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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření
škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný správní
úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
nařizuje
podle § 76 odst. 2 věty druhé, § 76 odst. 2 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona, v návaznosti
na článek 17 a článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění a článek 3, resp. přílohu II
prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti
škodlivým organismům rostlin, níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření
fytoplazmy zlatého žloutnutí révy Grapevine flavescence dorée phytoplasma (dále jen „GFDP“).
Čl. 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení a důvodové zprávy se rozumí:
a) „místem produkce rozmnožovacího materiálu révy“ – jakýkoliv provoz nebo soubor
pozemků využívaný jako samostatná výrobní či hospodařící jednotka, sloužící k produkci
rozmnožovacího materiálu révy;
b) „MRO“ – mimořádná rostlinolékařská opatření;
c) „pěstitelem révy“ – právnická osoba, fyzická podnikající osoba nebo fyzická nepodnikající
osoba, která užívá nebo vlastní pozemek s rostlinami révy;
d) „pěstitelem rozmnožovacího materiálu révy“ – právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která pěstuje rozmnožovací materiál révy za účelem přemísťování v rámci Unie;
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e) „pozemky s rostlinami révy“ – pozemky, na nichž jsou pěstovány nebo divoce rostou
rostliny révy Vitis L. (dále jen „réva“), které jsou dle LPIS vedeny jako díly půdních bloků
(dále jen „DPB“) nebo pozemky s parcelními čísly dle KN (pokud nejsou součástí DPB);
f)

„rozmnožovacím materiálem révy“ – rostliny révy k dalšímu pěstování, kromě osiva;

g) „vymezeným územím“ je území tvořené zamořenou zónou a nárazníkovou zónou. Mapa
s vyznačením vymezeného území je přílohou č. 3 tohoto nařízení, mapy s vyznačením DPB
ve vymezeném území jsou v příloze č. 4 tohoto nařízení. Vymezené území je znázorněno
v LPIS jako vrstva „MRO“;
h) „zamořenou zónou“ – – území, které zahrnuje pozemek DPB č. 2509/3 v k. ú. Oleksovičky,
čtverec 630-1200 (dle LPIS ke dni 04.05.2022), kde byl laboratorně potvrzen výskyt GFDP
(dále jen „DPB 3107/4“), dále pozemek DPB č. 2509/5 v k. ú. Oleksovičky, čtverec 6301200 (dle LPIS ke dni 04.05.2022) a území sahající do 50 m od vnější hranice pozemku DPB
2509/3 a 2509/5. Plocha zamořené zóny činí 22,54 ha. Mapa s vyznačením zamořené zóny
je přílohou č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 2
Stanovení území, na něž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření
„Nárazníkovou zónou“ se rozumí území do vzdálenosti 1 500 m od vnější hranice zamořené
zóny. Nachází-li se na vnějším okraji nárazníkové zóny pozemek, který zasahuje do nárazníkové
zóny jakoukoliv svou částí, vztahují se povinnosti, vyplývající z tohoto nařízení, na celou jeho
plochu. Plocha nárazníkové zóny činí 10,02 km². Tabulka s výčtem pozemků (dle DPB i dle
parcelních čísel), zasahujících do nárazníkové zóny, je přílohou č. 1 tohoto nařízení. Dílčí
podrobné mapy s upřesněním okrajů nárazníkové zóny jsou přílohami č. 5 A až 5 I tohoto
nařízení.
Čl. 3
Mimořádná rostlinolékařská opatření v nárazníkové zóně
Pěstitelům révy kromě pěstitelů rozmnožovacího materiálu révy se nařizuje
1) V roce 2022 - podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona:
Jednorázové ošetření všech rostlin révy na pozemcích s rostlinami révy na území nárazníkové zóny
insekticidním přípravkem na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“), povoleným v době aplikace na
ochranu révy proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu,
v souladu s návodem k jeho použití (etiketou). Ošetření musí být provedeno v termínu vhodném pro
ošetření konkrétním přípravkem (dále jen „signalizace“) v období květen až srpen 2022. Signalizace
bude upřesněna na úřední desce a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace přípravků na ochranu rostlin
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musí být provedena do 7 dnů od signalizace ÚKZÚZ a podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona musí být
provedena v souladu se zákonem a s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
přírody“). O provedené aplikaci přípravků musí být vedena písemná evidence, obsahující následující
údaje: datum aplikace, název použitého přípravku, škodlivý organismus, množství spotřebovaného
přípravku, ošetřená plocha. Povinnost jednorázového ošetření révy se nevztahuje na pozemky
s rostlinami révy nacházející se v intravilánu obcí.
2) Od 1. 1. 2023 - podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona:
Každoroční ošetření všech rostlin révy na pozemcích s rostlinami révy na území nárazníkové
zóny insekticidním přípravkem, povoleným v době aplikace do révy na ochranu proti křísku
révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu, v souladu s návodem k jeho
použití (etiketou). Ošetření musí být provedeno v termínu vhodném pro ošetření konkrétním
přípravkem (dále jen „signalizace“) v období květen až srpen. Signalizace bude upřesněna na úřední
desce a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace přípravků na ochranu rostlin musí být provedena do
7 dnů od signalizace ÚKZÚZ a podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona musí být provedena v souladu se
zákonem a s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem o ochraně přírody.
O provedené aplikaci přípravků musí být vedena písemná evidence, obsahující následující údaje:
datum aplikace, název použitého přípravku, škodlivý organismus, množství spotřebovaného přípravku,
ošetřená plocha. Povinnost každoročního ošetření révy se nevztahuje na pozemky s rostlinami révy
nacházející se v intravilánu obcí.
Čl. 4
Pěstitelům rozmnožovacího materiálu révy se nařizuje
1) V roce 2022 - podle § 76 odst. 1 písm. b) zákona:
Jednorázové ošetření rozmnožovacího materiálu révy v místě produkce rozmnožovacího materiálu
révy na území nárazníkové zóny insekticidním přípravkem, povoleným v době aplikace na
ochranu révy proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu,
v souladu s návodem k jeho použití (etiketou). Ošetření musí být provedeno v termínu vhodném pro
ošetření konkrétním přípravkem (dále jen „signalizace“) v období květen až srpen 2022.
Signalizace bude upřesněna na úřední desce a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace přípravků na
ochranu rostlin musí být provedena do 7 dnů od signalizace ÚKZÚZ a podle § 76 odst. 1 písm. e)
zákona musí být provedena v souladu se zákonem a s jinými obecně závaznými právními předpisy,
např. zákonem o ochraně přírody. O provedené aplikaci přípravků musí být vedena písemná
evidence, obsahující následující údaje: datum aplikace, název použitého přípravku, škodlivý
organismus, množství spotřebovaného přípravku, ošetřená plocha. Povinnost jednorázového
ošetření rozmnožovacího materiálu révy se vztahuje i na místa produkce rozmnožovacího materiálu
révy nacházející se v intravilánu obcí.
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2) V roce 2022 - podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona:
Opakované ošetření rozmnožovacího materiálu révy v místě produkce rozmnožovacího materiálu
révy na území nárazníkové zóny insekticidním přípravkem povoleným v době aplikace na
ochranu révy proti křísku révovému, křísům, případně proti savým škůdcům nebo savému hmyzu,
v souladu s návodem k jeho použití (etiketou). Ošetření musí být provedeno ve dvou dávkách, v
termínu vhodném pro ošetření konkrétním přípravkem (dále jen „signalizace“) v období červen až
srpen 2022. Signalizace bude upřesněna na úřední desce a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace
přípravků na ochranu rostlin musí být provedena do 7 dnů od signalizace ÚKZÚZ a podle § 76 odst.
1 písm. e) zákona musí být provedena v souladu se zákonem a s jinými obecně závaznými právními
předpisy, např. zákonem o ochraně přírody. O provedené aplikaci přípravků musí být vedena
písemná evidence, obsahující následující údaje: datum aplikace, název použitého přípravku,
škodlivý organismus, množství spotřebovaného přípravku, ošetřená plocha. Povinnost opakovaného
ošetření rozmnožovacího materiálu révy se vztahuje i na místa produkce rozmnožovacího materiálu
révy nacházející se v intravilánu obcí.

