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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 19. 7. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout informace, zda mezi kraby říčními
(Brachyuca), kteří byli do Evropy přivezeni z Asie, vyskytujícími se v povodí Labe a Ohře nebyla
zaznamenána v blízkosti u člověka nákaza ebolou, horečkou dengue, mezi jejichž přenašeče
patří komáři rodu Anopheles, jejichž výskyt byl zaznamenán v roce 2008 na Břeclavsku. Dále
žádáte o informaci, zda MŽP vyhlašuje výběrové řízení na studii výskytu krabů říčních na území
ČR a v jaké smluvní výši.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Pokud se jedná o první část Vaší žádosti, dovolujeme si Vás upozornit, že v kompetencích MŽP
není evidence případů nákaz z krabů říčních. Tato kompetence, dle našeho názoru, přísluší
Státní veterinární správě jako resortnímu orgánu Ministerstva zemědělství.
Co se týče druhé části vaší žádosti, MŽP žádnou studii na výskyt krabů říčních do dnešního dne
nevyhlásilo. Krab říční nebo také asijský patří mezi druhy na seznamu invazních nepůvodních
druhů s významným dopadem na EU (unijní seznam) dle článku 4 v Nařízení EP a Rady (EU)
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření
invazních nepůvodních druhů (Nařízení). Pro druhy z unijního seznamu platí povinnost omezení
jejich výskytu a s tím související přijetí a dodržování zásad regulace či eradikačních zásahů.
Česká republika v současnosti připravuje vzhledem k povinnostem plynoucím z Nařízení návrhy
novel legislativních předpisů, aby mohla pružněji reagovat na omezování invazních druhů
z unijního seznamu. Více informací o invazních a nepůvodních druzích, stejně tak o seznamu
druhů,
najdete
na
stránkách
Agentury
ochrany
přírody
a
krajiny
ČR
(http://invaznidruhy.nature.cz/).

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

1/2

Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

