zdrojů EU i (doplňkově) do národních programů v gesci 
Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí 
krajiny). Jako příklad lze uvést projekt „Regulace norka amerického v Národním parku České 
Švýcarsko a jeho přilehlém okolí“ financovaný z OPŽP - Operačního programu životního 
prostředí. Náklady na tento projekt činily 1,5 mil. Kč. Opatření k regulaci druhů jako je např. 
nutrie říční jsou zajišťována také obcemi aj. subjekty z jejich rozpočtů a s řadou nejasností 
v právní rovině (viz výše). 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Bez dopadů. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V případě rozšíření invazních nepůvodních druhů na území ČR nese obvykle náklady 
na jeho eliminaci z přírody a krajiny stát nebo poskytuje finanční příspěvky na likvidaci 
invazních druhů krajům, správám národních parků apod. V řadě případů však nyní opatření 
hradí také jednotlivé obce (např. omezování populace nutrie říční v Hradci Králové a dalších 
městech). 

 

Dopady na životní prostředí 

Při zachování současného stavu hrozí riziko, že nebude možné realizovat v potřebném 
rozsahu opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů zvířat. V případě 
přemnožení těchto druhů může dojít k závažným nepříznivým vlivům na původní 
ekosystémy, jejich funkčnost a na biologickou diverzitu. Nepříznivé dopady invazních 
nepůvodních druhů pak mohou být vyšší. 

 

b) Varianta 1 

Varianta 1 zavádí, resp. doplňuje mezi důvody pro usmrcení zvířete také důvod (nezbytných) 
opatření k omezení šíření invazních nepůvodních  druhů, a dále stanovuje vhodné zásahy, 
kterými může být regulace živočichů provedena, a to včetně postupu pro použití odchytových 
zařízení (pastí) stanoveného Dohodou. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Státní veterinární správa (SVS) 

Pro odchyt stanovených druhů volně žijících zvířat mohou být, dle předloženého návrhu 
a podmínek Dohody, použita pouze odchytová zařízení (dle § 14 odst. 5), která byla 
certifikována SVS. K certifikaci, která se provádí formou rozhodnutí, si SVS vyžádá 
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stanovisko ministerstva zemědělství z hlediska souladu se zákonem o myslivosti a Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) z hlediska zájmů chráněných podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny. Certifikovat lze pouze odchytová zařízení splňující 
standardy stanovené Dohodou. SVS může před certifikací požadovat provedení testování 
odchytového zařízení postupem podle Dohody. 

Odhaduje se, že bude prováděno cca 30 certifikací/rok a pracnost certifikace je odhadována 
na cca 4 pracovní dny. Administrativní zátěž SVS, která je spojená s certifikací odchytových 
zařízení, je tedy odhadována na 960 hod, tzn. 390 700 Kč/rok. 

SVS dále uděluje formou rozhodnutí oprávnění k odchytu volně žijících zvířat pomocí 
odchytových zařízení (dle § 14 odst. 6), která si k vydání oprávnění vyžádá stanovisko 
orgánu státní správy myslivosti a orgánu ochrany přírody.  

Odhaduje se, že bude vydáno cca 50 oprávnění k odchytu/rok a pracnost je odhadována 
na cca 2 pracovní dny. Administrativní zátěž SVS, která je spojená s certifikací odchytových 
zařízení, je tedy odhadována na 800 hod, tzn. 325 600 Kč/rok. 

SVS vede (dle § 14 odst. 8) veřejně dostupný přehled certifikovaných odchytových zařízení 
a přehled provozovatelů odchytových zařízení s údaji o počtu odchycených zvířat. 
Administrativní zátěž SVS je odhadována na cca 80 hod, tzn. 32 600 Kč/rok. 

Administrativní zátěž ministerstva a Agentury v souvislosti s vydáváním stanovisek 
k certifikaci odchytových zařízení je odhadována na cca 1 pracovní den/stanovisko, tzn. 
240 hod, což činí 97 700 Kč/rok na obou úřadech.  

Toto navýšení administrativní zátěže již je zahrnuto do celkového navýšení administrativní 
zátěže MŽP a AOPK uvedeného v rámci části první - RIA k novele zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny (v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů státní 
a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona). 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Zákonem na ochranu zvířat proti týrání je dále přímo upraven postup v případě utracení 
zvířete, které je oprávněn provádět veterinární lékař nebo zletilá osoba pod jeho dohledem 
a samostatný postup platí také ve vztahu k provádění projektů pokusu. Okruh uvedených 
osob (veterinární lékař v případě utracení a ostatní v případě dalších způsobů odchytu 
a usmrcování v souladu se zákonem a zvl. předpisy) tak dává předpoklad zachování 
humánnosti celého procesu provádění opatření k odstranění či regulaci nepůvodních 
a invazních druhů živočichů.  

Provádět odchyt Dohodou stanovených volně žijících zvířat, resp. invazních nepůvodních 
druhů pomocí odchytových zařízení (§ 14 odst. 6) mohou dle návrhu pouze osoby, kterým 
bylo SVS uděleno oprávnění (dále jen provozovatel odchytových zařízení). Administrativní 
zátěž provozovatele odchytových zařízení spojená se získáním osvědčení o odborné 
způsobilosti pro odchyt volně žijících zvířat je odhadována na cca 2 hodiny práce, tzn. 
celkem 600 Kč/ provozovatele odchytových zařízení. 

Pro odchyt použít pouze certifikovaná odchytová zařízení a pasti (dále jen odchytová 
zařízení), splňující standardy stanovené Dohodou o mezinárodních normách humánního 
lovu do pastí mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou federací. Cena 
odchytových pastí na menší druhy savců (např. norek) se pohybuje kolem 1 – 3 tis. Kč, 
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u pastí na větší druhy (např. mýval) se cena pohybuje zhruba kolem 4 – 6 tis. Kč. 

O odchytu a usmrcení volně žijících zvířat pomocí odchytových zařízení je třeba vést 
evidenci a předávat ji za uplynulý kalendářní rok SVS do konce března. Roční časová 
náročnost vedení a předání evidence odchycených či usmrcených zvířat je odhadována 
na cca 1 – 2 hod/ provozovatele odchytových zařízení, tzn. odhadovaná administrativní zátěž 
spojená s evidencí je cca 500 Kč/provozovatele/rok. 
 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Odchycení a odstranění jedinců invazních nepůvodních druhů z volné přírody prováděné 
jako opatření k odstranění či regulaci těchto druhů bude mít pozitivní dopad v podobě 
snížení závažných nepříznivých vlivů na přírodní stanoviště a původní druhy, narušení 
původních ekosystémů, jejich funkčnosti a biologické diverzity. Opatření k omezení 
nepříznivých účinků invazního druhu bude znamenat účinnější ochranu dosavadních 
společenstev a cenných biotopů. Na základě podmínek stanovených zákonem na ochranu 
zvířat proti týrání bude zároveň zajištěna humánnost provádění nezbytných opaření. 

 

1.4 Celkové zhodnocení 
Tabulka 1: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - Stát - náklady na regulaci 
invazních druhů  miliony Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - Kraje - náklady na regulaci 
invazních druhů miliony Kč 

Životní prostředí 

- - 
Vyšší dopady invazních 
nepůvodních druhů na 
původní ekosystémy 

*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stát - umožnění regulace 
invazních druhů - nižší 
náklady na regulaci 

***  SVS - certifikace 
odchytových zařízení  

390 tis. 
Kč/rok 

  
SVS - vydávání oprávnění 
k odchytu volně žijících 
zvířat pomocí odchytových 

326 tis. 
Kč/rok 
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zařízení 

  

SVS - přehled 
certifikovaných 
odchytových zařízení 
a přehled provozovatelů 

33 tis. Kč/rok 

  
MZe a Agentura - vydávání 
stanovisek k certifikaci 
odchytových zařízení 

98 tis. Kč/rok 

Podnikatelské prostředí 

- - 

Administrativní zátěž 
spojená se získáním 
osvědčení o odborné 
způsobilosti pro odchyt 
volně žijících zvířat 

600 Kč/ 
provozovatele 

  

Administrativní zátěž 
spojená s vedením 
evidence odchycených či 
usmrcených zvířat 

500 Kč/ 
provozovatele 

a rok 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 

Účinnější ochrana 
dosavadních ekosystémů 
před invazními nepůvodními 
druhy  

***   

Zachování humánnosti při 
opatřeních k regulaci 
invazních druhů 

*** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 

 

1.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Cílem právní úpravy je regulace invazních nepůvodních druhů živočichů z důvodu omezení 
jejich negativního vlivu, a zároveň zachování humánnosti celého procesu usmrcování. 
Vzhledem k tomu, že současná právní úprava neobsahuje přímo možnost usmrcovat 
živočichy z důvodu opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů, nesplňuje 
varianta 0 požadovaný cíl. Zároveň stávající právní úprava nijak nereflektuje Dohodou 
o mezinárodních normách humánního lovu do pastí mezi Evropským společenstvím, 
Kanadou a Ruskou federací.  
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Varianta 1 splňuje stanovený cíl právní regulace, neboť umožňuje usmrcení živočichů 
z důvodu regulace invazních nepůvodních druhů živočichů (upravuje podmínky a způsoby 
regulace těchto druhů, včetně souladu s Dohodou o mezinárodních normách humánního 
lovu do pastí mezi Evropským společenstvím, Kanadou a Ruskou federací.  

Na základě výše uvedeného tedy doporučujeme přijmout variantu 1. 

 

II. Povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
(§ 13 odst. 5) 

2.1 Popis cílového stavu 
Soulad tohoto zákona se zákonem č. 114/1992 Sb. a s nařízením EP a rady (EU) 
č. 1143/2014 v souvislosti se zákazem chovu druhů zvířat na unijním seznamu. 
 

2.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Krajská veterinární správa (KVS) 

 

2.3 Návrh variant 

Varianta 0  

KVS vydává povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 

Varianta 1  

KVS vydává povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, avšak nebude již 
nadále vydávat povolení pro druhy živočichů, kteří jsou zařazeni na unijním seznamu. 

