
X. 

Teze prováděcího právního předpisu 

Projednávaným návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací 
právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, se do zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, doplňují zmocnění 
k vydání prováděcího právního předpisu, který by měl nabýt účinnosti současně s tímto 
zákonem ve smyslu čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo životního prostředí se v § 13a odst. 6 a § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění projednávaného návrhu zákona, zmocňuje k tomu, aby prováděcím právním předpisem 
stanovil náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu. 

• Pohotovostní plán je povinen zpracovat provozovatel akvakultury, který žádá o povolení 
výjimečného přesunu nebo pokusného vypuštění cizího nebo místně se nevyskytujícího 
druhu. Tato povinnost vyplývá z článku 17 nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Toto ustanovení požaduje, aby 
pohotovostní plán byl schválen příslušným orgánem členského státu, který výjimečný 
přesun nebo pokusné vypuštění cizího nebo místně se nevyskytujícího druhu povoluje. 
Pohotovostní plán má mimo jiné zahrnovat odstranění vysazeného druhu z daného 
prostředí nebo snížení hustoty jeho výskytu a má se použít v případě nepředvídaných 
událostí s nepříznivými účinky na životní prostředí nebo na původní populace. Bližší 
požadavky na jeho obsah nařízení Rady (ES) č. 708/2007 nestanoví. 

• V rámci adaptačních ustanovení se v § 13a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění projednávaného návrhu zákona, navrhuje, aby žadatel o povolení 
výjimečného přesunu nebo pokusného vypuštění cizího nebo místně se 
nevyskytujícího druhu předložil pohotovostní plán zpracovaný podle článku 17 
nařízení Rady (ES) č. 708/2007 orgánu ochrany přírody (Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR) ke schválení; výrok o jeho schválení má být součástí samotného 
povolení. 

• Pohotovostní plán je dále povinen zpracovat žadatel o povolení umožňující zařízením 
provádět výzkum nebo ochranu ex situ u invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na EU („povolení k využívání invazního nepůvodního druhu na unijním 
seznamu“) podle čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. 
V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení je žadatel o toto povolení povinen 
vypracovat pohotovostní plán, který má být použit v případě, že dojde k úniku či rozšíření 
invazního nepůvodního druhu. Dále uvedené ustanovení vyžaduje, aby byl pohotovostní 
plán schválen příslušným orgánem. Ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 nejsou stanoveny bližší požadavky na obsah pohotovostního plánu. 

• V rámci adaptačních ustanovení se v § 13d odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění projednávaného návrhu zákona, se stanoví, že výrok o schválení 
pohotovostního plánu je součástí povolení k využívání invazního nepůvodního 
druhu na unijním seznamu. 

• V zájmu zajištění právní jistoty se navrhuje, aby náležitosti pohotovostního plánu 
předkládaného pro účely obou implementovaných nařízení EU a způsob jeho zpracování 
stanovilo Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Tento postup je 
odůvodňován potřebou jednoznačně určit, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají 
povinné subjekty splnit požadavek obou implementovaných nařízení na zpracování 
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pohotovostního plánu, který, ač vyplývá z přímo použitelných právních předpisů EU, není 
dostatečně specifikován. Předkladatel je toho názoru, že zpřesnění této povinnosti na 
vnitrostátní úrovni je nutné i s ohledem na požadavek, aby pohotovostní plán byl 
aprobován příslušným orgánem. Jednoznačné stanovení náležitostí pohotovostního plánu 
a způsobu jeho zpracování se jeví být nezbytné pro zajištění jednotné rozhodovací 
(schvalovací) praxe. 

• Naplnění obou zákonných zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu se 
předpokládá vydáním jedné, společné vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
o náležitostech a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti akvakultury 
a využívání invazních nepůvodních druhů (pracovní název). 

• Předpokládá se, že vlastní náležitosti pohotovostního plánu budou stanoveny v přílohách 
vyhlášky zvlášť pro případy využívání cizích a místně se nevyskytujících se druhů 
v akvakultuře, zvlášť pro případy využívání invazních nepůvodních druhů na unijním 
seznamu. 

• Struktura pohotovostních plánů se předpokládá v této podobě: 

1. Úvodní informace 

- identifikace místa (zařízení) využívání druhu 

- identifikace subjektu, vč. "odpovědných osob" a kontaktních údajů 

- vymezení druhu a základní popis způsobu použití 

2. Využití druhu a identifikace rizik 

- podrobný popis způsobu využití 

- popis zařízení k využívání, s důrazem na opatření proti úniku apod. (technických, 
organizačních) 

- identifikace rizik úniku aj. (cesty šíření, slabá místa, vč. popisu nakládání s odpady 
a likvidace jedinců) 

3. Dohled a plán eradikace  

- popis systému soustavného dohledu, vč. rolí odpovědných osob, způsobu 
a četnosti kontrol 

- způsob informování příslušných orgánů a dalších dotčených osob (majitelé 
sousedních pozemků atp.)  

- vymezení opatření dle identifikovaných rizik (uvnitř a vně zařízení) 

- postup provádění opatření k eradikaci 

4. Přílohy  

- mapové podklady, souhlasy vlastníků k provádění monitoringu a eradikačních 
opatření vně zařízení apod. 

• Pokud jde o způsob zpracování pohotovostních plánů, předpokládá se forma 
elektronického vzoru formuláře dostupného na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí, popř. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 
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