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Předložené Zásady a pravidla postupu při introdukci 
a reintrodukci vodních živočichů do České republiky jsou 
výsledkem práce příslušné Komise pro introdukci ryb a vod
ních bezobratlých živočichů .do České republiky při Minister
stvu zemědělství ČR. Jejich první verze, která vznikla v ro
ce 1993, byla podrobena připomínkovému řízeni, ve kterém se 
k nim vyslovily všechny zainteresované subjekty českého ry
bářství, veterinární služby, příslušné orgány ochrany' příro
dy a životního prostředí a některé další instituce, jimž ta
to póvinnost připadá ze zákona (ministerstva zdravotnictví, 
školství a kultury). 

Původní návrh, předložený k připomínkovému řízeni, 
vycházel z Pravidel postupu při introdukci exotických druhů 
ryb a vodních bezobratlých do ČSFR (zpracovatelem byl RNDr. 
Juraj Holčík, CSc. z ÚSZ SAV Bratislava) z roku 1990. Tato 
pravidla plně, na úrovni tehdejších znalosti a především 
předpisů a zákonných ustanovení, tuto problematiku vystiho
vala a řešila. 

Výsledkem je vydáni tohoto předpisu se souhlasem Minis
terstva zemědělství ve Věstníku MZe č. 4/1996. Smyslem před
pisu je koordinace postupu při rozhodováni o vhodnosti 
introdukcí a reintrodukcí vodních živočichů s cílem elimina
ce nebezpečí, které hrozí genofondu našich původních druhů 
a biologické rovnováze našich vodních ekosystémů při živel
ném a nekontrolovaném dovozu cizích a nepůvodních živočichů. 
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1. Zásady a pravidla postupu pti introdukci a reintrodukci 
vodních živočichů do České republik~ (dále jen "zásady") 
se vydávají za účelem sjednoceni podmínek pro posuzováni 
vhodnosti a účelnosti těchto akcí a nenahrazují povinnos
ti vyplývající z pfíslušných veterinárních a celních 
pfedpisů a předpisů na ochranu přírody a krajiny (zákon 
č. 114/92 Sb). Cílem zásad je však stanoveni koordinova
ného postupu elimujícího nebezpečí, která jsou s intro
dukcemi spojena. 

2 . Vhodnost a oprávněnost introdukce a reintrodukce posuzuje 
Komise pro introdukce vodních živočichů do ČR (dále "ko
mise " ) jmenovaná a doplňovaná Ministerstvem zemědělství 
ČR po dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR. 

3. Výklad pojmů 
Pro účely těchto zásad se rozumí následovně: 
Vodní živočichové - vodní bezobratlít kruhoústí a ryby 
Introdukce - dovoz nepůvodních a v CR se nevyskytujících 

druhů vodních živočichů z mírného zeměpisného pásma 
a všech druhů, které se v tomto pásmu vyskytují ve 
volné pfírodě včetně druhů určených pro akvaristické 
účely 

Reintrodukce - dovoz nepůvodního dříve neúspěšně introdu
kovaného druhu, který se v současnosti na území ČR již 
nevyskytuje. 

4. Právnické nebo fyzické osoby {dále "navrhovatel " ), které 
mají zájem o uskutečnění in1rodukce jsou povinny předlo
žit komisi prostřednictvím VURH JU Vodňany písemný návrh 
obsahující následující informace: 
a) úplný vědecký název druhu, jeho název v zemi původu 

a pokud existuji, i jeho český a anglický název 
b) areál původního a současného rozšíření 
c) dostupné údaje o jeho biologii a chorobách 
d) základní dostupnou genetickou a šlechtitelskou charak

teristiku (poddruhy, hybridi, geneticky odlišné formy, 
populace, případně vyšlechtěné linie a kmeny včetně 
údajů o použitých metodách genetické analýzy a gene
tických markrech), doplněnou o informaci, zda se u nás 
nevyskytuje příbuzný druh, se kterým by se mohl intro
dukovaný druh křížit s rizikem narušení jeho genové 
výbavy 

e) výsledky introdukci včetně dopadu na původní ekosysté
my a biocenózy v případě, že navrhovaný druh již byl 
introdukován do jiných nepůvodních území 

f) cil introdukce nebo reintrodukce 
g) kvalifikovaný odhad dopadu na naše původní ekosystémy 

v pfipadě jak úniku, tak vysazení do našich volných 
vod 

h) seznam literatury použité pro vypracovani návrhu nebo 
důležité z hlediska bližších informací o navrhovaném 
druhu 