 

2.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Podle § 13 odst. 5 je chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči možný jen s povolením KVS. 
Do těchto druhů zvířat spadají i 4 invazní druhy na unijním seznamu. Počet soukromých 
chovů, ve kterých jsou chovány druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, které jsou zároveň 
invazními druhy na unijním seznamu (muntžak malý, mýval severní, nosál červený, psík 
mývalovitý), činí v ČR celkem 48. Pro tyto chovy je vydáno povolení k chovu pro celkem 127 
kusů zvířat výše zmíněných druhů (údaj k 31. 12. 2017). Jedná se o maximální počet zvířat, 
která mohou být chována, tzn. v chovech může být aktuálně menší počet zvířat než je 
uveden. 

Povolení k chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči se vydává na 3 roky a může být 
na písemnou žádost prodlouženo. Doba vydání vždy závisí na konkrétním případu chovu. 
Zájemce o chov druhu zvířete vyžadující zvláštní péči, si musí nejdříve podat písemnou 
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žádost o povolení, poté místně příslušná KVS provede kontrolu na místě chovu, při které 
posoudí podmínky chovu a pro jaký maximální počet zvířat je zařízení určeno a poté 
povolení udělí, případně navrhne nějakou úpravu zařízení pro chov. Povolení k chovu se 
vydává formou rozhodnutí. 

Administrativní zátěž na straně KVS související s vydáním 1 povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je na základě konzultací se státní veterinární správou odhadována 
na cca 8 hod. V časovém odhadu je zahrnuto zaevidování žádosti, prostudování materiálů, 
doporučení a stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat, kontrola na místě chovu, 
následná evidence a samotná administrace vydání rozhodnutí. Náklady na jedno povolení 
pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči byly vyčísleny na 2 880 Kč. Pokud vyjdeme 
z údajů, že v současnosti je vydáno povolení pro 48 soukromých chovů a toto povolení má 
platnost 3 roky, poté předpokládáme, že ročně je vydáno zhruba 16 povolení. Celková roční 
administrativní zátěž KVS v souvislosti s vydáváním povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je tedy odhadována přibližně na 46 000 Kč. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Krajská veterinární správa 

S ohledem na zákaz chovu invazních druhů na unijním seznamu nebude KVS vydávat 
povolení pro chov těchto druhů zvířat vyžadující zvláštní péči (podle § 13 odst. 5 zákona 
č. 246/1992 Sb.), čímž dojde ke snížení administrativní zátěže. Celkový pokles 
administrativní zátěže KVS v souvislosti s vydáváním povolení pro chov druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je tedy odhadován přibližně na 46 000 Kč/rok. 

 

2.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

S ohledem na soulad tohoto zákona se zákonem č. 114/1992 Sb. a s nařízením EP a rady 
(EU) č. 1143/2014 doporučujeme přijmout variantu 1. 
 

3 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Gestorem předpisu a ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci 
navrhované právní úpravy je Ministerstvo zemědělství, které spolupracuje s Ministerstvem 
životního prostředí z hlediska splnění cílů navržených změn. Na dodržování povinností 
týkajících se opatření k omezení a regulaci invazních nepůvodních druhů zvířat dozírá SVS. 

Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy ze strany regulovaných subjektů budou 
využívány stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování 
stanovených povinností na základě skutkových podstat stanovených v tomto zákoně. 
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4 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany Ministerstva zemědělství průběžně na základě 
konkrétní zpětné vazby a podnětů ze strany dotčených subjektů. Přezkum účinnosti by měl 
být proveden za 5 let od nabytí účinnosti zákona.  

Hlavním indikátorem přezkumu by mělo být posouzení účinnosti zavedených opatření 
k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů zvířat. Jako podklad by měla sloužit 
evidence o počtu usmrcených živočichů a provedených opatřeních. Dalším indikátorem je 
zjištěný počet případů nehumánního lovu a odchytu zvířat. 
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ČÁST TŘETÍ 
Změna zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

1.2 Definice problému 
V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a navrženou adaptační úpravou 
v rámci zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, je mj. 
potřeba zajistit dostatek relevantních informací ohledně výskytu invazních nepůvodních 
druhů, jejich šíření i efektivitě přijímaných opatření. V případě lesního zákona bylo, v dohodě 
s MZe, jako účelné navrženo navázat sběr těchto informací na inventarizaci lesů a odborné 
činnosti s tím související. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava v rámci lesního zákona neobsahuje žádnou vazbu na invazní 
nepůvodní druhy ani blíže nespecifikuje sledování výskytu invazních nepůvodních druhů 
dřevin v lesních porostech, nepříznivých dopadů na lesní ekosystémy či regulační opatření 
a jejich účinnost. Obsažena je však (v § 28) úprava týkající se inventarizace lesů, tedy 
odborného zjišťovaní stavu lesů v ČR, která může být dobrým základem pro sběr informací 
o invazních nepůvodních druzích. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

• Ministerstvo zemědělství 

• Krajské úřady 

• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

• Pověřená osoba 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem návrhu je zajistit dostatek relevantních informací ohledně výskytu invazních 
nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech, jejich nepříznivých dopadů na lesní 
ekosystémy a účinnosti realizovaných regulačních opatření, aby mohla být v případě potřeby 
prováděna včasná a účinná regulace invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních 
porostech a její postup byl efektivní. Sledování těchto informací by mělo být navázáno, v co 
nejvyšší míře, na stávající postupy, tedy na inventarizaci lesů a další zdroje informací 
pořizované v rámci lesního zákona.  
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1.6 Zhodnocení rizika 
Součástí nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 je mj. požadavek na zajištění sledování 
invazních nepůvodních druhů a provádění opatření k jejich odstranění, izolaci či regulaci.   
Tato úprava je navržena primárně v rámci zákona o ohraně přírody a krajiny. V zájmu 
efektivit postupu je však vhodné využít odbornou kapacitu související s již existující 
systémem inventarizace lesů. Absence navržené úpravy by tedy zvyšovala náročnost sběru 
informací o invazních nepůvodních druzích dřevin v lesních porostech a ponechala existující 
odborné kapacity bez využití.   

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování současného stavu, kdy zákon neupřesňuje shromažďování informací ohledně 
výskytu invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech, jejich nepříznivých dopadů 
na lesní ekosystémy, účinnosti realizovaných regulačních opatření a další informace 
týkajících se invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech. 

 

2.2 Varianta 1 
Stanovení pověřené osoby (odborného subjektu), která bude sledovat výskyt invazních 
nepůvodních druhů dřevin, jejich nepříznivé dopady na lesní ekosystémy, účinnost 
realizovaných regulačních opatření, a která bude spolupracovat s dalšími orgány státní 
správy lesů i orgány ochrany přírody při shromažďování a zpracovávání odborných údajů 
v oblasti invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachování současného stavu bude znamenat zvýšení náročnosti a nevyužití existujících 
kapacit souvisejících s inventarizací lesů a dalších činností dle lesního zákona při sběru 
relevantních informací ohledně výskytu invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních 
porostech, jejich nepříznivých dopadů na lesní ekosystémy, účinnosti realizovaných 
regulačních opatření a dalších informací týkajících se invazních nepůvodních druhů dřevin 
v lesních porostech. Tím se mohou navyšovat i náklady na realizovaná regulační opatření. 
Následující tabulka ukazuje náklady obvyklých opatření MŽP pro kácení stromů a keřů 
v závislosti na průměru kmene. 
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Tabulka 1: Náklady na kácení vzrostlých stromů a keřů v závislosti na průměru kmene 

Průměr kmene na řezné ploše pařezu 
(cm) 

Cena (Kč/ks)* 
Kácení volné Kácení postupné 

11 – 20 150 800 
21 – 30 400 1 250 
31 – 40 700 3 350 
41 – 50 1 400 5 850 
51 – 60 2 500 7 500 
61 – 70 3 500 10 400 
71 – 80 5 500 14 300 
81 – 90 6 500 20 100 
91 – 100 7 500 26 500 
nad 100 9 000 37 000 

* včetně rozřezání, vodorovného přemístění pro likvidaci či odvoz a složení na hromady do 20m 
od místa zásahu 

Zdroj: Náklady obvyklých opatření MŽP pro rok 2016 

 
Regulace invazních druhů je již řadu let podporována v rámci programů v gesci MŽP 
a výskyt těchto druhů je omezován jak v chráněných územích tak mimo ně.  Náklady 
na regulaci či odstranění rozšířeného invazního druhu se pohybují v řádech milionů Kč. 
Podpora opatření k omezování invazních nepůvodních druhů a jejich dopadů je zahrnuta 
do programů financovaných ze zdrojů EU (OPŽP, LIFE) i (doplňkově) do národních 
programů v gesci MŽP (PPK, POPFK). Příklady projektů zaměřených na regulaci a likvidaci 
invazních nepůvodních druhů dřevin na území ČR financovaných z OPŽP v posledních 
letech uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka 2: Podpořené projekty zaměřené na likvidaci invazních druhů dřevin OPŽP v letech 
2007 – 2013 

Akceptační 
číslo 

projektu 
Název projektu Žadatel Kraj 

realizace 

Výše 
podpory -

EU 
prostředky 

(Kč) 

10058746 Podpora biodiverzity - 
odstranění borovice vejmutovky 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 13 658 135  

10058896 Úpravy druhové skladby 
lesních ekosystémů Národního 
parku České Švýcarsko 

Správa Národního 
parku České 
Švýcarsko 

Ústecký 15 842 648  

11096856 Eliminace javoru jasanolistého 
v EVL Kněžpolský les 

Zlínský kraj Zlínský 1 314 223  
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Dopady na podnikatelské prostředí 

Bez dopadů. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

V případě rozšíření invazních nepůvodních druhů na území ČR nese obvykle náklady 
na jeho eliminaci z přírody a krajiny stát nebo poskytuje finanční příspěvky na likvidaci 
invazních druhů krajům, správám národních parků apod. (viz tab. 2). 
 

