Doporučený postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v roce 2020
Krok

Vlastník nebo uživatel pozemku (dále „zemědělec“),
pokud se rozhodne podat podnět ÚKZÚZ k provedení
cíleného monitoringu výskytu hraboše polního a
potvrzení jeho kalamitního přemnožení na svých
pozemcích z důvodu možnosti využití nařízení ÚKZÚZ o
MRO.

1

Provedení vlastního monitoringu výskytu hraboše
polního na obhospodařovaných pozemcích v rámci
podniku (osoby) dle metodiky ÚKZÚZ.
Vlastní zhodnocení intenzity výskytu hraboše na
jednotlivých pozemcích na základě provedeného
monitoringu dle metodiky ÚKZÚZ.
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V případě, že bylo na některém z monitorovaných
pozemků zjištěno dosažení či překročení 5násobku
aktuálního prahu v jednotlivých plodinách, vyplní
zemědělec formulář ÚKZÚZ „Podnět k provedení
monitoringu početnosti hraboše polního a ověření
dosažení jeho kalamitního přemnožení“
Vyplněný a podepsaný formulář se přednostně zašle
v elektronické podobě na adresu: hrabos@ukzuz.cz,
případně podatelna@ukzuz.cz, datovou schránkou či v
listinné podobě poštou.

ÚKZÚZ, pokud obdrží podnět zemědělce Poznámka
k provedení cíleného monitoringu výskytu
hraboše polního a potvrzení jeho
kalamitního přemnožení na zemědělských
pozemcích.

Vlastní monitoring výskytu hraboše
a „předvýběr“ pozemků ze strany
zemědělce významně přispěje k urychlení
průběhu terénních šetření inspektory
ÚKZÚZ.
Do formuláře se uvedou pouze ty
pozemky = díly půdních bloků dle LPIS,
kde bylo zemědělcem zjištěno
pětinásobné nebo vyšší překročení
aktuálního prahu škodlivosti v rámci dané
plodiny.
1 formulář = na 1 celý podnik či osobu.
Řádky formuláře se mohou přidávat.
Pro urychlení příjmu podnětů
doporučujeme podněty zasílat na
speciálně k tomuto účelu vytvořenou
e-mailovou adresu: hrabos@ukzuz.cz.

Doručený podnět bude po přijetí
zaevidován a předán příslušnému Oddělení
terénní inspekce ÚKZÚZ k vyřízení.
Místně příslušný inspektor operativně, dle
pracovní kapacity, zařadí přijatý podnět do

Podněty se inspektor bude zabývat nikoliv
dle pořadí jejich podání, ale dle logistiky
(tj. např. 2 sousedící podniky budou
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Dojde-li mezi odesláním podnětu a návštěvou
inspektora ÚKZÚZ ke změně stavu výskytu hraboše,
např. jeho intenzita dosáhne pětinásobku aktuálního
prahu škodlivosti na pozemcích v podnětu dotčeného
podniku neuvedených, zemědělec na tuto skutečnost
upozorní před zahájením šetření inspektora ÚKZÚZ,
který pak může tyto pozemky operativně zahrnout do
monitoringu výskytu hraboše.

svého logistického plánu v rámci jím
prováděného
monitoringu
výskytu
hraboše.

šetřeny společně/najednou, bez ohledu
na datum podání podnětu.

Inspektor ÚKZÚZ provede u zemědělce
monitoring
výskytu
hraboše,
s přihlédnutím k informacím uvedených
v zaslaném podnětu.
Rozsah a délka trvání (i více dnů)
prováděného monitoringu závisí na počtu a
velikosti pozemků uvedených v podnětu
jako kalamitní, a na posouzení celkové
situace ve výskytu hraboše inspektorem
ÚKZÚZ na místě. Monitoring výskytu
hraboše bude ukončen „Záznamem
z odborného šetření“.
Do záznamu z odborného šetření inspektor
ÚKZÚZ uvede všechny pozemky podrobené
monitoringu ÚKZÚZ v dotčeném podniku
s vyznačením těch pozemků:
a) kde bylo ze strany ÚKZÚZ potvrzeno
kalamitní přemnožení hraboše polního

Monitoring ÚKZÚZ využívající podněty
zemědělců se provádí podle § 4 zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a to podle
metodiky ÚKZÚZ.
Záznam z odborného šetření obsahuje
výsledky monitoringu ÚKZÚZ
provedeného v rámci celého podniku, tj.
1 záznam = 1 podnik / hospodářský celek.
Zemědělec může dle aktuální situace
podávat podněty ÚKZÚZ i opakovaně na
stejný či jiný pozemek v rámci podniku.