3) Od 1. 1. 2023 - podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona:
Každoroční opakované ošetření rozmnožovacího materiálu révy v místě produkce
rozmnožovacího materiálu révy na území nárazníkové zóny insekticidním přípravkem,
povoleným v době aplikace do révy na ochranu proti křísku révovému, křísům, případně proti savým
škůdcům nebo savému hmyzu, v souladu s návodem k jeho použití (etiketou). Ošetření musí být
provedeno ve třech dávkách dle signalizace, v období květen až srpen. Signalizace bude upřesněna
na úřední desce a webových stránkách ÚKZÚZ. Aplikace přípravků na ochranu rostlin musí být
provedena do 7 dnů od signalizace ÚKZÚZ a podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona musí být provedena
v souladu se zákonem a s jinými obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem o ochraně
přírody. O provedené aplikaci přípravků musí být vedena písemná evidence, obsahující následující
údaje: datum aplikace, název použitého přípravku, škodlivý organismus, množství spotřebovaného
přípravku, ošetřená plocha. Povinnost každoročního ošetření rozmnožovacího materiálu révy se
vztahuje i na místa produkce rozmnožovacího materiálu révy nacházející se v intravilánu obcí.

Čl. 5
Sankce
Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ uložit pokutu právnickým a
podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo b) zákona
do výše 6 000 000 Kč, nepodnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79d odst. 1 písm. a)
nebo c) zákona do výše 50 000 Kč.
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Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho zveřejnění ve Sbírce právních předpisů
územních samosprávných celků a některých správních úřadů.
Ing. Daniel Jurečka
ředitel ÚKZÚZ

Seznam příloh:
1. Příloha č. 1: tabulka - přehled pozemků, zasahujících do zamořené zóny a nárazníkové zóny
s uvedením jednotlivých ploch (pozemky dle LPIS - DPB, pozemky dle KN - parcelní čísla)
2. Příloha č. 2: mapa s vyznačením zamořené zóny
3. Příloha č. 3: mapa s vyznačením vymezeného území (zamořená zóna a nárazníková zóna)
4. Příloha č. 4: mapa s vyznačením vymezeného území s vyznačením DPB
5. Příloha č. 5 (části 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E, 5 F, 5 G, 5 H, 5 I) - dílčí mapy s upřesněním
pozemků na okraji nárazníkové zóny
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