
 
 

 

 
     Státní rostlinolékařská správa 

Úsek ředitele  
Č.j.: SRS 000334/2008 V Praze, dne 7.3.2008  

 
ROZHODNUTÍ 

  
Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) jako správní orgán rostlinolékařské péče podle 
ustanovení § 72 odst. 4 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), po provedeném správním řízení nařizuje 
podle § 76 odst. 2 písm. a) 
 
mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti rozšíření škodlivého organismu 
bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera  Le Conte) 
 

stanovená v bodě II. všem fyzickým a právnickým osobám, které se při podnikatelské činnosti1
 

zabývají pěstováním kukuřice v územích vymezených v bodě I.  

 
I. Mimořádná rostlinolékařská opatření se stanovují pro území vymezené okresy: Jindřichův 
Hradec, Jihlava, Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, 
Svitavy, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. 
 
II. Fyzické a právnické osoby hodlající pěstovat kukuřici v území vymezeném v bodě I. smějí 
pěstovat kukuřici na stejné části pozemku pouze: 
 
a) jednou během dvou bezprostředně po sobě následujících let, počínaje rokem 2007, nebo 
 
b) dvakrát během dvou bezprostředně po sobě následujících let, počínaje rokem 2007, ve 
druhém roce pěstování však v kombinaci s ošetřením proti larvám2 nebo dospělcům3 bázlivce 
kukuřičného, insekticidním přípravkem uvedeným v platném Seznamu registrovaných 
přípravků na ochranu rostlin s použitím proti bázlivci nebo insekticidním přípravkem, 
povoleným k použití proti bázlivci kukuřičnému podle § 37 odst. 2 zákona.  
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Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce SRS, Těšnov 17, 
Praha 1, PSČ 117 05. Tímto Rozhodnutím se ruší platnost Rozhodnutí Státní rostlinolékařské 
správy č.j.: SRS 003173/2007, ze dne 9. března 2007. 
 

                                                 
1 Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
2 Za ošetření proti larvám bázlivce kukuřičného se považuje i použití osiva namořeného v zahraničí insekticidem, 
který sice není v České Republice registrován pro dané použití, ale je za účelem ochrany proti bázlivci 
kukuřičnému registrován v jiných zemích, pokud jeho účinná látka nepatří mezi účinné látky, které je na území 
Evropských společenství zakázáno používat. Seznam těchto zakázaných látek stanoví příloha č. 10 k vyhlášce č. 
329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění. Informaci, která mořidla 
jsou pro daný účel úředně povolená ve členských státech EU, zveřejňuje SRS na svých internetových stránkách 
(www.srs.cz)  nebo ji pěstiteli na dotaz sdělí místně příslušné obvodní oddělení SRS. 
 
3 Ošetření proti dospělcům bázlivce kukuřičného se provede co nejdříve po oznámení signalizace tohoto ošetření, 
které vydává místně příslušné obvodní oddělení SRS způsobem v místě obvyklým.  
 

http://www.srs.cz/


 
 

 

 
Odůvodnění:  
 

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) způsobuje významné 
hospodářské škody na porostech kukuřice, vzniká u něj rychle rezistence proti insekticidním 
přípravkům a na území Evropského společenství jsou vhodné klimatické podmínky pro jeho 
další šíření. Proto patří podle § 7 odst. 1, písm. a) zákona a přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky č. 
330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a 
rostlinných produktů, mezi škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na 
území Evropských společenství. Evropská Komise svým rozhodnutím 2003/766/ES ve znění 
rozhodnutí 2006/564/ES a svým doporučením 2006/565/ES stanovila všem členským státům 
Evropské unie postup proti zavlékání a šíření bázlivce kukuřičného v Evropském společenství.   

Mimořádná rostlinolékařská opatření se ukládají s cílem zpomalit další šíření bázlivce 
kukuřičného do dosud nezamořených oblastí České republiky a Evropské Unie a tím co nejvíce 
oddálit vznik hospodářsky významných škod na porostech kukuřice, kterou je v některých 
oblastech velmi  obtížné v osevním postupu nahradit jinou vhodnou plodinou.  

Území vymezené v bodě I. se nachází na hranici současného rozšíření bázlivce 
kukuřičného v České republice i v Evropské Unii. Rozsah vymezení tohoto území odpovídá 
poznaným schopnostem tohoto škůdce šířit se vlastním aktivním letem v rámci jedné vegetační 
sezóny a stanovená opatření mají další postup škůdce zpomalit.  

Vlastní opatření proti bázlivci ve vymezeném území jsou založena na prevenci. 
Nejúčinnějším opatřením proti šíření bázlivce kukuřičného je nepěstovat kukuřici po kukuřici. 
Pokud toto opatření nelze splnit např. s ohledem na již zavedené nebo plánované osevní 
postupy v daném území, je nezbytné zajistit ošetření ohrožených porostů kukuřice přípravky na 
ochranu rostlin. Za toto ošetření se považuje ošetření vzešlých porostů kukuřice přípravky na 
ochranu rostlin proti dospělcům škůdce nebo moření osiva kukuřice proti  larvám škůdce.  
 

Na základě těchto skutečností a k omezení dalšího šíření výše uvedeného škodlivého 
organismu rozhodla SRS podle § 72 odst. 4 písm. b) a podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona, tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení rozhodnutí na 
úřední desce SRS k Ministerstvu zemědělství ČR podáním učiněným u Státní rostlinolékařské 
správy, sekce ochrany proti škodlivým organismům. Podané odvolání nemá ve smyslu § 76 
odst. 3 zákona, věty druhé, odkladný účinek. 
 
 
 

Ing. Vladimír Kupec 
ředitel Státní rostlinolékařské správy 


	Odůvodnění: 