a) = potvrzení kalamitního přemnožení
hraboše na těchto pozemcích neznamená
udělení souhlasu k aplikaci rodenticidu na
tomto pozemku, nýbrž pouze potvrzení
splnění podmínky ve smyslu čl. 2 Nařízení
ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu
rostlin Stutox II (5114-0) pro omezené a
kontrolované použití, č. j.: UKZUZ
027080/2020. Rozhodnutí o provedení
aplikace je zcela na zemědělci, včetně
odpovědnosti za dodržení požadavků dle

b) kde bylo ze strany ÚKZÚZ uznáno za
potřebné vydat nařízení o MRO.
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Záznam z odborného šetření bude
zemědělci doručen prostřednictvím datové
schránky, předán na místě nebo zaslán
poštou.
Postup, kdy nebylo zahájeno správní řízení ve věci nařízení MRO.
Na pozemcích, kde ÚKZÚZ neshledal nařízení o MRO za
potřebné, může zemědělec provést aplikaci rodenticidu
rozhozem na povrch, avšak pouze za splnění všech
následujících podmínek:
• na pozemcích, které v záznamu o šetření potvrdil
inspektor ÚKZÚZ jako pozemky s kalamitním
přemnožením hraboše (viz čl. 2 v nařízeních ÚKZÚZ o
povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené
a kontrolované použití),
• na pozemcích, na kterých v době aplikace početnost
hraboše překračuje pětinásobně nebo vícekrát
aktuální práh škodlivosti (viz čl. I bod 1 v nařízeních
ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin pro
omezené a kontrolované použití),
• v souladu s dalšími podmínkami uvedenými
v nařízeních ÚKZÚZ o povolení přípravku na
ochranu rostlin pro omezené a kontrolované
použití,

obecně závazných právních předpisů,
zejména zákona č. 326/2004 Sb. a zákona
č. 114/1992 Sb. Náklady spojené s
provedením aplikace nepodléhají finanční
náhradě ze strany ÚKZÚZ.
b) = tyto pozemky pokládá ÚKZÚZ za
ohrožené a shledává zde potřebu vydat
nařízení o MRO.
V případě, že ÚKZÚZ uzná za potřebné
vydat nařízení o MRO, doručí stejným
způsobem, osobě oprávněné jednat
jménem subjektu, oznámení o zahájení
správního řízení ve věci nařízení MRO.

ÚKZÚZ nezahajuje správní řízení ve věci
nařízení MRO a nevydává následně
rozhodnutí o MRO.
Záznam z odborného šetření bude
zároveň, v případě potvrzení kalamitního
přemnožení hraboše polního ze strany
ÚKZÚZ, sloužit jako případný doklad pro
SZIF pro uznání vyšší moci v rámci
dotačních titulů. (Platí i v případě nařízení
MRO.)

Náklady spojené s provedením aplikace
nepodléhají finanční náhradě ze strany
ÚKZÚZ.

v souladu s podmínkami v povolení přípravku, resp.
na jeho etiketě,
• v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
například
zákonem
č.
326/2004
Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 326/2004 Sb.“), zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992
Sb.“) apod.
Aplikace rodenticidu se oznamuje ÚKZÚZ 3 dny před
jejím zahájením.
•
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ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování
podmínek aplikace rodenticidu v souladu
s nařízeními ÚKZÚZ o povolení přípravku na
ochranu
rostlin
pro
omezené
a kontrolované použití a zákonem
č. 326/2004 Sb.
Postup, kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci nařízení MRO.
Osobě oprávněné jednat jménem subjektu
doručí ÚKZÚZ, prostřednictvím datové
schránky nebo zašle poštou na dodejku do
vlastních rukou, oznámení o zahájení
správního řízení ve věci nařízení MRO.
ÚKZÚZ následně nařizuje MRO
Na pozemcích, kde ÚKZÚZ uznal nařízení o MRO za
potřebné, musí zemědělec v termínu stanoveném v
MRO tato opatření provést, a to v souladu:

Správní řízení ve věci nařízení MRO
zahajuje oprávněná úřední osoba.
Jako doklad pro SZIF pro uznání vyšší moci
v rámci dotačních titulů bude sloužit
Záznam o odborném šetření.
MRO nařizuje oprávněná úřední osoba.
MRO je nařizováno pouze na pozemcích,
na kterých to ÚKZÚZ uznal na základě
odborného šetření za potřebné.
Součástí nařízení o MRO je i uvedení lhůty
jejich plnění.