4 



i) zemi původu, odkud má b~č navrhovan~ druh dovezen , ná
zev, adresa a charakcer-produkuJÍCÍ~ exporcující a im
porčující organizace 

j) původ inčrodukované nebo reincrodukované populace (od
chyč z volné přírody, umělý chov apod.) 

k) návrh pracovišcě a osoby, kčeré budou prováděč odborný 
dozor. nad průběhem incrodukce nebo reinčrodukce , 

1) způsob zabezpečení před únikem do volné přírody po do
bu sledování pověřeným orgánem odborného dozoru. 

S. Komise posoudí došlé návrhy a rozhodne: 
a) o jejich doplnění navrhovačelem v případě, že nepova

žuje návrh za úplný 
b) o případné nučnoscí posouzení sekrečariáčem EIFAC/FAO 

z celoevropského hlediska 
c) o přednosčním nebo výlučném dovozu sčerilních (např . 

čriploidních) organismů v případě, že čačo forma je 
známa, resp. produkována 

d) o sčanovení dalších podmínek inčrodukce nebo reinčro
dukce (umisčěni, areál inčrodukce, konkrečizace linie, 
formy apod., sčerilizace jedinců vysazovaných do vol
ných vod, doba sledování odborným dozorem, apod.) 

e) o insčičuci a osobě zodpovídající za odborný dozor nad 
průběhem inčrodukce s přihlédnučím k večerinárním hle
diskům 

f) o definičivním posčoupení Minis•ersčvu zemědělsčví 
s negacivním či pozičivnim sčanoviskem k vydání 
souhlasu 

g) o návrhu na český název, pokud jej navrhovaný druh 
ješ•ě nemá .· 

6. Souhlas k in•rodukci nebo reinčrodukci vydává Minisčer
SčVO zeměděls•ví spolu se specifikaci podmínek na základě 
návrhu prováděcích pokynů komise. 

7. Pověřený orgán odborného dozoru je povinen: 
a) prověs• končrolu dečerminace inčrodukovaného nebo 

rein•rodukovaného druhu 
b) kon•rolovač dodržování sčanovených podmínek 
c) vypracova• hodno•icí zprávu po uplynucí sčanovené doby 

a přetlač ji se svým Sčanoviskem komisi. 

8. Komise na základě zprávy orgánu odborného dozoru rozhodne 
o doporuč~ní managemenču navrhovaného druhu v České re
publice a zároveň vydá prováděcí pokyny, kde bude sped
fikováno: 
a) rozsah incrodukce (produkční účely. vysazení do vol

ných vod apod.) 
b) zamezení možnosči nekončrolované reprodukce 
c) způsob zabezpecF.nÍ před únikem do volné přírody 

u geograficky nepůvodního druhu pokud nebylo povoleno 
jeho vysazení do volných vod 

d) způsob likvidace dovezeného maceriálu v případě nega
čivního s•anoviska. 
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9. Zásady jsou určeny pro všechny introdukce a reintrodukce 
vodních živočichů z mírného zeměpisného pásma (40-60° se
verní zeměpisné šířky a 42-58° jižní zeměpisné šiřky) 
a všech druhů, které se v tomto pásmu vyskytují ve volné 
přírodě včetně druhů určených pro akvaristické účely. 
Zásady se nevztahují na opakované dovozy nebo dovozy 
v rozsahu prováděcích pokynů u druhů: 
a) odsouhlasených k zavedení do fauny České republiky na 

základě těchto zásad 
b) introdukovaných před vydáním těchto zásad anebo jejích 

nových linií 
c) tropických nebo mořských bez ohledu na to, zda jsou 

určeny pro akvarístiku či akvakulturu. 
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