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Příloha č. 1:  

Seznam introdukovaných nepůvodních druhů ryb do ČR (Lusk, Lusková, Hanel, 2011) 



 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2:  

Výpis některých odstavců ze Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který 

se týká preparace zvláště chráněných živočichů (MŽP, 114/1992 Sb.). 

 

 

§ 48  

Zvláště chráněné rostliny a živočichové  

(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na  

a) kriticky ohrožené,  

b) silně ohrožené,  

c) ohrožené.  

(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle odstavců 1 a 

2 stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.  

(4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý 

jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního 

dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového 

živočicha nebo rostliny.  

§ 50  

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů  

(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna 

jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni 

i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.  

(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, 

zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, 

poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je 

držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.  

 

§ 56 

Výjimky zvláště chráněných druhů živočichů 

(3) Výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen  

f) pro účely výzkumu nebo vzdělávání. 

Výjimku lze udělit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného 

druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany.  

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro druhy silně a kriticky ohroţené.  

(5) Bližší podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů, zejména pokud se jedná o 

zoologické zahrady, záchranné chovy, péči o zraněné živočichy a oprávnění k preparaci 

uhynulých živočichů stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním 

předpisem. 

 

Podle § 16, odst. 6. vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb (MŽP, 395/1992 Sb.). 

 

Odst. (6) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.) 

lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, 

který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o 

způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto 

údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, 

který výjimku vydal.  

 



 

Příloha č. 3:  

Seznam zvláště chráněných druhů ryb dle vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb (MŽP, 395/1992 Sb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují: 

drsek menší - Zingel streber 

drsek větší - Zingel zingel 

hrouzek Kesslerův - Gobio kessleri 

mihule potoční - Lampetra planeri 

mihule ukrajinská - Eudontomyzon mariae 

sekavčík horský - Sabanejewia aurata 

2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují: 

ježdík dunajský - Gymnocephalus baloni 

ostrucha křivočará - Pelecus cultratus 

ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus 

sekavec písečný - Cobitis taenia 

3. Za druhy ohrožené se prohlašují: 

cejn perleťový - Abramis sapa 

jelec jesen - Leuciscus idus 

ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetser 

kapr obecný (sazan) - Cyprinus carpio 

mník jednovousý - Lota lota 

piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis 

plotice lesklá - Rutilus pigus 

střevle potoční - Phoxinus phoxinus 

vranka obecná - Cottus gobio 

vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus 


