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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, 

Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis 
 

 

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 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) zákona k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris, Epitrix 

papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis (dále také jen „dřepčíci“). 

 

Čl. 1 

Pojmy 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „místem produkce“ jakýkoliv provoz nebo soubor polí využívaný jako samostatná 

výrobní nebo hospodařící jednotka; 

b) „vymezeným územím“ území v Evropské unii (dále jen „EU“), ve kterém byl potvrzen 

výskyt dřepčíků nebo příznaků napadení dřepčíky na hlízách bramboru 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“ území, které zahrnuje alespoň ta pole, kde byl potvrzen výskyt 

dřepčíků nebo příznaků napadení dřepčíky na hlízách bramboru, a pole, na kterých se 

napadené hlízy bramboru pěstovaly; 

d) „nárazníkovou zónou“ území o šířce nejméně 500 metrů za hranicí zamořené zóny; 

nachází-li se v rámci uvedené šířky část pole, musí být do dané nárazníkové zóny 

zahrnuto pole celé; 
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e) „odpovědným úředním subjektem“ úřad členského státu EU odpovědný za výkon 

působnosti na úseku rostlinolékařské péče, v ČR je to ÚKZÚZ; 

f) „směrnicí Komise 92/90/EHS“ směrnice Komise 92/90/EHS, kterou se stanoví 

povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo 

jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci; 

g) „směrnicí Komise 93/50/EHS“ směrnice Komise 93/50/EHS, kterou se určují některé 

rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti 

nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být 

zapsáni do úředního registru. 

 

Čl. 2 

Opatření při dovozu hlíz bramboru 

 

1) Aniž by byla dotčena ustanovení § 21 odst. 1) zákona, kontroluje se při dovozní 

rostlinolékařské kontrole hlíz bramboru, dovážených ze třetích zemí, kde se vyskytují 

dřepčíci (ať už jeden nebo více uvedených druhů), i výskyt těchto dřepčíků. Tyto hlízy 

mohou být propuštěny do celního režimu volného oběhu, aktivního a pasivního 

zušlechťovacího styku a dočasného použití, jakož i do celního režimu volného oběhu v 

souvislosti s ukončením celního režimu pasivního zušlechťovacího styku, nejsou-li 

napadeny dřepčíky a splňují-li zvláštní požadavky uvedené níže v odst. 2) a 3).  

2) Aniž by byla dotčena ustanovení přílohy č. 3 části A bodů 10., 11. a 12. a přílohy č. 4 části 

A oddílu I bodů 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1., 25.4.2. a 25.5. vyhlášky č. 215/2008 Sb., 

o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných 

produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být hlízy bramboru, pocházející ze třetích 

zemí, kde se vyskytují dřepčíci (ať už jeden nebo více uvedených druhů), opatřeny 

rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, které v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

potvrzuje, že 

a) hlízy bramboru byly pěstovány v oblasti prosté dřepčíků stanovené státní organizací 

ochrany rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření; nebo 

b) hlízy bramboru byly omyté nebo okartáčované tak, aby zbytkový podíl zeminy nebyl větší 

než 0,1 %, nebo byly ošetřeny rovnocennou metodou s cílem dosáhnout stejného 

výsledku, odstranit dřepčíky a zajistit, aby nehrozilo žádné riziko šíření dřepčíků.  

Jsou-li poskytnuty informace podle písm. a), musí být v kolonce „Místo původu“ uveden 

název oblasti prosté dřepčíků. 

3) Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové prohlášení“ musí dále obsahovat 

informace o tom, že:  

a) hlízy bramboru byly v rámci úředního šetření provedeného bezprostředně před vývozem 

shledány prostými dřepčíků a veškerých příznaků napadení dřepčíky a neobsahují více 

než 0,1 % zeminy;  

b) obalový materiál, ve kterém jsou hlízy bramboru dováženy, je čistý.  
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Čl. 3 

Opatření při přemísťování hlíz bramboru z vymezených území do České republiky 

 

1) Hlízy bramboru pocházející z vymezených území mohou být přemísťovány z těchto území 

na území České republiky pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem ve smyslu § 2 odst. 

