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

Č.j.: SRS 053592/2012

V Praze dne 10. 1. 2013

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných
rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a
rozšiřování plžů rodu Pomacea (Perry)
Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“), jako věcně a místně příslušný správní úřad
podle § 72 odst. 4 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 a § 76 odst. 2 písm. a) zákona v návaznosti na § 7 odst. 4 zákona
níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 7 odst. 3 písm. a) a § 76 odst. 1
písm. a) a d) zákona k ochraně proti zavlékání a rozšiřování plžů rodu Pomacea (Perry).
Čl. 1
Pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) „náchylnými rostlinami“ rostliny, které mohou růst pouze ve vodě nebo v půdě trvale
nasycené vodou, určené k pěstování, jiné než osivo;
b) „vymezeným územím“ území v Evropské unii (dále jen „EU“), ve kterém byl potvrzen
výskyt plžů rodu Pomacea (dále jen „plži“) a které zahrnuje zamořenou a nárazníkovou
zónu; v případě, kdy se několik nárazníkových zón překrývá nebo se nachází ve
vzájemné blízkosti, stanoví se vymezené území tak, aby zahrnovalo území, které
pokrývají příslušná vymezená území a území mezi nimi;
c) „zamořenou zónou“ místa, kde byl zjištěn výskyt plžů (jestliže se v zamořené zóně
nachází část obdělávaného pole, musí být do této zamořené zóny zahrnuto celé pole);
d) „nárazníkovou zónou“ území za hranicí zamořené zóny o šířce nejméně 500 m,
zahrnující ale pouze vodní toky a území nasycená sladkou vodou; jestliže se v zamořené
zóně nachází část vodního toku, musí být tento vodní tok zahrnut do nárazníkové zóny
v délce alespoň 1 000 m po proudu a 500 m proti proudu od místa, kde byl zjištěn
výskyt plžů.
Čl. 2
Opatření proti zavlékání a rozšiřování plžů
Na základě prováděcího rozhodnutí Evropské komise (dále jen „Komise“) 2012/697/EU
o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea (Perry) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie,
ze dne 8. 11. 2012, a podle § 7 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona stanovuje SRS opatření proti
zavlékání a rozšiřování plžů uvedená v čl. 3 až 6 tohoto nařízení.
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Čl. 3
Opatření při dovozu náchylných rostlin
1) Aniž by byla dotčena ustanovení § 21 odst. 1) zákona, kontroluje se při dovozní
rostlinolékařské kontrole náchylných rostlin, pocházejících ze třetích zemí, i výskyt plžů.
Náchylné rostliny mohou být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a
pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného
použití, jakož i do celního režimu volného oběhu v souvislosti s ukončením režimu
pasivního zušlechťovacího styku, nejsou-li napadeny plži.
2) K náchylným rostlinám pocházejícím ze třetí země musí být připojeno rostlinolékařské
osvědčení podle § 23 zákona, které v kolonce „Dodatkové prohlášení“ poskytuje
informaci o tom, že náchylné rostliny byly bezprostředně před vývozem z příslušné třetí
země shledány prostými plžů, např. větou „The plants have been found free from the
genus Pomacea (Perry) immediately prior to leaving …(název příslušné třetí země)“.
Čl. 4
Opatření při přemísťování náchylných rostlin v rámci EU
Náchylné rostliny pocházející z vymezených území v EU mohou být přemísťovány z těchto
území do nevymezených území v EU pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem ve smyslu
§ 2 odst. 1 písm. n) zákona.
Čl. 5
Oznamovací povinnost
Fyzickým a právnickým osobám se ukládá podle § 9 zákona povinnost bezodkladně ohlásit
SRS všechny případy výskytu nebo podezření z výskytu plžů na polích nebo ve vodních
tocích.
Čl. 6
Opatření ve vymezeném území
1) Při zjištění výskytu plžů na polích nebo ve vodních tocích na území ČR vymezí SRS
území, ve kterém se provádějí mimořádná rostlinolékařská opatření. Přesné vymezení
hranic zamořené a nárazníkové zóny založí SRS na uznávaných vědeckých zásadách,
přičemž zohlední biologii plžů, stupeň napadení, rozmístění náchylných rostlin, záznamy
o usídlení plžů a schopnost plžů šířit se přirozeným způsobem.
2) Pokud se výskyt plžů potvrdí v nárazníkové zóně, hranice zamořené zóny i nárazníkové
zóny se odpovídajícím způsobem změní.
3) Jestliže ve vymezeném území nezjistí SRS při pravidelných každoročních úředních
průzkumech výskyt plžů po dobu čtyř po sobě následujících let, potvrdí, že plži se
v tomto území již nevyskytují a že toto území přestává být vymezeným.
4) Ve vymezených územích nařídí SRS mimořádná rostlinolékařská opatření, která zahrnují:
a) odstraňování a likvidaci plžů;
b) intenzivní monitorování výskytu plžů prostřednictvím úředních kontrol prováděných
dvakrát ročně se zvláštním zaměřením na nárazníkovou zónu;
c) postupy k očistě všech používaných zemědělských a vodohospodářských strojů, které
mohly přijít do kontaktu s plži a které je mohou rozšiřovat.

Str. 2/3

Nařízení č.j.: SRS 053592/2012

Čl. 7
Sankce
Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může SRS uložit pokutu fyzickým
osobám podle ustanovení § 79d odst. 1 písm. a) nebo c) zákona do výše 50 000 Kč, nebo
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c)
zákona do výše 1 500 000 Kč.
Čl. 8
Platnost
Toto nařízení je platné do 28. února 2015.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení SRS nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se
považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky.

Bc. Zdeněk Mach
ředitel Státní rostlinolékařské správy

Datum vyvěšení na úřední desce SRS:11. 1. 2013
Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 11. 1. 2013
Datum sejmutí z úřední desky SRS: 27. 1. 2013
Datum sejmutí z úřední desky MZe: 27. 1. 2013
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