
 

1 
 

 

III.  

 

Odůvodnění 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení 

ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně 

vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření 

původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého. 

 

1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

Zákonem 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 

(zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, došlo 

ke sloučení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“) se 

Státní rostlinolékařskou správou. Činnost obou institucí v současné době vykonává Ústav. 

Předložený návrh je legislativně technickou novelou, která spočívá ve změnách názvu 

příslušného správního úřadu, a to ze Státní rostlinolékařské správy na Ústav.  

Další oblastí upravovanou předkládanou novelou jsou změny vědeckého názvosloví, 

které je nutné do platné legislativy rovněž promítnout. 

Také došlo ke změně směrnice ES 2000/29/ES ze dne 8. května 2000  

o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným 

produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, a proto bylo 

nutné přizpůsobit text vyhlášky příslušným předpisům.  

Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění 

přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání 

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich 

rozšiřování na území Společenství - v bodě 4 písm. a) odst. ii) mění znění bodu 24 přílohy  

č. IV, části A, kapitoly II., kde byl upraven zvláštní požadavek pro rostliny s kořeny, 

pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě. Byl zrušen požadavek, že 

musí být prokázáno, že místo produkce je prosté Globodera rostochiensis a Globodera 

pallida. 

Podle výše uvedené prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU byla v roce 2014 

vyhláškou č. 207/2014 Sb. novelizována vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 

zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, kterou, mimo 

jiných změn v ustanoveních, bylo implementováno právě toto ustanovení, tzn. zrušení 

povinnosti prokazovat, že místo produkce je prosté Globodera rostochiensis a Globodera 

pallida a sledování se neprovádí. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předkládaný návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem, jehož ustanovení provádí,  

a je v souladu se zákonným zmocněním k jeho vydání. Ministerstvo zemědělství je k vydání 

vyhlášky zmocněno v § 88 odst. 1 písm. b) č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložený návrh 

nepřekračuje uvedené zmocňovací ustanovení zákona. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie  

Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 

v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 

proporcionality a zákazem diskriminace). Na základě těchto skutečností je možné návrh 

vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.  

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů 

a zhodnocení z hlediska zákazu diskriminace a korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat žádné 

negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. Nepřijetí návrhu může mít 

naopak dopady na export rostlinných a zemědělských komodit z České republiky. 

Návrh vyhlášky rovněž nepředpokládá dopady na životní prostředí ani sociální 

dopady na specifické skupiny obyvatelstva ani na rovné postavení mužů a žen ani ve vztahu 

k ochraně soukromí. 

S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční 

rizika. Návrh rovněž nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Předkládaný 

návrh novely vyhlášky rovněž nijak nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 

5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

 

 Dopisem Mgr. Jiřího Dientsbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  

a legislativu, ze dne 22. 12. 2014, č. j. 18518/2014 – OKL, byla v souvislosti se zaslanými 

podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015, předkládanému návrhu udělena 

výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I  

 

K bodu 1 

K § 2 písm. a) 

Latinský název rajčete jedlého „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw“ se 

nahrazuje novým vědeckým názvem „Solanum lycopersicum L.“  

 

K bodu 2  

K § 3 odst. 4 

Dochází ke zpřesnění postupu v návaznosti na změnu prováděného zákona a novou úpravu 

laboratoří.  

K bodu 3 

V souladu se změnou prováděného zákona dochází ke změně označení správního úřadu ze 

Státní rostlinolékařské správy na Ústav.   

 

K bodu 4 

K § 3 odst. 7 

Dochází ke zpřesnění postupu v návaznosti na změnu prováděného zákona a novou úpravu 

laboratoří.  

K bodům 5, 6, 7, 9, 10, 17 až 19 

V souladu se změnou prováděného zákona dochází ke změně označení správního úřadu  

ze Státní rostlinolékařské správy na Ústav.   

 

K bodu 8 

K § 5 odst. 2  

V souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky dochází ke změně povinných karanténních 

postupů, a proto je dosavadní úprava postupu obsaženého v § 5 odst. 2 písm. b) 

nadbytečná.  
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K bodu 11, 12, 23 a 24  

K § 7 odst. 4 a 7, k příloze č. 8  

V souvislosti se změnou směrnice 2000/29/ES, která vypustila nutnost sledovat 

prostokořenné rostliny, a která se projevila nutností zrušit § 7 odst. 7, je třeba upravit i § 7 

odst. 4 a přílohu č. 8. 

Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, 

III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů 

škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na 

území Společenství - v bodě 4 písm. a) odst. ii) mění znění bodu 24 přílohy č. IV, části A, 

kapitoly II.., byl upraven zvláštní požadavek pro rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k 

pěstování, vypěstované ve volné půdě. Byl zrušen požadavek, že musí být prokázáno, že 

místo produkce je prosté Globodera rostochiensis a Globodera pallida. 

V § 7 odst. 7 se uváděla opatření, která by se nařizovala pro tyto rostliny při zjištění výskytu 

háďátek Globodera rostochiensis a Globodera pallida, tzn. zjištění na základě plnění 

povinnosti stanovené zvláštním požadavkem. Jelikož byl tento požadavek zrušen, průzkum 

výskytu uvedených háďátek u těchto rostlin se již neprovádí. 

 

K bodu 13 

K příloze č. 1 bod 1  

Latinský název rajčete jedlého „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw“ se 

nahrazuje novým vědeckým názvem „Solanum lycopersicum L.“ a opravuje se zdvojená 

tečka.  

K bodu 14 

K příloze č. 2 bod 1  

Zpřesňuje se postup odběru vzorků pro laboratorní analýzy. 

 

K bodu 15 

K příloze č. 2 bod 7  

 V souladu s požadavkem na minimální objem pro extrakci vzorku se mění objem 

odebraného vzorku ze 100 na 200 ml. 

 

K bodu 16, 17 a 18 

K příloze č. 4 části B  

Doplňuje se nadpis přílohy č. 4. 
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S ohledem na nové poznatky nelze bod 17 části B přílohy č. 4 aplikovat. Ke změně dochází 

v důsledku zpřesnění a jednoznačnosti uvedené formulace.   

 

K bodu 22 

Legislativní oprava. 

 

K Čl. II 

Účinnost 

Účinnost se navrhuje dnem 1. března 2016. 
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