Dopady na životní prostředí 

Při zachování současného stavu hrozí riziko, že nebude k dispozici dostatek relevantních 
informací ohledně výskytu a nepříznivých dopadů invazních nepůvodních druhů dřevin 
v lesních porostech, případně nebudou využity stávající odborné kapacity související 
s inventarizací lesů a dalšími činnostmi. Tím může být omezena účinnost realizovaných 
regulačních opatření, a mohou se tak zvyšovat nepříznivé vlivy na původní ekosystémy, 
jejich funkčnost a na biologickou diverzitu lesních porostů. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 1 stanovuje v dohodě s MZe pověřenou osobu, což je organizační složka státu 
nebo právnická osoba pověřená ministerstvem zemědělství, která bude sledovat výskyt 
invazních nepůvodních druhů dřevin, jejich nepříznivé dopady na lesní ekosystémy, účinnost 
realizovaných regulačních opatření, a která bude spolupracovat s dalšími orgány státní 
správy lesů i orgány ochrany přírody při shromažďování a zpracovávání odborných údajů 
v oblasti invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech. Předpokládá se, že 
pověřenou osobou bude Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, a to z důvodu navázání na již 
existující systém inventarizace dřevin a další stávající činnosti Ústavu. Z praktických důvodů 
(možnosti vstupu jiného subjektu) je však úprava navržena obecněji. 

Pověřená osoba:  

- shromažďuje, zpracovává a poskytuje údaje o sledování výskytu invazního 
nepůvodního druhu dřeviny, 

- vyhodnocuje dopady invazního nepůvodního druhu dřeviny na stav a vývoj lesních 
ekosystémů, 

- vyhodnocuje účinnost realizovaných regulačních opatření k minimalizaci dopadů 
invazního nepůvodního druhu dřeviny, 

- přijímá oznámení orgánů státní správy, vlastníků lesů a jiných osob o výskytu 
a nepříznivých dopadech invazního nepůvodního druhu dřeviny a o účinnosti 
realizovaných regulačních opatření k minimalizaci dopadů invazního nepůvodního 
druhu dřeviny, 
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- předává údaje a poznatky získané v rámci výkonu své činnosti AOPK (která zajišťuje 
sledování invazních nepůvodních druhů dle požadavků nařízení EP a Rady (EU) 
č. 1143/2014 jako celek). 

V případě dostatku informací ohledně výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny může 
být regulace invazních druhů dřevin zahájena bezprostředně po zjištění výskytu. Regulace 
tak bude cílenější a náklady na tuto regulaci tak budou nižší než v případě pozdního zásahu 
a většího rozšíření invazního druhu dřeviny a většího vzrůstu dřevin (viz tab. 1). 

Zajištění agendy související s monitoringem invazních druhů dřevin je odhadováno zhruba 
na 4 000 hod/rok. Náklady na pověřenou osobu jsou tedy odhadovány zhruba 
na 1,63 mil. Kč/rok, včetně režijních a cestovních nákladů pracovníků. Odhad vychází 
z reálných nákladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na monitoring invazních 
nepůvodních druhů a je upraven dle % zalesnění ČR a dle počtu invazních dřevin v ČR, kdy 
z 61 druhů rostlin považovaných dle odborných podkladů za invazní, je 9 stromů (Pyšek et 
al. 2012). 

 

Ministerstvo zemědělství určuje pověřenou osobu podle § 28a odst. 1. Pověření bude 
pro Ministerstvo znamenat jednorázové navýšení administrativní zátěže. Očekává se, že toto 
navýšení bude zvládnuto v rámci personálních kapacit ministerstva a nevyžádá si dodatečné 
náklady. 

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) - oznamují pověřené osobě nově 
zjištěná místa s výskytem invazního nepůvodního druhu dřeviny. Tato kompetence bude 
zvládnuta v rámci stávajících personálních kapacit ORP a nevyžádá si navýšení mzdových 
ani jiných prostředků ORP.  
 

Krajské úřady (KÚ) - oznamují pověřené osobě zjištěný výskyt invazního nepůvodního 
druhu dřeviny, jeho šíření a dopady na hospodaření v lesích ve správním obvodu KÚ.  

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o 5 900 Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech o cca 83 tis. Kč/rok  (viz 
tab. 3). Pozn. Toto navýšení administrativní zátěže již je zahrnuto do celkového navýšení 
administrativní zátěže KÚ uvedeného v rámci části první - RIA k novele zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů 
státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona). 
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Tabulka 3: Administrativní zátěž krajských úřadů vyplývající z oznamování výskytu invazního 
nepůvodního druhu dřeviny 

Výsledky dotazníkových šetření 

Oznamování výskytu invazního nepůvodního druhu 
dřeviny (§  48a odst. 2 písm. j zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích) 

16 hod, tj. 2 dny/rok 

Výpočet administrativní zátěže 

Administrativní zátěž/1 KÚ 5 920 Kč/rok  

Celková administrativní zátěž všech KÚ 82 880 Kč/rok 

 

KÚ je dále dotčeným orgánem při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým 
se stanoví opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu (podle § 5 odst. 5 nebo 6 
zákona č. 114/1992 Sb.), a dále při vydávání opatření k regulaci značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu (podle § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o 3 000 Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech o cca 41,4 tis. Kč/rok  
(viz tab. 4). Pozn. Toto navýšení administrativní zátěže již je zahrnuto do celkového navýšení 
administrativní zátěže KÚ uvedeného v rámci části první - RIA k novele zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů 
státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona). 

 

Tabulka 4: Administrativní zátěž krajských úřadů vyplývající z dotčenosti v řízeních 
o opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu nebo značně rozšířeného invazního 
nepůvodního druhu 

Výsledky dotazníkových šetření 

Odhadovaný počet řízení 1,15 řízení/rok 

Časová náročnost vyplývající z dotčenosti KÚ v 1 řízení 7 hod 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost agendy 8 hod/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 2 960 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 41 440 Kč/rok 

 
 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Bez dopadů. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 
Dopady na životní prostředí 

Dostatek informací o výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny povede k možnosti 
včasnější regulace takového druhu, což bude mít pozitivní dopad v podobě snížení 
závažných nepříznivých vlivů tohoto druhu na přírodní stanoviště a původní druhy. Opatření 
k omezení nepříznivých účinků invazního druhu bude znamenat účinnější ochranu 
dosavadních společenstev a cenných biotopů. 

 

3.2 Celkové zhodnocení 
Tabulka 5: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Stát - vyšší náklady na 
regulaci invazních druhů 
dřevin 

miliony Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - 
Kraje - vyšší náklady na 
regulaci invazních druhů 
dřevin 

miliony Kč 

Životní prostředí 

- - 
Vyšší dopady invazních 
nepůvodních druhů dřevin 
na původní ekosystémy 

*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stát - nižší náklady na 
regulaci invazních druhů 
dřevin  

***  Náklady na pověřenou 
osobu 1 mil. Kč/rok 

  
KÚ a ORP - informační 
povinnost při výskytu 
invazního druhu dřeviny 

* 

  
KÚ - oznamování výskytu 
invazního nepůvodního 
druhu dřeviny 

83 tis. 
Kč/rok 

  

KÚ - dotčenosti v řízeních 
o opatření k regulaci 
nepůvodního druhu nebo 
křížence zvláště 
chráněného druhu 

41 tis. 
Kč/rok 

Podnikatelské prostředí 
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- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Kraje - nižší náklady na 
regulaci invazních druhů 
dřevin 

***   

Životní prostředí 

Účinnější ochrana 
dosavadních ekosystémů 
před invazními nepůvodními 
druhy dřevin 

*** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Cílem právní úpravy v rámci lesního zákona je zajistit dostatek relevantních informací 
ohledně výskytu invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních porostech, jejich nepříznivých 
dopadů na lesní ekosystémy a účinnosti realizovaných regulačních opatření. Dostatek 
informací o výskytu invazního nepůvodního druhu dřeviny v lesních porostech povede 
k možnosti včasnější regulace takového druhu, což bude mít pozitivní dopad v podobě 
snížení závažných nepříznivých vlivů tohoto druhu na přírodní stanoviště a původní druhy 
a snížení nákladů na regulaci těchto druhů. 

Na základě výše uvedeného tedy doporučujeme přijmout variantu 1.   

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Gestorem předpisu a ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci 
navrhované právní úpravy je Ministerstvo zemědělství, které spolupracuje s Ministerstvem 
životního prostředí z hlediska splnění cílů navržených změn. Ministerstvo zemědělství bude 
zároveň i hlavním orgánem zajišťujícím kontrolu plnění zákonných povinností pověřené 
osoby. 

Důležitým faktorem pro úspěšnou implementaci navrhované varianty, jež by měla pomoci 
k naplnění hlavního cíle, jímž je ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy 
dřevin v lesních porostech, je efektivní a kvalitní sledování těchto druhů dřevin, jejich 
výskytu, šíření i dopadů na původní společenstva. Zlepšení monitoringu těchto druhů může 
představovat dodatečné náklady pro státní správu, na druhou stranu náklady vynaložené 
na sledování invazních nepůvodních druhů dřevin budou více než převýšeny přímými 
i nepřímými dopady vycházejícími z pozitivního efektu ochrany přírody. 
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6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany Ministerstva zemědělství průběžně na základě 
konkrétní zpětné vazby a podnětů ze strany dotčených subjektů. Přezkum účinnosti by měl 
být proveden za 5 let od nabytí účinnosti zákona.  

