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ČR - Státní rostlinolékaUská správa, organizační složka státu 
Korespondenční adresa:  Ztracená 1099/10, 161 00  PRAHA 6 
  

 

 
Č.j.: SRS 060324/2013          V Praze dne 12. 11. 2013 
 

NaUízení Státní rostlinolékaUské správy o mimoUádných 
rostlinolékaUských opatUeních k ochranE proti rozšíUení  

bázlivce kukuUičného (Diabrotica virgifera virgifera) 
 

Státní rostlinolékaUská správa (dále jen „SRS“), jako vEcnE pUíslušný správní úUad podle § 72 
odst. 4 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékaUské péči a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „zákon“),  

 

naUizuje 
podle § 76 odst. 2 vEty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) a b) zákona všem podnikajícím fyzickým 
a právnickým osobám, které se pUi podnikatelské činnosti1

 zabývají pEstováním kukuUice 
v územích vymezených v článku 1, níže uvedená mimoUádná rostlinolékaUská opatUení podle 
§ 76 odst. 1 písm. a) zákona k ochranE proti šíUení bázlivce kukuUičného (Diabrotica virgifera 
virgifera). 

 
 

Čl. 1 

OpatUení  
Podnikající fyzické a právnické osoby smí, počínaje rokem 2014, pEstovat kukuUici v území 
vymezeném okresy Beroun, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Kladno, Klatovy, Liberec, 
LitomEUice, MElník, Mladá Boleslav, PlzeO-jih, PlzeO-mEsto, Praha hl. m., Praha-východ, 
Praha-západ, Prachatice, PUíbram, Rakovník, Rokycany, Semily, Strakonice a katastrálními 
územími 750204 Slavíkovice a 782076 Vílov v okrese Domažlice:  

a) na pozemku, na kterém nebyla kukuUice pEstována v pUedchozím roce, nebo 

b) na pozemku, na kterém byla kukuUice pEstována v pUedchozím roce, avšak pouze 
v kombinaci s ošetUením proti larvám2 nebo dospElc]m3 bázlivce kukuUičného 
insekticidním pUípravkem uvedeným v platném seznamu povolených pUípravk] na 
ochranu rostlin s použitím proti bázlivci kukuUičnému nebo insekticidním pUípravkem 

                                                 
1 NapUíklad zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znEní pozdEjších 

pUedpis].  
2 PUípravky povolené v ČR proti larvám bázlivce kukuUičného lze nalézt na webových stránkách SRS/ÚKZÚZ 

v Registru pUípravk] na ochranu rostlin nebo tuto informaci pEstiteli na dotaz sdElí místnE pUíslušné 
pracovištE SRS/ÚKZÚZ. Za ošetUení proti larvám bázlivce kukuUičného se považuje i použití osiva 
namoUeného v zahraničí insekticidem, který sice není v ČR povolen pro dané použití, ale je k ochranE proti 
bázlivci kukuUičnému povolen alespoO v jednom členském státE EU. 
Evropská komise zakázala od 1. prosince 2013 používání a prodej osiva, které bylo ošetUeno pUípravky 
s účinnými látkami klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid. Pro následující vegetační období tak 
v současné dobE není povolené žádné moUidlo k ošetUení osiva kukuUice proti larvám bázlivce kukuUičného. 

3 OšetUení proti dospElc]m bázlivce kukuUičného se provede co nejdUíve po oznámení signalizace tohoto ošetUení, 
které i s bližšími instrukcemi vydává místnE pUíslušné pracovištE SRS/ÚKZÚZ zp]sobem v místE obvyklým, 
minimálnE však prostUednictvím úUedních desek na webu SRS/ÚKZÚZ. 

http://intranet.srs.cz/public/web/srs/portal/dokumenty-a-publikace/informacni-letaky/nebezpecny-skudce-kukurice.html


Str. 2/2 NaUízení č.j.: SRS 060324/2013 

povoleným k použití proti bázlivci kukuUičnému podle článku 51 NaUízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. 

 
 

Čl. 2 

Sankce 

Za porušení povinností stanovených tímto naUízením m]že SRS uložit pokutu právnickým a 
podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c) zákona do 
výše 1 500 000 Kč. 
 
 

Čl. 3 

Zrušovací ustanovení  
Zrušuje se  

1. NaUízení Státní rostlinolékaUské správy o mimoUádných rostlinolékaUských opatUeních 
k ochranE proti rozšíUení bázlivce kukuUičného (Diabrotica virgifera virgifera) 
s č.j. SRS 003490/2013 ze dne 23. 1. 2013.  

2. NaUízení SRS o mimoUádných rostlinolékaUských opatUeních proti zavlékání a šíUení 
bázlivce kukuUičného Diabrotica virgifera virgifera LeConte č. 2/34000/2012 
s č.j. SRS 044209/2012 ze dne 12. 10. 2012. 
 
 

Čl. 4 

Účinnost  
Toto naUízení SRS nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje 
den jeho vyvEšení na úUední desce Ministerstva zemEdElství České republiky. 
 

 

 
 
 
Bc. ZdenEk Mach 
Ueditel Státní rostlinolékaUské správy 

 
 
 
Datum vyvEšení na úUední desce SRS: 20. 11. 2013 
 
Datum vyvEšení na úUední desce MZe: 20. 11. 2013 
 
Datum sejmutí z úUední desky SRS: 6. 12. 2013 
 
Datum sejmutí z úUední desky MZe: 6. 12. 2013 
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