•
•
•
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V rozhodnutí o MRO je rovněž uvedeno,
že účastník řízení není povinen MRO
splnit, pokud by jeho splnění znamenalo
porušení jiných právních předpisů,
například zákona č. 114/1992 Sb. Důvody
pro nesplnění stanovené povinnosti z
tohoto důvodu však musí účastník řízení
ÚKZÚZ prokázat.

s dalšími podmínkami uvedenými v nařízeních
ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin pro
omezené a kontrolované použití
s podmínkami v povolení přípravku, resp. na jeho
etiketě,
s obecně závaznými právními předpisy, například
zákonem č. 326/2004 Sb., zákonem č. 114/1992 Sb.
apod.

Aplikace rodenticidu se oznamuje ÚKZÚZ 3 dny před
jejím zahájením.

Zemědělec provedl nařízená MRO v souladu
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o MRO ve
lhůtách v MRO stanovených.
Splnění MRO může zemědělec oznámit ÚKZÚZ
prostřednictvím datové schránky, pokud ji zemědělec
nemá zřízenou, tak elektronicky na adresu
hrabos@ukzuz.cz, případně podatelna@ukzuz.cz či
v listinné podobě poštou.

Nařízená MRO nebyla ze strany zemědělce splněna.

Proti rozhodnutí o MRO se lze odvolat
prostřednictvím ÚKZÚZ, odvolacím
orgánem je MZe. Odvolání nemá odkladný
účinek.

ÚKZÚZ provádí kontroly dodržování
podmínek aplikace rodenticidu v souladu s
nařízeními ÚKZÚZ o povolení přípravku na
ochranu rostlin pro omezené a
kontrolované použití a zákonem č.
326/2004 Sb. v souvislosti s plněním
nařízených MRO.

ÚKZÚZ provádí protokolárně kontrolu
splnění všech nařízených MRO.

Kontrola plnění MRO je prováděna na
základě oznámení o splnění uložených
MRO nebo po vypršení lhůty stanovené
pro provedení MRO.
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Doložení důvodu nesplnění nařízených MRO, např.:
• výpis z nálezové databáze ochrany přírody,
• stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny,
• rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny apod.
MRO nebylo možné ze strany zemědělce splnit.
MRO byla ze strany zemědělce splnitelná
Povinná osoba se dopustila přestupku.
Nařízená MRO byla ze strany zemědělce splněna.
Pokud jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady
nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provedení MRO (viz
§ 76 odst. 7 a násl. zákona č. 326/2004 Sb.), může
zemědělec o tuto náhradu zažádat ÚKZÚZ, max. do 1
roku od provedení nařízených MRO, s využitím vzoru
žádosti
Žádost o náhradu nákladů a ztrát zasílá žadatel ÚKZÚZ
prostřednictvím datové schránky, pokud ji zemědělec
nemá zřízenu, tak e-mailem na adresu hrabos@ukzuz.cz,
případně podatelna@ukzuz.cz či v listinné podobě
poštou.

Např. výskyt zvláště chráněných živočichů
na dotčených pozemcích, vysoké riziko
ohrožení necílových organismů apod.

ÚKZÚZ
posoudí
důvody
k nesplnění nařízených MRO.

vedoucí

UKZÚZ zahájí správní řízení o přestupku
v souladu s ustanovením § 79h odst. 1
písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.
Podrobnosti o žádosti o náhradu nákladů
a ztrát stanoví § 76 odst. 10 a 11 zákona č.
326/2004 Sb.
Žadatel je povinen výši účelně
vynaložených nákladů a způsobených
ztrát prokázat.
Prokazují se vyčíslené účelně vynaložené
náklady a způsobené ztráty v důsledku
provedení MRO.
Je-li žádost zaslána e-mailem, musí být
opatřena elektronickým podpisem
žadatele (v souladu s § 37 zákona č.
500/2004 Sb.).

Dnem, kdy žádost dojde ÚKZÚZ, je
zahájeno správní řízení o poskytnutí
náhrady. ÚKZÚZ posoudí účelnost
vynaložených nákladů a ověří výši
požadované náhrady na základě dokladů
předložených žadatelem.
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V případě, že jsou všechny doložené
podklady k žádosti v pořádku, vypracuje
ÚKZÚZ rozhodnutí o náhradě nákladů a
ztrát, které zašle žadateli a příslušnému
útvaru MZe.
Výplatu přiznané náhrady nákladů a ztrát
zajišťuje MZe na základě rozhodnutí
ÚKZÚZ.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat
prostřednictvím ÚKZÚZ, odvolacím
orgánem je MZe.