Hlavním indikátorem přezkumu by mělo být posouzení účinnosti a funkčnosti nově 
nastaveného systému sledování výskytu invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních 
porostech. Jako podklad by měla být vyhodnocena efektivnost monitoringu těchto druhů 
pro zahájení včasné a cílené regulace invazních nepůvodních druhů dřevin v lesních 
porostech, aby byly minimalizovány závažné nepříznivé dopady na původní lesní 
ekosystémy. 
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ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Veškeré dopady vyplývající z této části novely jsou identifikovány a popsány v částech 
týkajících se ostatních souvisejících zákonů. Změna se týká odstranění dosavadní duplicity 
v oblasti povolování vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních živočichů s povolením dle 
§ 5 odst. 4 ZOPK (resp. postupy zavedenými nařízením Rady (ES) č. 708/2007). Vodoprávní 
orgány však budou v souladu s § 109 odst. 4 vodního zákon nadále dotčeným orgánem 
a úprava tak bude z hlediska dopadů neutrální. Z toho důvodu na tuto část novely není 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 
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ČÁST PÁTÁ 
Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

1.2 Definice problému 
V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a adaptační úpravou navrženou 
v rámci zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny je nezbytné v zákoně o myslivosti 
provést úpravy směřující k zajištění souladu s unijní úpravou a umožnění její implementace, 
a to zejména v oblasti praktické regulace některých invazních nepůvodních druhů živočichů. 
Část druhů zařazených na unijní seznam invazních nepůvodních druhů je již nyní v zákoně 
o myslivosti zmíněna (mýval severní, psík mývalovitý, nutrie říční a mezi zvěří ondatra 
pižmová) a u některých dalších druhů je lov, resp. usmrcování postupem v souladu se 
zákonem o myslivosti jednou z možností regulace. Je však potřebné postup zjednodušit 
a, kde je to potřebné, pojmově a procesně provázat s celkovou úpravou v oblasti invazních 
nepůvodních druhů. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava stanovená zákonem o myslivosti navazuje pojmově a procesně 
na zákon o ochraně přírody pokud jde obecně o povolování vypouštění geograficky 
nepůvodních druhů živočichů (viz § 4 odst. 2 zákona o myslivosti). Zákon neobsahuje pojem 
„invazní nepůvodní druh“ a nezahrnuje postupy, které by přímo umožňovaly postup dle 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, nicméně v § 14 odst. 1 písm. f) zákon o myslivosti 
zahrnuje mezi oprávnění stráže myslivosti usmrcování některých druhů zařazených 
v současnosti na unijní seznam invazních nepůvodních druhů, konkrétně mývala severního, 
psíka mývalovitého a nutrii říční (ondatra pižmová, která je také zařazena na unijní seznam, 
je pak uvedena ve výčtu lovné zvěře). Omezení usmrcování těchto živočichů pouze na stráž 
myslivosti, tedy velmi úzký okruh osob, je již dlouho vnímáno jako nevhodné a pro zajištění 
regulace invazních nepůvodních druhů v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014 
by bylo také značně limitující. Možnost regulace některých dalších druhů živočichů z unijního 
seznamu jako např. husice nilská, kachnice kaštanová, muntžak malý, promyka malá, nosál 
červený, veverka lišcí, popelavá a Pallasova zákon neobsahuje (resp. by bylo možné ji řešit 
zařazením těchto druhů do vyhlášky, pro níž je v § 14 odst. 1 písm. f zmocnění, nicméně by 
postup byl stále omezen pouze na stráž myslivosti). Dále je v § 41 a 42 zákona o myslivosti 
obsažena úprava týkající se lovu, resp. usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří, která však 
nyní také nemá přímou návaznost na regulaci invazních nepůvodních druhů.            
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Tímto zákonem jsou dotčeny následující subjekty: 

• Subjekty, které jsou oprávněny usmrcovat invazní nepůvodní druhy živočichů a další 
živočichy vyžadující regulaci: 

o uživatelé honiteb 

o myslivecká stráž  

o myslivecký hospodář 

o další osoby oprávněné podle zákona o myslivosti (držitelé loveckého lístku)  

• Orgány státní správy myslivosti: obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) 

• Krajské úřady (KÚ) 

• Správy národních parků 

• Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí 

 

1.5 Popis cílového stavu 

V zákoně o myslivosti jsou v dohodě s Ministerstvem zemědělství navrženy změny 
vyplývajících z potřeb naplňování nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, zejména pokud jde 
o regulaci nepůvodních druhů a invazních nepůvodních druhů živočichů v rámci 
mysliveckého hospodaření. Cílem návrhu je především využít a zjednodušit, resp. rozšířit 
možnosti regulace (usmrcování) invazních nepůvodních druhů živočichů, u kterých je postup 
podle zákona o myslivosti adekvátní (invazní nepůvodní druhy savců a ptáků), a tím přispět 
k omezení negativních vlivů těchto druhů na původní druhy a ekosystémy. Doplňuje se proto 
oprávnění uživatele honitby, mysliveckého hospodáře i myslivecké stráže usmrcovat invazní 
nepůvodní druhy i  další živočichy, kteří nejsou zvěří, stanovené prováděcí vyhláškou 
a upřesňuje se postup při usmrcování těchto živočichů v honitbě a v rámci provádění 
stanovených opatření k jejich odstranění či regulaci i mimo ni. Zapracovány jsou také některé 
dílčí úpravy přispívající k odstranění zjištěných nedostatků z hlediska aplikace zákona apod. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Současné znění zákona neupravuje přímo postup v případě invazních nepůvodních druhů 
a opatření k lovu, resp. usmrcování v zákoně vyjmenovaných živočichů zařazených na unijní 
seznam (mýval severní, psík mývalovitý, nutrie říční), je z hlediska regulace invazních 
nepůvodních druhů značně limitující (fakticky je omezeno pouze na mysliveckou stráž). Jen 
omezeně využitelná jsou také ustanovení týkající se obecně usmrcování živočichů, kteří 
nejsou zvěří. Při zachování současného stavu tedy hrozí, že nebude možné zajistit 
v dostatečné míře implementaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a v praxi bude 
docházet k nárůstu rozšíření invazních nepůvodních druhů živočichů, které mají v mnoha 
případech nejen nepříznivé dopady na původní ekosystémy, jejich funkčnost 
a na biologickou diverzitu, ale působí také škody na zvěři (zejména v případě predátorů, jako 
je mýval, psík a na unijní seznam invazních nepůvodních druhů dosud nezařazený norek 
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americký) i hospodářské škody (např. narušení hrází, škody v oblasti vodního hospodářství 
v případě nutrie říční). 

2 Návrh variant 
Varianta 0  

Zachování současného stavu, kdy zákon o myslivosti vyjmenovává jen několik invazních 
nepůvodních druhů, u kterých je možné zajistit regulaci (usmrcovat je), a to jen omezeným 
okruhem osob - stráží myslivosti. Při zachování současného stavu tedy hrozí, že nebude 
možné zajistit v dostatečné míře implementaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014. 
Stávající úprava není rovněž celkově pojmově a procesně provázána s nařízením, resp. 
navrženou adaptační právní úpravou.   

 
Varianta 1  

Navržená úprava zahrnuje větší množství změn vyplývajících z potřeb naplňování nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1143/2014, zejména pokud jde o regulaci nepůvodních druhů a invazních 
nepůvodních druhů živočichů v rámci mysliveckého hospodaření a zapracovány jsou také 
některé dílčí úpravy přispívající k odstranění zjištěných nedostatků z hlediska aplikace 
zákona apod. 

Účel zákona a pojmů (§ 1 a 2) a pojem „usmrcování“ (o lovu se nadále hovoří jen ve vztahu 
ke zvěři) je, z hlediska další konzistence použití v rámci zákona o myslivosti, vztažen 
na živočichy, kteří nejsou zvěří (včetně invazních nepůvodních druhů). Ve výčtu zvěře 
dochází, kromě odstranění některých dosavadních nedostatků, zejména k vyřazení ondatry 
pižmové, která byla zahrnuta do unijního seznamu invazních nepůvodních druhů, a bylo by 
neúčelné pro ni vytvářet zvláštní postup v rámci podmínek stanovených zákonem 
o myslivosti pro nakládání se zvěří. Dále dochází k pojmovému sjednocení a procesní 
úpravě v § 4 odst. 2, tedy v dosavadní úpravě týkající se dovozu a vypouštění nepůvodních 
druhů živočichů (dosavadní princip i kompetence MZe jsou však zachovány). Klíčová je 
zejména úprava zakotvená v § 11, 14 a 35 (a také § 46 odst. 3), která rozšiřuje oprávnění 
usmrcovat invazní nepůvodní druhy živočichů (případně i další druhy stanovené prováděcím 
předpisem vyžadující regulaci) z dosavadní stráže myslivosti také na hospodáře, uživatele 
honitby a osoby, kterým uživatel honitby vydá povolenku k lovu. Z hlediska možností 
regulace invazních nepůvodních druhů je pak podstatná také úprava § 41 a 42, tedy postupu 
v případě nehonebních pozemků a podmínek lovu (v případě živočichů, kteří nejsou zvěří). 
V těchto ustanoveních dochází k provázání s adaptační úpravou navrženou v rámci ZOPK 
a mj. se stanovuje oprávnění orgánu státní správy myslivosti změnit pověření k lovu zvěře 
či usmrcování dalších živočichů na nehonebních pozemcích a možnost provedení i jinou 
osobou v případech, kdy není postup dle zákona o myslivosti vhodný nebo efektivní (což 
reaguje i na v současnosti nejednoznačný postup při odchytu živočichů v intravilánu obcí, 
či přímo ve stavebních objektech). Ostatní úpravy směřují spíše k upřesnění, pojmovému 
provázání či odstranění současných aplikačních nedostatků (včetně podnětů vzešlých 
ze strany MZe). V kompetenčních ustanoveních jsou promítnuty úpravy navržené 
v hmotněprávní části zákona a doplněna je také účast orgánů státní správy myslivosti 
v řízeních týkajících se nepůvodních a invazních nepůvodních druhů vedených podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny, resp. nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014.              
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Současné znění zákona upravující opatření k lovu živočichů, kteří nejsou zvěří, je z hlediska 
regulace invazních nepůvodních druhů značně limitující a nemá vazbu na další postupy 
týkající se regulace (usmrcování) invazních nepůvodních druhů. Fakticky je regulace 
omezena pouze na mysliveckou stráž. Jiný postup z hlediska regulace invazních 
nepůvodních druhů není zákonem upraven, byť obecně zákon řeší postup lovu živočichů, 
kteří nejsou zvěří. 

