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Základní fakta

• úředně stanovena 3 vymezená území; vždy:
✓ zamořená zóna (ZZ) 

– pozemek s výskytem GFDP + 50 m okolí

– MRO nařízena jednotlivým uživatelům

✓ nárazníková zóna (NZ)

– 1,5 km od vnější hranice ZZ 

– MRO vydané hromadně 

– blíže neurčenému množství osob

Jaký je úřední postup?



Základní fakta

• stanovena ohrožená zóna
✓ 5 km od vnější hranice vymezeného území

✓ vztahuje se jen na producenty RM 

✓ odkazuje na obecně platnou povinnost 

✓ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072,            

kterým se stanoví jednotné             

podmínky pro provádění                          

nařízení EP a Rady (EU)                                    

2016/2031, pokud jde                                                             

o ochranná opatření proti                                 

škodlivým organismům rostlin

(příloha VIII, bod 19) 

Jaký je úřední postup?



Základní fakta

• zamořená zóna
✓ likvidace pozitivních rostlin

✓ ošetření proti přenašečům 2022 + 2023

• nárazníková zóna
✓ ošetření proti přenašečům 2022 + 2023

✓ RM – 3x ošetření proti řenašečům

• ohrožená zóna
✓ pouze na producenty RM

✓ monitoring kříska 

✓ následné vhodné ošetření

✓ průzkum GFDP na RM a okolí 

✓ likvidace/testování příznakových rostlin

Mimořádná rostlinolékařská opatření

nebo tepelné 
ošetření RM



Základní fakta

• zamořená zóna (ZZ) – individuální MRO
• nárazníková zóna (NZ) – plošné MRO (ve sbírce předpisů)

• vymezené území – ZZ + NZ

• ohrožená zóna (OZ) – plošné MRO (ve sbírce předpisů)

Území, které není prosté GFDP = ZZ + NZ + OZ

1,5 km5,0 km



Základní fakta

• ZZ – individuálně zaslána dotčeným subjektům
• NZ – ve sbírce právních předpisů

Kde najdu jednotlivá MRO?



Základní fakta

• ZZ – individuálně zaslána dotčeným subjektům
• NZ – příloha 1, export všech dotčených DPB/parcel

Kde najdu jednotlivá MRO?



Základní fakta

• ZZ – individuálně zaslána dotčeným subjektům
• NZ – na stránkách obecních/městských úřadů

Kde najdu jednotlivá MRO?



Základní fakta

• vymezení ZZ+NZ – v registru půdy LPIS; vrstva MRO

Kde najdu jednotlivá MRO?



Základní fakta

• vymezení ZZ+NZ – v registru půdy LPIS; vrstva MRO

Kde najdu jednotlivá MRO?



Co na to SZIF?

• není, ALE!

• v případě potřeby uplatnění vyšší moci musí každý 

žadatel SZIF ohlášení vyšší moci předložit sám

• nestačí, že je/bude žadatel ve vymezeném území

• není však třeba další dokument od ÚKZÚZ

• vydaná nařízení o MRO jsou dostatečným dokladem

• projednáno se SZIF

Je třeba doklad od ÚKZÚZ k ohlášení vyšší moci?



Co na to SZIF?

• netřeba na aplikace insekticidu v IP

✓ nutno použít v IP nezakázané ú.l. 

✓ uvádí Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. (příloha 3, písm. B)

✓ nespadá pod vyšší moc

• netřeba ani v případě nařízení klučení vinic (MRO)

• vše opět projednáno se SZIF

Je třeba doklad od ÚKZÚZ k ohlášení vyšší moci?



Co na to SZIF?
Čím mohu ošetřovat v IP?

Zakázané účinné látky



Co na to SZIF?
Čím mohu ošetřovat v EZ?



Co na to KÚ JMK – odbor ŽP?

• není, osobně projednáno

• ve stávajících vymezených území nedochází ke 

střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny 

• NEPLATÍ na pozemky na území CHKO Pálava!!!

Je třeba žádat o výjimku 
z ochrany zvláště chráněných druhů?



Co na to CHKO?

• není

• ÚKZÚZ zažádal AOPK o vydání opatření obecné povahy

• nyní je návrh do 15. 8. 2022 k připomínkování

✓ ornitologové

✓ entomologové

✓ a další dotčené organizace a svazy

• k nahlédnutí na úřední desce AOPK

• bude platit 2 roky

Je třeba žádat o výjimky podle z. 114/1992 Sb.?



Co na to CHKO?

• Podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně

přírody je na území první a druhé zóny chráněné

krajinné oblasti zakázáno používat biocidy.

• Před provedením aplikace přípravku v I. nebo II.

zóně CHKO, je nutné získat „územní“ výjimku dle

§ 43 zákona o ochraně přírody – řeší hromadně

ÚKZÚZ.

Pozor na aplikace na území CHKO před vydáním 
opatření obecné povahy ze strany AOPK!!!



Co na to CHKO?

• Také je třeba s ohledem na vyšší riziko možného

dotčení zvláště chráněných druhů rostlin nebo

živočichů brát v potaz ustanovení § 50 odst. 2

zákona o ochraně přírody a postupovat dle § 56

zákona o ochraně přírody. V případě, že dojde ke

škodlivému zásahu do přirozeného vývoje

zvláště chráněných živočichů nebo jejich

usmrcení, hrozí ze strany orgánu ochrany

přírody a krajiny sankce – řeší hromadně ÚKZÚZ.

Pozor na aplikace na území CHKO před vydáním 
opatření obecné povahy ze strany AOPK!!!



Kdy insekticidně ošetřit?  
Kdy ošetřovat?

• dle signalizace ÚKZÚZ

✓ vždy na úřední desce ÚKZÚZ

✓ informace na obecních úřadech

✓ máme-li kontakt, posíláme mailem

• 1. signalizace 30.6. (ošetření do 7.7.2022)

• 2. signalizace cca od 20.–28.7.2022

• 3. signalizace dle aktuálního stavu populací kříska



Kdy insekticidně ošetřit?
Základní signalizační schema

Každý rok je individuální. 
V roce 2022 je to o cca 14 dní později.



Děkuji za pozornost☺