1 písm. n) zákona a splňují-li tyto podmínky: 

a) hlízy bramboru byly pěstovány v registrovaném místě produkce v souladu se směrnicí 

Komise 92/90/EHS nebo registrovaným producentem v souladu se směrnicí Komise 

93/50/EHS nebo byly přemístěny ze skladu či expedičního střediska registrovaného 

v souladu se směrnicí 93/50/EHS (v ČR je povinnost této registrace stanovena v § 12 

odst. 1 písm. a) a c) zákona);  

b) hlízy bramboru byly omyté nebo okartáčované tak, aby zbytkový podíl zeminy nebyl větší 

než 0,1 %, nebo byly ošetřeny rovnocennou metodou s cílem dosáhnout stejného 

výsledku, odstranit dřepčíky a zajistit, aby nehrozilo žádné riziko šíření dřepčíků, a  

c) obalový materiál, ve kterém jsou hlízy bramboru přemísťovány, je čistý.  

3) Hlízy bramboru dovezené do EU ze třetích zemí, kde se vyskytují dřepčíci (ať už jeden nebo 

více uvedených druhů), mohou být přemísťovány do České republiky a z České republiky 

do jiných členských států EU pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem ve smyslu § 2 

odst. 1 písm. n) zákona. 

 

Čl. 4 

Ohlašovací povinnost 

 

Každý, kdo zjistí výskyt nebo má podezření na výskyt dřepčíků nebo příznaků napadení 

dřepčíky na hlízách bramboru, je povinen podle § 9 zákona toto zjištění nebo podezření 

bezodkladně ohlásit ÚKZÚZ.  

 

Čl. 5 

Opatření na území ČR při potvrzení výskytu dřepčíků 

 

1) Při zjištění výskytu dřepčíků nebo příznaků napadení dřepčíky na hlízách bramboru v České 

republice vymezí ÚKZÚZ území, ve kterém jsou nařizována mimořádná rostlinolékařská 

opatření. Při přesném vymezení hranic zamořené a nárazníkové zóny vychází ÚKZÚZ 

z biologie dřepčíků, stupně napadení, rozmístění porostů bramboru a dalších hostitelských 

rostlin dřepčíků v daném území, záznamy o usídlení dřepčíků a schopnost dřepčíků šířit se 

přirozeným způsobem. 

2) Pokud se výskyt dřepčíků nebo příznaků napadení dřepčíky na hlízách bramboru potvrdí 

mimo zamořenou zónu, hranice zamořené zóny i nárazníkové zóny se patřičným způsobem 

přezkoumají a změní. 

3) Jestliže ve vymezeném území nezjistí ÚKZÚZ při pravidelných každoročních úředních 

průzkumech výskyt dřepčíků ani příznaků napadení dřepčíky na hlízách bramboru po dobu 

dvou let, potvrdí, že se dřepčíci v tomto území již nevyskytují a že toto území přestává být 

vymezeným. Tuto skutečnost oznámí Komisi a ostatním členským státům.  

4) Ve vymezeném území nařídí ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření, která zahrnují 

alespoň:  

a) opatření vedoucí k rychlé eradikaci nebo izolaci dřepčíků, včetně ošetření a dezinsekce, 

jakož i zákaz pěstování hostitelských rostlin, bude-li to nezbytné;  
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b) intenzivní monitorování výskytu dřepčíků nebo příznaků napadení dřepčíky na hlízách 

bramboru prostřednictvím úředních kontrol; 

c) dozor nad přemísťováním hlíz bramboru z vymezeného území.  

 

Čl. 6 

Sankce 

 

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ 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 6 000 000 Kč. 

 

Čl. 7 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix 

cucumeris, Epitrix papa, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis, vydané pod 

č.j. UKZUZ 101306/2016 dne 19. 10. 2016. 

 

Čl. 8 

Účinnost 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se 

považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky. 

 

 

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 5. 4. 2018 

 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 5. 4. 2018 

 

Datum sejmutí z úřední desky ÚKZÚZ: 23. 4. 2018 

 

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 23. 4. 2018 
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