  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Při zachování současného stavu hrozí riziko dalšího rozšiřování invazních nepůvodních 
druhů (resp. jen jejich limitované regulace). To by mohlo mít dopad jak z hlediska kontroly 
a vymáhání implementace nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 ze strany EK, tak 
především na zvýšení budoucích nákladů na regulaci invazních nepůvodních druhů 
v případě jejich dalšího nekontrolovaného šíření, které by zároveň mělo nepříznivé dopady 
na původní ekosystémy, jejich funkčnost a na biologickou diverzitu, na myslivost i některé 
oblasti hospodářství.  

Regulace invazních druhů je již nyní podporována v rámci programů v gesci MŽP. Náklady 
na regulaci či odstranění rozšířeného invazního druhu se pohybují v řádech milionů Kč. 
Podpora opatření k omezování invazních nepůvodních druhů a jejich dopadů je zahrnuta 
do programů financovaných ze zdrojů EU i (doplňkově) do národních programů v gesci MŽP. 

  

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Zákon vyjmenovává jen několik invazních nepůvodních druhů, které může myslivecká stráž 
usmrcovat, a to mývala severního, psíka mývalovitého a nutrii říční (dále je uveden norek 
americký, který není dosud zařazen na unijní seznam invazních nepůvodních druhů 
a ondatra pižmová, která je naopak na seznamu uvedena, je zařazena mezi zvěř). Obecně je 
upraven postup usmrcování živočichů, kteří nejsou zvěří.  

 

Dopady na životní prostředí 

Opatření k odstranění či regulaci některých invazních nepůvodních druhů živočichů jsou 
v rámci stávající právní úpravy v zákoně o myslivosti limitované. Dochází tak k postupnému 
rozšiřování druhů, jako je mýval severní, psík mývalovitý nebo nutrie říční a k nepříznivým 
dopadům na přírodní stanoviště a původní druhy, včetně zvěře. 

 

b) Varianta 1 

Varianta 1 by měla zajistit implementaci nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 zejména 
pokud jde o provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních 
druhů. Zajištěno je také pojmové a procesní provázání nařízení s navrženou adaptační 
právní úpravou a řešeny jsou rovněž některé stávající aplikační nedostatky. 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

V případě, že uživatel honitby nebo jiná pověřená osoba neprovádí lov zvěře či usmrcování 
jiných živočichů na nehonebních pozemcích v souladu s uděleným pověřením (§ 41 odst. 2), 
ORP může k regulaci pověřit jinou osobu, která má platný lovecký lístek. Tato kompetence 
by neměla vést ke zvýšení administrativní zátěže (půjde spíše o výjimečné případy). Ostatní 
navržené úpravy nemění rozsah kompetencí ORP ani administrativní náročnost jednotlivých 
úkonů. 

ORP budou v návaznosti na stanovenou „zbytkovou“ působnost (§ 60) dotčeným orgánem 
v řízeních týkajících se nepůvodních druhů vedených podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. V této souvislosti nicméně nedojde k významné změně administrativní zátěže 
pracovníků ORP a změna tedy nevyvolá dodatečné náklady. 

      

Krajské úřady  

Z hlediska orgánu státní správy myslivosti na úrovni KÚ je nově (na návrh MZe, z důvodu 
zlepšení aplikační praxe) doplněna do § 42 odst. 3 možnost povolování výjimek 
ze stanovené doby lovu spárkaté zvěře (samičí a mláďat). Z principu by se mělo jednat 
pouze o jednotlivé případy související s řešením škod působených zvěří apod. 

KÚ budou dále dotčeným orgánem při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, 
kterým se stanoví opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu podle ZOPK, a dále 
při vydávání opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu. 

 

Tabulka 1: Administrativní zátěž krajských úřadů vyplývající z povolování výjimek 
ze stanovené doby lovu § 42 odst. 3 (dle § 59 odst. 1 písm. e) 

Výsledky dotazníkových šetření 

Odhadovaný počet vydaných výjimek z doby lovu 8 výjimek/rok 

Průměrná časová náročnost na vydání 1 výjimky 2,25 dnů 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost agendy 144 hod, tj. 18 dnů/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 53 280 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 745 920 Kč/rok 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o 53 tis. Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech o cca 746 tis. Kč/rok  
(viz tab. 1). Pozn. Toto navýšení administrativní zátěže již je zahrnuto do celkového zvýšení 
administrativní zátěže KÚ uvedeného v rámci části první - RIA k novele zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v kapitole 5. Celkové shrnutí nových kompetencí orgánů 
státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících z návrhu zákona). 
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Ministerstvo zemědělství 

Působnost MZe ve vztahu k upravovanému § 4 odst. 2 zůstává nezměněna, přičemž 
navržené změny mají spíše legislativně technický charakter a nedojde v jejich důsledku 
k navýšení administrativní náročnosti a vzniku nákladů. Obdobně je MZe nadále příslušné 
k vydání prováděcího předpisu (vyhlášky), kterým stanoví výčet druhů živočichů, kteří nejsou 
zvěří a vyžadují regulaci (včetně invazních nepůvodních druhů) - úpravou stávajícího 
zmocnění (v § 14 odst. 1 písm. f) a jeho přesunem do § 11 odst. 7 se nemění náročnost 
spojená s tvorbou prováděcího předpisu. V rámci činnosti MZe a stávajících agend, jako je 
koncepční činnost při rozvoji myslivosti, zpracování statistických hlášení aj., bude rovněž 
zajištěna součinnost v oblasti invazních nepůvodních druhů.           

V § 62 byla na návrh MZe upřesněna podpora vybraných činností mysliveckého 
hospodaření. Finanční příspěvek by mělo být možné poskytnout také na zařízení 
pro selektivní lov a regulaci (snižování stavu) zvěře. Z hlediska nákladů se předpokládá, že 
příspěvek bude poskytován v rámci současné podpory z kapitoly Ministerstva zemědělství. 

 

Dopady na soukromé či podnikatelské subjekty 

Navrženou úpravou je rozšířeno oprávnění k regulaci (usmrcování) vybraných živočichů, 
kteří nejsou zvěří, včetně invazních nepůvodních druhů, na všechny uživatele honiteb 
a na myslivecké hospodáře (u stráže myslivosti zůstává zachováno). Z hlediska postavení 
uživatelů honiteb je v zásadě zachován postup v § 41 a 42 zákona o myslivosti týkající se 
živočichů, kteří nejsou zvěří. V návaznosti na úpravu zakotvenou v novelizovaném zákoně 
o ochraně přírody a krajiny (viz zejména § 13j odst. 6 a 7 ZOPK) se předpokládá zapojení 
vlastníků a jiných uživatelů pozemků, tj. i uživatelů honiteb a dalších oprávněných osob 
podle zákona o myslivosti při postupu podle § 11, 14, 35 i uvedeného v § 41 a 42 zákona 
o myslivosti do praktické implementace požadavků prevence a regulace invazních 
nepůvodních druhů. S respektem k vlastnickým a dalším oprávněným zájmům se 
předpokládá jejich spoluúčast v rozsahu běžné péče (tj. v případě myslivosti uplatnění 
stanoveného oprávnění v rámci běžné péče o honitbu a podmínky pro život zvěře). Zároveň, 
zejména tam, kde bude nezbytné vůči invazním nepůvodním druhům aktivně a plánovitě 
zasahovat, bude činnost podporována formou dohod podle § 68 odst. 2 ZOPK s možností 
poskytnutí finančního příspěvku podle § 69 odst. 1 ZOPK. Plošné extenzivní zásahy, byť 
nad rámec „běžné péče“ by měly být nadále předmětem podpory prostřednictvím již 
existujících (OPŽP, POPFK, PPK) nebo k tomu účelu upravených dotačních titulů. 

Stanovené oprávnění a zapojení uživatelů honiteb a dalších oprávněných osob dle zákona 
o myslivosti by tedy nemělo představovat zvýšenou zátěž, resp. ta by měla být případně 
předmětem podpory v rámci dohod nebo obecně poskytovaných dotací (vyhodnocení potřeb 
viz výše k ZOPK). Rozšíření oprávnění na široký okruh osob oproti stávající situaci (pouze 
stráž myslivosti) bude představovat rozložení zátěže, kterou by generovala i samotná „běžná 
péče“.  

Novela dále rozšiřuje (viz § 46 odst. 3) oprávnění uživatelů honiteb, kteří mohou nově vydat 
povolenku k lovu za účelem regulace (usmrcování) invazních nepůvodních druhů živočichů 
a umožnit tak celoroční usmrcování těchto živočichů i jiným osobám než myslivecké stráži 
a mysliveckému hospodáři. Tímto opatřením se dále rozšíří okruh osob, které mohou 
provádět usmrcování invazních nepůvodních druhů živočichů v rámci nutné regulace těchto 
živočichů. Pro uživatele honiteb bude vydávání povolenek k lovu za účelem regulace 
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(usmrcování) invazních nepůvodních druhů živočichů znamenat navýšení administrativní 
zátěže, které však nebude významné. 

Myslivecké hospodaření bude nově možné na základě návrhu MZe podpořit finančním 
příspěvkem dle § 62 také na zařízení pro selektivní lov a regulaci (snižování stavu) zvěře. 
S tím bude spojena dílčí administrativní zátěž žadatelů o finanční příspěvek, která je 
odhadována zhruba na 1 – 2 hodiny, tzn. cca 500 Kč/podání žádosti. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 
 
 
Dopady na životní prostředí 

Klíčové úpravy v rámci zákon o myslivosti směřují k usnadnění, resp. rozšíření možností 
provádění opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů. Návrh by 
tak v kombinaci s celou adaptační právní úpravou měl přispět k omezení nepříznivých 
dopadů těchto druhů na přírodní stanoviště a původní druhy, včetně některých druhů zvěře. 
Z těchto důvodů se očekává, že dopady na životní prostředí budou pozitivní. 

