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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu 

blýskavky kukuřičné - Spodoptera frugiperda (Smith) 
 

 

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. b) a § 76 odst. 1 

písm. a) zákona k ochraně proti zavlékání a rozšiřování blýskavky kukuřičné - Spodoptera 

frugiperda (dále jen „blýskavka“). 

 

Čl. 1 

Pojmy 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „dotčenými rostlinami“ plody papriky (Capsicum L.), momordiky (Momordica L.), 

lilku vejcoplodého (Solanum melongena L.) lilku Solanum aethiopicum L. a lilku 

Solanum macrocarpon L., pocházející z Afriky nebo z Ameriky, a dále rostliny 

kukuřice seté (Zea mays L.), kromě živého pylu, rostlinných tkáňových kultur, semen 

a zrn, pocházející z Afriky nebo z Ameriky;  

b) „stanovištěm produkce“ vymezená část produkce, která je spravována jako oddělená 

jednotka pro rostlinolékařské účely; 

c) „místem produkce“ jakékoliv prostory nebo soubor polí obhospodařované jako jediná 

produkční nebo hospodářská jednotka. 

 

Čl. 2 

Opatření při dovozu dotčených rostlin na území EU 

 

Útvar: Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru Č. j.: UKZUZ  076579/2018 

Vyřizuje: Ing. Jitka Nováková   

E-mail: Jitka.novakova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 235 010 344   

Adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100 Datum: 28. 6. 2018 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/kontakty/vyhledavani-v-adresari/101724613.html
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1) Aniž by byla dotčena ustanovení § 21 odst. 1 zákona, podléhají dotčené rostliny dovozní 

rostlinolékařské kontrole, při které se sleduje výskyt blýskavky. Dovozní 

rostlinolékařská kontrola zahrnuje vizuální prohlídku a v případě podezření na výskyt 

blýskavky odběr vzorků a identifikaci zjištěného organismu. 

2) Aniž by byla dotčena ustanovení přílohy č. 4 části A oddílu I bodu 27.2. vyhlášky č. 

215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 

a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, dovozci  v souladu s § 24 odst. 2 

a § 21 odst. 1 zákona jsou povinni zajistit, že  dotčené rostliny budou opatřeny 

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

prohlášení“ odkazem na příslušné písmeno potvrzuje, že dotčené rostliny splňují 

některý z požadavků uvedených dále pod písm. a), b), c), d) nebo e) tohoto odstavce,  

a) pocházejí ze třetí země prosté výskytu blýskavky; nebo 

b) pocházejí z oblasti prosté blýskavky uznané státní organizací ochrany rostlin v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření; název 

uvedené oblasti je uveden v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „místo původu“; 

nebo 

c) pocházejí z oblastí jiných než z těch, které jsou uvedeny v písmenech a) a b), a byly 

splněny tyto požadavky: 

i)  dotčené rostliny byly vyprodukovány na stanovišti produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled;  

ii)  na stanovišti produkce byly v průběhu tří měsíců před vývozem provedeny 

úřední prohlídky, při nichž nebyl na dotčených rostlinách zjištěn výskyt 

blýskavky;  

iii) dotčené rostliny byly před vývozem podrobeny úřední prohlídce a shledány 

prosté blýskavky;  

iv)  při přesunech dotčených rostlin před vývozem byly zajištěny informace 

umožňující jejich sledovatelnost na místo pěstování;  

v)  dotčené rostliny byly vyprodukovány na stanovišti produkce, které je opatřeno 

úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení blýskavky; nebo 

d) dotčené rostliny pocházejí z oblastí jiných než z těch, které jsou uvedeny 

v písmenech a) a b), a splňují požadavky písm. c) bodů i) až iv) a byly podrobeny 

účinnému ošetření proti blýskavce; nebo  

e) dotčené rostliny pocházejí z oblastí jiných než z těch, které jsou uvedeny 

v písmenech a) a b), a byly podrobeny účinnému ošetření po sklizni, aby bylo 

zajištěno, že jsou prosté blýskavky a toto ošetření je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení. 

 

3)  Pokud dotčené rostliny splňují při dovozu podmínky uvedené v odstavci 2) písm. c) a 

d), musí být v rostlinolékařském osvědčení také informace týkající se sledovanosti 

uvedené v odstavci 2) písm. c) bodě iv).  

 

Čl. 3 

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 
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právnickým a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c) 

zákona do výše 6 000 000 Kč. 

 

 

Čl. 4 

Účinnost a použitelnost 

 

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

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

rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2018 do 31. května 2020. 

 

 

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 

 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 

 

Datum sejmutí z úřední desky ÚKZÚZ: 

 

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 

 


