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Důvodová zpráva k Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského o zrušení mimořádných rostlinolékařských 

opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), č.j. UKZUZ 116403/2018, 

ze dne 25. 9. 2018 
 

Opatření stanovená v rozhodnutí Komise 2007/365/ES ze dne 25. 5. 2007, které bylo 

naposledy změněno rozhodnutím Komise 2010/467/EU ze dne 17. 8. 2010, a v Nařízení Státní 

rostlinolékařské správy (dále jen „SRS“) o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), čj. SRS 

008930/2011, ze dne 5. 12. 2011, nezabránila rozšíření nosatce Rhynchophorus ferrugineus 

na palmách (rostliny čeledi Palmae) v EU. Jak prokázaly každoroční průzkumy v členských 

státech EU prováděné v souladu s uvedeným rozhodnutím Komise, nosatec Rhynchophorus 

ferrugineus je rozšířen na většině území v ohrožené oblasti EU, v důsledku toho není možné 

zabránit jeho dalšímu zavlékání a rozšiřování. 

Na základě výše uvedených důvodů bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise 

2018/490/EU ze dne 21. 3. 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/365/ES o dočasných 

mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus 

ferrugineus do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství. 

V návaznosti na uvedené prováděcí rozhodnutí Komise 2018/490/EU zrušuje Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) svým nařízením, ke kterému se 

vztahuje tato důvodová zpráva, příslušné rozhodnutí SRS nařizující mimořádná 

rostlinolékařská opatření k ochraně před zavlečením a rozšířením nosatce Rhynchophorus 

ferrugineus. 

Věcná příslušnost ÚKZÚZ vyplývá ze zákona č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon 

č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který 

nabyl účinnost dne 1. 1. 2014. Na základě tohoto zákona došlo ke sloučení SRS s ÚKZÚZ 

a SRS správa jako správní úřad, organizační složka státu a účetní jednotka zanikla. 
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