 

3.2 Celkové zhodnocení 
Tabulka 2: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - Stát - vyšší náklady na 
regulaci invazních druhů miliony Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

- - 

Riziko závažných 
nepříznivých vlivů 
invazních druhů na 
původní druhy a stanoviště 
z důvodů limitujících 
opatření k regulaci  

**** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

ORP - možnost pověření 
osoby s loveckým lístkem 
k regulaci invazních druhů 

* 
Stát - poskytování 
příspěvků na vybrané 
činnosti mysliveckého 

** 
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hospodaření 

- - KÚ - povolování výjimek ze 
stanovené doby lovu 

746 tis. 
Kč/rok 

Podnikatelské prostředí 

Uživatelé honiteb, 
myslivecká stráž, myslivecký 
hospodář - možnost regulace 
invazních druhů 

* 
Uživatelé honiteb - 
možnost vydat povolenku 
k lovu za účelem regulace 
invazních druhů 

-/* 

- - 
Žadatelé o finanční 
příspěvek na regulaci 
invazních druhů 

500 Kč/ 
žádost 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

Účinnější ochrana 
dosavadních ekosystémů 
před negativními vlivy 
invazních druhů z důvodu 
zavedených opatření 
k regulaci těchto druhů 

**** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 
 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Cílem právní úpravy v rámci zákona o myslivosti je zejména rozšíření možnosti regulace 
invazních nepůvodních druhů živočichů z důvodu omezení jejich negativního vlivu. Vzhledem 
k tomu, že současná právní úprava významně limituje usmrcování vyjmenovaných invazních 
nepůvodních druhů i odlov, odchyt či usmrcení dalších (v zákoně neuvedených) druhů, 
nesplňuje varianta 0 požadovaný cíl.  

Varianta 1 splňuje stanovený cíl právní regulace, neboť umožňuje, resp. rozšiřuje možnosti 
regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů (stanovuje okruh osob, které mohou 
regulaci invazního nepůvodního druhu provádět a upravuje podmínky a způsoby regulace 
těchto druhů), a zároveň zajišťuje pojmové a procesní provázání s nařízením EP a Rady 
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(EU) č. 1143/2014 i s navrženou adaptační úpravou v rámci ZOPK. Tato varianta zároveň 
téměř nezvyšuje administrativní zátěž nad rámec současné právní úpravy.  

Na základě výše uvedeného tedy doporučujeme přijmout variantu 1. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Gestorem předpisu a ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci 
navrhované právní úpravy je Ministerstvo zemědělství, které spolupracuje s Ministerstvem 
životního prostředí z hlediska splnění cílů navržených změn. Ministerstvo zemědělství 
zároveň dohlíží jak orgány státní správy myslivosti a fyzické a právnické osoby dodržují 
povinnosti vyplývající ze zákona o myslivosti. Na dodržování povinností vyplývajících 
z tohoto zákona dále dozírají kraje a obce v přenesené působnosti, které dohlíží, zda jsou 
dodržována jimi vydaná rozhodnutí aj. 

Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy ze strany regulovaných subjektů budou 
využívány stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování 
stanovených povinností na základě skutkových podstat stanovených v zákoně o myslivosti. 
Za nesplnění podmínek k omezení šíření invazních nepůvodních druhů živočichů lze uložit 
fyzické osobě pokutu až do výše 30 000 Kč, právnické, podnikající fyzické osobě 
a uživatelům honiteb lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. 

 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany Ministerstva zemědělství průběžně na základě 
konkrétní zpětné vazby a podnětů ze strany dotčených subjektů. Přezkum účinnosti by měl 
být proveden za 5 let od nabytí účinnosti zákona.  

Hlavním indikátorem přezkumu účinnosti by mělo být posouzení včasnosti a účinnosti 
zavedených opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů. Jako 
podklad by měla sloužit evidence o počtu usmrcených živočichů a provedených opatřeních 
dostupná v rámci myslivecké statistiky vedené MZe. 
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ČÁST ŠESTÁ 
Změna zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Novela zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

 

1.2 Definice problému 
V souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014, nařízením Rady (ES) 
č. 708/2007  a adaptační úpravou navrženou v rámci zákona č. 114/1992, o ochraně přírody 
a krajiny je třeba také v zákoně o rybářství provést úpravy směřující k zajištění souladu 
s unijní úpravou a umožnění její implementace především v oblasti prevence a praktické 
regulace invazních nepůvodních druhů ryb a dalších vodních organismů.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava v rámci rybářského zákon nekoresponduje pojmově a procesně 
s adaptovanými nařízeními a neumožňuje tak jejich přímou implementaci. Ohledně 
vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organismů do rybníků odkazuje zákon 
o rybářství v § 12 odst. 6 přímo na dosavadní postup podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny (tj. § 5 odst. 4 ZOPK), nicméně zároveň obsahuje samostatnou definici nepůvodní 
ryby a nepůvodního vodního organismu (§ 2 písm. s). Tato definice neodpovídá pojmům 
vymezeným nařízením Rady (ES) č. 708/2007, které je zaměřené konkrétně na sektor 
akvakultury, ani pojmům nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 a činí také aplikační obtíže 
z hlediska jejího věcného obsahu (za nepůvodní se podle definice již nepovažuje druh ryby 
nebo jiného vodního organismu vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v ČR 
více než 3 po sobě následující generační populace - to při tom není naplněno u hospodářsky 
využívaných druhů, jež nejsou schopny se přirozeně v našich podmínkách rozmnožovat, 
jako např. v případě amura bílého nebo pstruha duhového a splní to paradoxně spíše invazní 
druhy, jako je střevlička východní nebo karas stříbřitý). 

Zákon o rybářství stanovuje podmínky pro nakládání (na rozdíl od např. zákona o myslivosti) 
nikoli jen s vybranými druhy, ale s celou široce vymezenou skupinou ryb a jiných vodních 
organismů - z hlediska praktického zajištění opatření k odstranění či regulaci invazních 
nepůvodních druhů je tak zákon o rybářství významnou normou pro celou uvedenou skupinu 
vodních organismů. V rámci tohoto zákona není přímo omezen odchyt některých druhů, ale 
v § 13 je stanoven poměrně široký okruh podmínek, resp. zakázaných způsobů lovu ryb 
a jiných vodních organismů, přičemž u části z nich zákon dosud nedával možnost povolení 
výjimky. To by mohlo omezit možnosti regulace invazních nepůvodních druhů, ale absence 
možnosti povolení výjimek např. k odchytu ryb v blízkosti přehradních hrází nebo 
v plavebních komorách komplikuje i v současnosti provádění opatření k záchraně ryb 
při rekonstrukcích těchto vodních děl nebo při mimořádných situacích atp. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
V souvislosti nařízením Rady (ES) č. 708/2007 jsou obecně dotčeni provozovatelé 
akvakultury, tj. zejména rybníkáři a ve vazbě na nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 pak 
rybářské subjekty, u nichž se vyskytne invazní nepůvodní druh v  rybnících a rybářských 
revírech, a budou se tak zapojovat do opatření k jejich odstranění, izolaci či regulaci (více též 
viz změna zákona o ochraně přírody a krajiny). Z hlediska změn navržených v rámci zákona 
o rybářství jsou dotčenými subjekty: 

• Rybníkáři a uživatelé rybářských revírů při výskytu invazního nepůvodního druhu 
(zejména ryb)  

• Ministerstvo zemědělství 

• Krajské úřady 

• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) 

 

1.5 Popis cílového stavu 
V zákoně o rybářství jsou po projednání s Ministerstvem zemědělství navrženy změny 
směřující k výše zmíněnému zajištění souladu s unijní úpravou a umožnění její 
implementace především v oblasti prevence, případně praktické regulace invazních 
nepůvodních druhů. Cílem je tak pojmové sjednocení se zavedenou unijní právní úpravou, 
navázání postupu při využívání nepůvodních druhů na ni (resp. na adaptační úpravu 
zakotvenou v zákoně o ochraně přírody a krajiny), a zejména umožnění provádění 
praktických opatření vyžadovaných k omezení dopadů invazních nepůvodních druhů. 
Součástí je i upřesnění podmínek v oblasti evidence rybářského hospodaření tak, aby bylo 
možné řádně vyhodnocovat stav a případnou účinnost opatření a naplňovat zároveň 
reportingové závazky stanovené nařízením EP a Rady (EU) č. 1143/2014.  

Úpravy navržené v rámci zákona o rybářství by měly přispět k naplňování celkového cíle 
nařízení tj. omezení negativních vlivů invazních nepůvodních druhů na původní druhy 
a ekosystémy a v případě cizích a místně se nevyskytujících druhů zajištění udržitelnosti 
jejich využívání při minimalizaci dopadů na biologickou rozmanitost.    

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Při zachování současného stavu by zůstala neupravena oblast povolování využití 
nepůvodních druhů a pojmová i procesní nekonzistence by narušovala právní jistotu subjektů 
působících v oblasti rybníkářství a rybářství. Omezení v oblasti podmínek lovu ryb a jiných 
vodních organismů by v některých případech ztížila, příp. i znemožnila provádění opatření 
k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních druhů dle požadavků nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/2014. Neupravena (tedy méně jednoznačná) by zůstala také role 
rybníkářů a uživatelů rybářských revírů při provádění opatření proti invazním nepůvodním 
druhům, a dále by chyběly informace o opatřeních přijímaných proti invazním nepůvodním 
druhům. 
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2 Návrh variant řešení 
Varianta 0 

Současné znění zákona o rybářství nereflektuje unijní právní úpravu v oblasti používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a v oblasti invazních nepůvodních 
druhů. Stávající právní úprava tak neposkytuje oporu pro provádění opatření k odstranění, 
izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu a další postup dle obou nařízení. 
 

