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MRO NAŘÍZENÁ V ZAMOŘENÉ ZÓNĚ
• Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) byla v roce 2021 laboratorně prokázána ve 3 lokalitách

na jihu Moravy, a to v k. ú. Oleksovičky na rostlině révy, v k. ú. Perná a v k. ú. Bulhary na rostlinách

plaménku plotního.

• V okolí rostlin s výskytem GFDP Byly vymezeny zamořené zóny, a to vždy do vzdálenosti 50 m od hranice

pozemku s výskytem rostliny, pozitivně testované na GFDP.

• Uživatelům pozemků v zamořené zóně se nařídila:

- likvidace pozitivně testované rostliny - náhrada

- jednorázové insekticidní ošetření dle signalizace ÚKZÚZ (květen až srpen) v r. 2022 - náhrada

- každoroční insekticidní ošetření, vždy dle signalizace ÚKZÚZ (květen až srpen) – od r. 2023 - bez náhrady



MRO NAŘÍZENÁ V NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNĚ
• V okolí zamořených zón byly stanoveny nárazníkové zóny, a to vždy do vzdálenosti 1 500 m od vnější hranice 

zamořené zóny

• V nárazníkových zónách byla nařízena MRO  blíže neurčenému počtu osob (nařízení byla zveřejněna ve sbírce 

zákonů, na webu ÚKZÚZ, byla zaslána ke zveřejnění obcím na území nárazníkové zóny, dále městům Mikulov, 

Břeclav a Znojmo a na krajský úřad do Brna). Každé nařízení bylo doplněno důvodovou zprávou a přílohami –

tabulkovým přehledem pozemků, zasahujících do příslušné nárazníkové zóny a několika mapami, včetně 

podrobných map se zákresem detailů obvodu jednotlivých zón. Povinnosti, nařízené MRO, se vztahují na všechny 

pozemky s révou, které zasahují do nárazníkové zóny mimo intravilány obcí, a to tak, že pokud zasahuje pozemek 

do nárazníkové zóny pouze svou částí, platí nařízená opatření na celou jeho plochu.

• V nárazníkových zónách bylo nařízeno:

- Na pozemcích s révou kromě rozmnožovacího materiálu v roce 2022 - jednorázové insekticidní ošetření dle 

signalizace ÚKZÚZ (květen až srpen) do 7 dnů – náhrada a od r. 2023 – každoroční insekticidní ošetření dle 

signalizace ÚKZÚZ (květen až srpen) do 7 dnů – bez náhrady

- Pěstitelům rozmnožovacího materiálu révy v roce 2022 jednorázové insekticidní ošetření dle signalizace ÚKZÚZ 

(květen až srpen) do 7 dnů – náhrada + opakované insekticidní ošetření ve 2 dávkách – bez náhrady a od r. 

2023 – každoroční insekticidní ošetření dle signalizace ÚKZÚZ (květen až srpen) do 7 dnů – bez náhrady



NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ O MRO, KTERÝM SE STANOVUJE ÚZEMÍ, 
KTERÉ NENÍ PROSTÉ GFDP (PRO PĚSTITELE 
ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU RÉVY)

• Okolo tří nárazníkových zón byla stanovena území do vzdálenosti 5 km od každé nárazníkové 

zóny (tedy 6,5 km od vnějších okrajů zamořených zón) – jedná se o území, které není prosté 

GFDP

• Kromě těchto území je celá ČR považována za oblast prostou GFDP

• Pěstitelé rozmnožovacího materiálu na území, které není prosté GFDP, musejí dodržovat přísnější 

opatření podle Prováděcího nařízení komise (EU) 2019/2072



CO LZE ZJISTIT V LPIS

• Nově byla v LPIS vytvořena „vrstva“ (žárovka) MRO , kde jsou na mapě  znázorněny jednotlivé 

nárazníkové zóny GFDP

• Majitelé/uživatelé, jejichž pozemky zasahují do CHKO Pálava, mohou v LPIS zjistit, která část 

pozemku zasahuje do jednotlivých zón CHKO (II. nebo III. zóna). V LPIS jsou to vrstvy: „životní 

prostředí“ – „chráněná území“ – „velkoplošná ZCHÚ“ – „CHKO“ – zde vybrat jednotlivé zóny, 

které jsou na mapě barevně vyznačeny

• Tyto informace jsou dostupné i ve veřejném LPIS (pro osoby, které nejsou příjemci dotací)



NÁHRADA MAJETKOVÉ ÚJMY
• Osobám, dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením, se poskytne na její písemnou žádost náhrada majetkové újmy. 

Pro jednoduchost (místo §§) je v textu na straně 2 a 3 červeně poznamenáno, za která opatření lze požadovat náhradu.

• O náhradu lze požádat po splnění MRO, do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát. Splnění MRO je doloženo Protokolem o 

kontrole ÚKZÚZ a doklady, kterými žadatel prokazuje své vynaložené náklady a způsobené ztráty.

• Žádost se podává pouze písemnou formou, vzor žádosti bude zveřejněn na webu ÚKZÚZ.

• Informace k náhradám majetkové újmy za nařízená MRO budou do konce tohoto týdne zveřejněny na webu ÚKZÚZ, a to na 

hlavní stránce, kde jsou nyní veškeré informace ke zlatému žloutnutí révy.

• V průběhu kontroly plnění MRO bude ze strany inspektorů požadováno prokázat ošetření proti křísku révovému. 

Profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin jsou povinni vést evidenci postřiků, avšak pro osoby, které nejsou 

podnikatelskými subjekty, je na webu ÚKZÚZ vzor (příklad) vedení evidence. Inspektoři budou ke kontrole požadovat datum 

aplikace, identifikovat aplikovanou plochu – označení pozemku a aplikovanou výměru, druh a množství použitého insekticidu 

atd. Ke kontrole bude potřeba předložit doklad k zakoupení postřiku, případně fakturu za provedenou práci jiným 

subjektem na základě smluvního vztahu.



NÁHRADA MAJETKOVÉ ÚJMY – CO LZE POŽADOVAT 
K PROPLACENÍ ZA NAŘÍZENÁ MRO

• V případě nařízené likvidace pozitivně testovaných rostlin lze požadovat cenu za zničené rostliny (révy) a  náklady 

spojené s likvidací (pracovní – mzdy za provedenou práci, materiálové – jednorázové OOP, provozní – náklady za práci 

mechanizace).

• V případě jednorázového ošetření insekticidy lze požadovat k proplacení pracovní náklady – mzdy za provedenou práci, 

materiálové náklady – skutečně spotřebované množství insekticidního postřiku + jednorázové OOP, provozní – náklady za 

práci postřikovače/rosiče.

• Veškeré požadované náklady a ztráty je nutno prokázat – doložit (daňové doklady k nákupu, faktury za provedené práce, 

záznamy o aplikovaných přípravcích, v případě mzdových nákladů se jedná o hrubou mzdu + odvody za sociální a 

zdravotní pojištění).

• Informace k náhradám podá Ing. Tomáš Chrbolka: +420 725 817 896, tomas.chrbolka@ukzuz.cz nebo Ing. Hana 

Chrápková: +420 606 043 480, hana.chrapkova@ukzuz.cz. 

• Pokud byla MRO splněna, ale doposud neproběhla kontrola ze strany ÚKZÚZ, je možno kontaktovat Ing. Terezu 

Vandělíkovou: +420 606 719 365, tereza.vandelikova@ukzuz.cz
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