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Právní úprava nepůvodních druhů rostlin v 
ČR

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ 5 odst. 4 – definice geograficky nepůvodního druhu = druh, který není 
součástí přirozených společenstev určitého regionu

záměrné rozšiřování geograficky nepůvodního druhu do krajiny jen s 
povolením orgánu ochrany přírody (obec s RP), neplatí pro hospodaření dle 
LHP nebo LHO 
dtto pro křížence (§ 5 odst. 5)

zákaz povolování a záměrného rozšiřování v chráněných územích (NP, 
CHKO, NPR, PR)

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

§ 32 mj. stanoví povinnost vlastníkům lesa „bránit vývoji, šíření a přemnožení 
škodlivých organismů“ – není aplikováno na IAS (škodlivý organismus definován 
jako původce chorob lesních porostů a rostlinní nebo živočišní škůdci lesních 
porostů)



 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

§ 3 - odpovědnost všech osob (vlastníků pozemků aj.) zjišťovat a omezovat 

výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda 
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení 
zdraví lidí nebo zvířat – kontrola ze strany obcí s RP 

§ 11 - oprávnění Státní rostlinolékařské správy (SRS) vyhlásit mimořádné 

rostlinolékařské opatření (k zamezení šíření škodlivého organismu a izolaci  
jeho ohniska nebo eradikaci) – pro IAS nikdy nevyužito

§ 10 - povinnost pro SRS zajišťovat monitoring vybraných invazních druhů (v 
návaznosti na EPPO alert list aktuálně vztaženo na 13 rostlin – viz vyhláška č. 
215/2008 Sb., příloha 8)

SRS vyvíjí další aktivity – např. snaha o zpracování Pest risk analýz (PRA)
- kromě „škodlivých organismů“ z části i IAS

Právní úprava nepůvodních druhů rostlin v 
ČR



Strategické dokumenty pro IAS v České 
republice

 Státní politika životního prostředí 2012-2020 
(cíl 3.2.3)

Omezení negativního vlivu invazních druhů na biodiverzitu

 Státní program ochrany přírody a krajiny 
1998-2021 (opatření D8+D9)

Vytvořit podmínky (včetně ekonomických) pro prevenci vysazování a zavlékání a 
šíření invazních nepůvodních druhů (včetně hodnocení nebezpečí), rychlou 
reakci a dlouhodobou regulaci populací invazních nepůvodních druhů; potřebné 
legislativní změny koordinovat s vývojem v rámci ES, 
Vytvořit seznam(y) invazních nepůvodních druhů u nichž je nezbytné zajistit 
jejich aktivní omezování a regulace dalšího šíření; stanovit prioritní oblasti, ve
kterých budou pro tyto druhy přijímána opatření. 

• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
2016 – 2025 (cíl 2. 3.)

Omezit šíření stávajících invazních druhů
Zabránit či utlumit rozšíření nových invazních druhů
Zahrnout legislativu EU o IAS do legislativy ČR
Stanovit prioritní druhy a oblasti pro regulaci invazních druhů



 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

SC19 Omezení šíření invazních druhů

Formulace samostatné strategie pro řešení problematiky 
nepůvodních invazních druhů rostlin a živočichů

Monitoring výskytu a šíření nepůvodních invazních druhů rostlin a 
živočichů

Realizace opatření proti šíření nepůvodních invazních druhů rostlin 
a živočichů a jejich případná eradikace, zajištění aktivní péče a 
součinnosti

Strategické dokumenty pro IAS v České 
republice



Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141, kterým 
se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Unii („unijní seznam“)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/145 ze dne 4. 
února 2016, kterým se přijímá formát dokladu sloužícího 
jako důkaz pro povolení („výjimky“)

Legislativa EU



Nařízení EP a Rady č. 1143/2014

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

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

• pouze druhy nepůvodní v celé EU

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

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

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



„Unijní seznam“

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

• unijní seznam navrhuje EK možnost doplnění ze 
strany členských států (aktualizace)

• za ČR navržen: bolševník velkolepý, vlčí bob 
mnoholistý, pajasan žláznatý a javor jasanolistý 
(odborné podklady/analýza rizik - Botanický ústav AV 
ČR) 



http://www.ochranaprirody.cz/





Rostliny suchozemské (6)

!!!

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



Rostliny vodní (8)

!!!

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

zakucelky



Omezení a systém výjimek

• Zákazy

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

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

• přijaty mají být i kroky k prevenci nezáměrného šíření

• Povolení (čl. 8 Nařízení 1143/2014)

• striktní režim výjimek - jen výzkum a ex situ ochrana, také vědecká 
produkce a následné využití k léčebným účelům v oblasti lidského 
zdraví

• pouze v „uzavřeném prostředí“, péče prostřednictvím kvalifikovaných 
osob, zpracovaný pohotovostní plán… (potřebná spoluúčast SVS, 
UKZUZ)

• komerční využití – specifický režim - jen po notifikaci EK

• oprávnění k odejmutí povolení při porušení nebo nepředpokládaných 
dopadech



Eradikace a regulace IAS

• Povinnost u včasně (nově) zjištěných druhů
zajistit rychlou eradikaci v rané fázi - pokud nelze, 
zajištění opatření k izolaci výskytu

• U značně rozšířených druhů - regulační opatření  
postup dle druhu a podmínek členského státu –
předpoklad stratifikovaného přístupu (u rostlin 
aplikovatelný lépe než u živočichů, 
např. odlov mývala)

• Obnova ekosystémů – je-li to potřebné

• Zásada „znečišťovatel platí“



Přechodná ustanovení

• ponechání nekomerčních 
chovů na dožití –
živočichové (nezbytnost 
zajištění proti úniku a 
zamezení dalšímu 
rozmnožování) - možnost 
předat do určených 
zařízení

• komerční držitelé - 2letý 
„odklad“ (prodej, 
usmrcení, předání), prodej 
možný až 1 rok po 
zařazení na unijní seznam



Novela zákona č. 114/1992 Sb. aj. 

Aktualizace (adaptace) legislativy – příprava novely zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dílčí úpravy ostatních 
předpisů - termín legislativ. prací vlády: konec roku 2017 (náročná 
pracovní setkání na různých úrovních, především s MZe)

Obsah novely

- implementace Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 

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

- úprava a doplnění dosavadní „vnitrostátní“ právní úpravy -
diferenciace mezi druhy dle dopadů (národní seznam dle čl. 12 
Nařízení 1143), úprava podmínek zavádění nepůvodních druhů 
a kříženců (zpřesnění, zjednodušení) 

- ve vztahu k Nařízením řešeno stanovení procesních 
podrobností, postupu v blíže neupravených oblastech (např. 
regulace), určení kompetencí, sankcí aj.



Implementace Nařízení a Botanické 
zahrady

• zachování rostlin ve sbírkách - možné jen na základě 
výjimek (viz podmínky čl. 8 nařízení) - výzkum, ex 
situ ochrana (EK vztahuje pouze na druhy ohrožené 
ve své domovině), medicinální účely

• zajištění péče o sbírky tak, aby bylo minimalizováno 
riziko šíření u "ostatních" druhů (dosud nezařazených 
na unijní seznam)

• vzdělávací úloha bot. zahrad - informování o rizicích 
invazních druhů
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