Varianta 1 

 Upravuje pojmové a procesní vazby na unijní právní úpravu a její adaptaci v rámci zákona 
o ochraně přírody a krajiny. V rámci § 3 a 11 stanovuje v kontextu obecné úpravy založené 
v ZOPK rozsah zapojení rybníkářů a uživatelů rybářských revírů do provádění opatření 
k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu a upřesňuje vedení údajů 
v rybářské evidenci i ve vztahu k invazním nepůvodním druhům. Doplněno je z důvodu 
prevence omezení týkající se používání invazních nepůvodních druhů jako nástrahy 
a omezení zpětného vypuštění odchycených jedinců invazních nepůvodních druhů 
a upraveny jsou dále důvody pro povolení výjimek k lovu ryb a jiných vodních organismů jak 
v případě invazních nepůvodních druhů, tak i ve vztahu k ostatním opatřením, jako je 
záchrana ryb při mimořádných opařeních, při opravách vodních děl nebo z důvodu 
monitoringu, sledování účinnosti rybích přechodů atp. V návaznosti na navržené změny 
a úpravu zakotvenou v ZOPK se doplňují kompetence orgánů státní správy rybářství 
(mj. dotčenost v řízení dle ZOPK aj.). 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zákon nedává dostatečnou legislativní oporu pro zajištění implementace obou nařízení 
a praktického provádění opatření k odstranění nebo regulaci invazních nepůvodních druhů. 
To by mohlo mít dopad jak z hlediska kontroly a vymáhání implementace nařízení ze strany 
EK, tak především zvyšovat budoucí náklady na regulaci invazních nepůvodních druhů 
v případě jejich dalšího nekontrolovaného šíření.   

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Rybníkář a uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření 
a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství či v rybářském revíru. Do této 
evidence nejsou (výslovně) zahrnuty údaje o invazních nepůvodních druzích.  
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Tím, že nejsou zajišťována opatření k odstranění, izolaci či regulaci invazních nepůvodních 
druhů živočichů v rybnících a rybářských revírech, může v případě jejich dalšího šíření 
docházet k závažným nepříznivým vlivům na původní druhy a vodní ekosystémy. 

 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Ministerstvo zemědělství  

MZe předává Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (pro účely poskytování informací) údaje 
z evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství 
a při výkonu rybářského práva týkající se invazních nepůvodních druhů. Předpokládáme, že 
předávání této evidence týkající se invazních nepůvodních druhů nebude znamenat nárůst 
administrativní zátěže ministerstva. 

Dále ministerstvo vydává stanovisko ke zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu, který je uveden v příloze IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 vedeným 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Domníváme se, že tato kompetence bude 
zvládnuta v rámci stávajících personálních kapacit ministerstva a nevyžádá si tak dodatečné 
náklady. 

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP)  

ORP jsou (dle § 20 odst. 4) dotčenými orgány v následujících řízeních: 

• řízení o povolení k rozšiřování nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha do krajiny 

• řízení o povolení rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů  

• řízení o stanovení opatření k regulaci nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha 
anebo křížence druhů rostlin či živočichů (pokud je orgánem ochrany přírody 
příslušným k jejich stanovení obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny). 

Na základě provedených konzultací s vybranými zástupci ORP bylo zjištěno, že nedojde 
ke změně administrativní zátěže pracovníků ORP a změna tedy nevyvolá dodatečné 
náklady. 

 

Krajské úřady  

KÚ jsou (dle § 21 odst. 2) dotčenými orgány v následujících řízeních: 

• řízení o stanovení opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu rostliny či 
živočicha (podle § 5 odst. 5 nebo 6 zákona č. 114/1992 Sb.)  
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• při vydávání opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu 
(podle § 13j odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) 

• v řízení o zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu, 
který je uveden v příloze IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 (podle § 13c zákona 
č. 114/1992 Sb.). 

Na základě konzultací s krajskými úřady bylo zjištěno, že dojde k navýšení administrativní 
zátěže o cca 30 tis. Kč/rok/KÚ, tzn. celkem na všech krajských úřadech o cca 414 tis. Kč/rok  
(viz tab. 1).  

 

Tabulka 1: Administrativní zátěž krajských úřadů vyplývající z dotčenosti v řízeních 
o opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu nebo značně rozšířeného invazního 
nepůvodního druhu 

Výsledky dotazníkových šetření 

Časová náročnost vyplývající z dotčenosti KÚ v řízení ke 
stanovení opatření k regulaci křížence zvláště 
chráněného druhu 

0 hod 

Časová náročnost vyplývající z dotčenosti KÚ v řízení o 
zrušení povolení k přesunu cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu 

17 hod, tj. 2 dny/rok 

Časová náročnost vyplývající z dotčenosti KÚ v řízení k 
vydávání opatření k regulaci značně rozšířeného 
invazního nepůvodního druhu 

63 hod, tj. 8 dnů/rok 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost agendy  80 hod/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ  29 600 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ  414 400 Kč/rok 

Krajské úřady dále povolují výjimky (podle § 13 odst. 5) ze zákazu lovu v rybníkářství či 
v rybářském revíru k zajištění opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů 
ryb na seznamu, k provádění opatření proti škodlivým organismům nebo šíření nákaz, a dále 
z důvodu údržby a stavebních úprav plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů 
a pro účely provádění monitoringu, včetně sledování účinnosti rybích přechodů.  

Jde o stávající kompetenci KÚ, u níž se rozšiřuje rozsah její aplikace v souvislosti 
s invazními nepůvodními druhy a v souvislosti s některými současnými aplikačními 
nedostatky (absence možnosti povolení výjimky pro některé činnosti v zájmu ochrany ryb 
a dalších vodních organismů). Co se týče rozsahu, odhaduje se, že půjde o jednotlivé 
případy výjimek ze zákazu lovu. Odhaduje se, že touto kompetencí dojde k navýšení 
administrativní zátěže KÚ o cca 30 tis. Kč/KÚ/rok, tzn. celkem na všech krajských úřadech 
o cca 414 tis. Kč/rok  (viz tab. 2). 
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Tabulka 2: Administrativní zátěž krajských úřadů vyplývající z povolování výjimek ze zákazu 
lovu v rybníkářství či v rybářském revíru v souvislosti s invazními druhy 

Průměrný odhadovaný roční počet vydaných výjimek 2,5 výjimek/KÚ/rok 

Časová náročnost vydání 1 povolení 32 hod, tj. 4 dny/rok 

Výpočet administrativní zátěže 

Celková časová náročnost agendy  80 hod/rok, tj. 10 dnů/rok 

Administrativní zátěž/1 KÚ 29 600 Kč/rok 

Celková administrativní zátěž všech KÚ 414 400 Kč/rok 

 

Pozn. Tato navýšení administrativní zátěže již jsou zahrnuty do celkového navýšení 
administrativní zátěže KÚ uvedeného v rámci části první - RIA k novele zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v kapitole 5. Celkové shrnutí nových 
kompetencí orgánů státní a veřejné správy a územních samosprávních celků vyplývajících 
z návrhu zákona). 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Rybníkář (dle § 3 odst. 5) a uživatel rybářského revíru (dle § 11 odst. 4) se v případě 
zavlečení nebo rozšíření invazního nepůvodního druhu do rybníku či rybářského revíru podílí 
na provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního 
druhu, příp. umožní jejich provedení v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. 
Předpokladem je provádění opatření v rozsahu běžného hospodaření samotným rybníkářem 
(s respektem k výkonu vlastnických nebo uživatelských práv), tedy např. odstranění 
invazních nepůvodních druhů ryb slovených při provádění výlovu apod. (přičemž je nutné 
zdůraznit, že nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, ani navržená zákonná úprava 
neomezuje využití mrtvých jedinců invazního nepůvodního druhu a slovené ryby či jiné vodní 
organismy je možné po jejich usmrcení dále prodat či jinak bezpečně zužitkovat). Zároveň je 
zřejmé, že v některých případech, kdy kupříkladu početnost invazního druhu přesáhne 
z vnějších příčin mez, kterou je možné ze strany vlastníka řešit, nelze spravedlivě omezení 
invazního druhu v rámci běžného hospodaření očekávat nebo může být nezbytné použití 
zvláštních technických prostředků, kterými daný subjekt nedisponuje apod. V takovém 
případě se uplatní postup zakotvený zákonem o ochraně přírody a krajiny, tedy možná 
dohoda a poskytnutí finančního příspěvku, nebo (což platí i v případě, že daný subjekt 
nekoná) zajištění provedení opatření orgánem ochrany přírody. Opatření k odstranění, 
izolaci nebo regulaci invazního nepůvodního druhu povede k omezení nepříznivých dopadů 
takového druhu na stanoviště a bude znamenat účinnější ochranu původních druhů 
a vodních ekosystémů. 

Náklady na odstranění druhu z akvakultury tzn. náklady na likvidaci invazních druhů ryb 
na vodních plochách pro udržení žádoucí druhové skladby nebo prostorové struktury 
chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných druhů (výlov a likvidace) se 
pohybují kolem 17 000 Kč/t slovené ryby (dle Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 
2016). 
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Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství (dle § 3 
odst. 4) či v rybářském revíru (dle § 11 odst. 5) a o lovu ryb na udici se nově rozšiřuje 
o údaje o invazních nepůvodních druzích uvedených na unijním seznamu. Domníváme se, 
že toto ustanovení bude mít pouze minimální dopad na administrativní zátěž rybářů, 
odhaduje se navýšení celkové časové náročnosti na vedení evidence o 1 – 2 hod/rybáře/rok, 
což je finanční navýšení zhruba o 500 Kč/rybáře/rok. Dostatek informací o výskytu invazního 
nepůvodního druhu ryby ze seznamu povede k možnosti včasnější regulace takového druhu, 
což bude mít pozitivní dopad v podobě snížení závažných nepříznivých vlivů tohoto druhu na 
přírodní stanoviště a původní druhy.  

Pro snížení negativních dopadů invazních nepůvodních druhů ryb na vodní ekosystémy 
a pro zamezení jejich dalšího šíření se při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství (dle § 13 
odst. 2) zakazuje druhy uvedené na seznamu invazních nepůvodních druhů vrátit po ulovení 
zpět do vody nebo použít za nástražní rybu. Domníváme se, že toto opatření bude mít 
na rybáře pouze minimální dopad. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Dostatek informací o výskytu invazních nepůvodních druhů ryb povede k možnosti včasnější 
regulace těchto druhů, což bude mít pozitivní dopad v podobě snížení závažných 
nepříznivých vlivů těchto druhů na vodní ekosystémy a původní druhy. Umožnění provádění 
opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů živočichů v rybnících 
a rybářských revírech bude znamenat účinnější ochranu dosavadních společenstev 
a cenných biotopů. 

 

3.2 Celkové zhodnocení 
Tabulka 3: Porovnání přínosů a nákladů jednotlivých variant  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Stát - vyšší náklady na 
regulaci invazních druhů 
ryb 

miliony Kč 

Podnikatelské prostředí 

- - - - 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

- - Vyšší dopady invazních 
nepůvodních druhů ryb **** 
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na původní ekosystémy 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stát - nižší náklady na 
regulaci invazních druhů ryb 
v případě včasného zjištění 
výskytu 

** 
MZe - stanovisko ke 
zrušení povolení k přesunu 
cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu 

* 

  
MZe - předávání informací 
Agentuře ohledně 
invazních druhů z rybářské 
evidence 

* 

  
ORP - dotčené orgány při 
řízeních týkajících se 
nepůvodních druhů 

* 

  
KÚ - dotčené orgány při 
řízeních týkajících se 
kříženců zvláště 
chráněného druhu 

- 

  
KÚ - povolují výjimky ze 
zákazu lovu v souvislosti 
s invazními druhy 

414 tis. 
Kč/rok 

Podnikatelské prostředí 

  

Rybníkáři a uživatelé 
rybářských revírů -  
provádění regulace 
invazního druhu ryby 

** 

  Rozšíření rybářské 
evidence o invazní druhy * 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- - - - 

Životní prostředí 

Účinnější ochrana 
dosavadních ekosystémů 
před invazními nepůvodními 
druhy ryb 

**** - - 

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Cílem právní úpravy je umožnit implementaci nařízení Rady (ES) č. 708/2007 a nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1143/214 jak z hlediska pojmové a procesní konzistence, tak především 
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z hlediska možnosti zajistit provádění praktických opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci 
invazních nepůvodních druhů v rybnících a rybářských revírech, a tím omezit jejich negativní 
vliv na přírodní stanoviště a původní druhy. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava 
neumožňuje, resp. nedává dostatečnou legislativní oporu pro naplnění tohoto cíle, není 
varianta 0 vhodná. 

Varianta 1 splňuje stanovený cíl právní regulace, neboť zajišťuje pojmové a procesní vazby 
na nařízení a adaptační úpravu zakotvenou v ZOPK, stanovuje rozsah zapojení rybníkářů 
a uživatelů rybářských revírů do provádění opatření k odstranění nebo regulaci invazních 
nepůvodních druhů, upravuje podmínky povolení výjimek k lovu ryb a vodních organismů, 
zajišťuje potřebné údaje v rámci rybářské evidence a v neposlední řadě zakotvuje působnost 
orgánů státní správy rybářství mj. z hlediska účasti v řízeních týkajících se nepůvodních 
a invazních nepůvodních druhů ryb a jiných vodních organismů.  

Na základě výše uvedeného tedy doporučujeme přijmout variantu 1. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Gestorem předpisu a ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci 
navrhované právní úpravy je Ministerstvo zemědělství, které spolupracuje s Ministerstvem 
životního prostředí z hlediska splnění cílů navržených změn. 

Na plnění ustanovení tohoto zákona v rybářských revírech a na plnění úkolů pověřenými 
právnickými osobami na úseku rybářství dohlíží Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí (na území národních parků), Ministerstvo obrany (na území vojenských 
újezdů) a krajské úřady. Tyto orgány vykonávají dozor nad dodržováním ustanovení tohoto 
zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, 
jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným 
rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva 
povolen. 

Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy ze strany regulovaných subjektů budou 
využívány stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování 
stanovených povinností na základě skutkových podstat stanovených v zákoně o rybářství. 
Za přestupek týkající se nedodržení povinností ve vztahu k invazním druhům lze uložit 
pokutu až do výše 30 tis. Kč u fyzických osob, a až do výše 50 tis. Kč u právnických nebo 
podnikající fyzických osob. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany Ministerstva zemědělství průběžně na základě 
konkrétní zpětné vazby a podnětů ze strany rybářů a rybníkářů. Přezkum účinnosti by měl 
být proveden za 5 let od nabytí účinnosti zákona.  

Hlavním indikátorem přezkumu účinnosti by mělo být posouzení účinnosti zavedených 
opatření k odstranění či regulaci invazních nepůvodních druhů ryb. Jako podklad by měly 
sloužit údaje o invazních nepůvodních druzích ryb v rámci evidence o hospodaření 
a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství či v rybářském revíru, příp. dostupné 
údaje o nákladech na odstranění invazních druhů ryb z rybníků a rybářských revírů.  
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ČÁST SEDMÁ 
Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů 
 

Veškeré dopady vyplývající z této části novely jsou identifikovány a popsány v částech 
týkajících se ostatních souvisejících zákonů. Změny se týkají zejména odstranění dosavadní 
působnosti ÚKZÚZ v rámci monitoringu některých invazních druhů rostlin, která by byla již 
nadbytečná a naopak zakotvení dotčenosti v řízeních souvisejících s aplikací obou nařízení. 
Jako celek by tyto změny měly být neutrální. Z toho důvodu na tuto část novely není 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 
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Konzultace a zdroje dat 
Návrh byl opakovaně konzultován v rámci meziresortní pracovní skupiny pro invazní druhy 
(vytvořené za účelem projednávání a implementace nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 
již v roce 2013), kde díky úzké provázanosti s předpisy resortu zemědělství byli účastni 
zástupci MZe a jeho resortních organizací ÚKZÚZ a SVS. Jednání skupiny probíhaly dále 
za účasti Generálního ředitelství cel, zástupců akademické sféry (AV ĆR, ČZU Praha), 
AOPK a ČIŽP.  

Od konce roku 2015 probíhala intenzivní dvoustranná jednání s Mze a to jak z hlediska 
celkové podoby adaptačních úprav, tak především z hlediska návrhu změn zákonů 
v působnosti resortu zemědělství (hl. zákon o rybářství, zákon o lesích a zákon o myslivosti). 
Dílčí změny byly konzultovány také přímo s resortními organizacemi MZe, zejména 
ve fytosanitární oblasti s ÚKZÚZ a v případě lesního zákona s Ústavem pro hospodářskou 
úpravu lesů (ÚHÚL). 

Návrh byl opakovaně projednáván v rámci zasedání Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu 
Rady vlády pro udržeitelný rovoj (RVUR) a k těmto jednáním byli přízváni také zástupci 
„hospodářů v krajině“, kteří reprezentují následující organizace:  

• Agrární komora ČR 

• Česká lesnická společnost, z. s. 

• Česká akademie zemědělských věd 

• Českomoravská myslivecká jednota, z. s. (ČMMJ) 

• Český rybářský svaz, z.s. (ČRS) 

• Český svaz včelařů, z.s.  (ČSV) 

• Český zahrádkářský svaz, z.s. (ČZS) 

• Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků 

• Moravský rybářský svaz, z.s.  

• Občanské sdružení Jesenický kamzík, z.s. (reprezentuje 25 tisíc petentů) 

• Lesy České republiky, s. p. (LČR) 

• Řád svatého Huberta, z.s. 

• Sdružení lesních školkařů, z.s.  

• Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, z.s (SVOL) 

• Svaz školkařů ČR, z.s. 

Informace o unijní legislativě a připravovaných změnách právních předpisů byly opakovaně 
poskytovány odborné veřejnosti v rámci seminářů připravených mj. výše uvedenými 
organizacemi (např. seminář České lesnické společnosti, Společnosti pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, besedy v rámci výstavy Natura Viva aj.), i prostřednictvím tisku a jako 
široce dostupný zdroj informací zajistila AOPK ČR přípravu internetových stránek 
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http://invaznidruhy.nature.cz/, kde je k dispozici i odborný popis ke každému z druhů 
zařazených na unijní seznam.    

 

V rámci přípravy RIA byl v souladu s Metodikou stanovení plánovaných nákladů na výkon 
státní správy návrh legislativních změn konzultován formou dotazníkového šetření 
s krajskými úřady a vybranými zástupci ORP, dále pak s AOPK, ČIŽP, Generálním 
ředitelstvím cel, ÚKZÚZ a SVS. Výsledky těchto detailně zaměřených konzultací byly 
zapracovány do předloženého hodnocení.  

 
 
Další zdroje informací: 

1. L. Pocová; náklady za omezování bolševníku, křídlatek a netýkavky ve výši cca 80 mil. Kč 
během tří let 2013-2015 

2. Pyšek P. et al., 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): 
checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255 
http://www.preslia.cz/P122Pysek.pdf 

3. Šefrová H., Laštůvka Z., 2005: Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. 
Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170 
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2005053040151.pdf 

4. Náklady obvyklých opatření MŽP pro rok 2016 (AOPK) 

5. Projekty financované z OPŽP v letech 2007 – 2013 a v letech 2014-2020 

6. Výskyty druhů v ČR a EU: http://alien.jrc.ec.europa.eu/SpeciesMapper 

7. Elektronická publikace o invazních nepůvodních druzích z unijního seznamu: 
http://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/nova-metodika-k-vybranym-invaznim-druhum/ 
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Seznam použitých zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EVL Evropsky významná lokalita 

GIS Geografický informační systém 

HDP Hrubý domácí produkt 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHÚ Chráněná území 

ICT Informační a komunikační technologie 

ID Invazní nepůvodní druhy 

ISOP Integrovaný systém ochrany přírody 

KÚ Krajské úřady 

KVS Krajská veterinární správa 

MEAs Mnohostranné environmentální smlouvy 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NP Národní park 

OOP Orgány ochrany přírody 

OPŽP Operační program životního prostředí 

ORP Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

POPFK Program obnovy přirozených funkcí krajiny 

PP Přírodní památka 

PPK Program péče o krajinu 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SVS Státní veterinární správa 

ÚSES Územní systém ekologické stability 
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ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ÚSOP Ústřední systém ochrany přírody 

VLS Vojenské lesy a statky ČR 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
 

 

Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 

Ing. Jana Pěknicová, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

email: jana.peknicova@mzp.cz 

tel.:+ 420 267 122 117 

 

Ing. Jan Šíma 

Ministerstvo životního prostředí 

Ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

email: jan.sima@mzp.cz 

tel.:+ 420 267 122 038 
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