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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

Článek I, 1.  

V poznámce pod čarou č. 1 se zrušují slova 
„Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne  
30. března 1993 o vymezení tříd Společenství 
pro základní sadbu brambor a  
o podmínkách a označování těchto tříd.“ a na 
konci textu poznámky pod čarou č. 1 se 
doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 
2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou 
se mění přílohy I a II směrnice Rady 
2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky 
na sadbu brambor a partie sadby brambor.  

Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze 
dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro 
základní a certifikovanou sadbu brambor a o 
podmínkách a označování těchto tříd. 
Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze 
dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách 
a třídách Unie pro sadbu brambor 
předcházející základní sadbě brambor. 
Prováděcí směrnice Komise 2015/1955/EU ze 
dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy I a 
II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva 
obilovin na trh.“. 

32013L0063 
 

Článek 2 
 

Provedení 
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4MELF5U)



2 

 

 

 

32014L0020 Článek 2 
odstavec 1. 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 

 

32014L0021 Článek 4 
odstavec 1. 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Článek I  
19 odst. 2. 
 

(2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do 
oběhu se ukládají do obalů zabraňujících 
jejich poškození a záměně nebo smíchání 
jednotlivých partií. Sadbu česneku je možné 
uvádět do oběhu pouze v uzavřeném obalu 
zamezujícím účinně záměně obsahu. 

 

32008L0072 Článek 11 
 

1.   Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, je sadba a 
rozmnožovací materiál zeleniny uváděn na trh 
výhradně v dostatečně stejnorodých partiích, pokud 
jsou uznány za splňující požadavky této směrnice a 
pokud jsou provázeny doklady vystavenými 
dodavatelem v souladu s podmínkami stanovenými v 
průvodce podle článku 4. Je-li na tomto dokladu 
úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od 
všech dalších informací uvedených na dokladu. 
Požadavky týkající se sadby a rozmnožovacího 
materiálu zeleniny, pokud jde o značení nebo 
uzavírání a balení, budou uvedeny v průvodce podle 
článku 4. 
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2.   V případě maloobchodní dodávky sadby nebo 
rozmnožovacího materiálu zeleniny 
neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být 
požadavky týkající se značení omezeny na vhodné 
informace o produktu. 
 

Článek I  
7. 
 

Část II Specifikace kategorií rozmnožovacího 
materiálu a nejvyšší povolený počet generací 
Oddíl 1  Povolené kategorie a generace 
Tabulka 2 
 
Tabulka 
 

32013L0063 Příloha  
(1) 
e) 
 

e) Doplňuje se nový bod, který zní: 
„7. Generace základní sadby brambor jsou 
maximálně čtyři a kombinovaných generací sadby 
předcházející základní sadbě na poli a základní 
sadby brambor je maximálně sedm. 
Generace certifikované sadby brambor jsou 
maximálně dvě. 
Není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se 
za to, že brambory náleží k poslední generaci, která 
je pro příslušnou kategorii povolena.“ 

  32014L0020 Článek 1 Článek 1 
Třídy Unie pro základní sadbu brambor 
1. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie S“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. b) uvedené 
přílohy. 
2. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie SE“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. b) uvedené 
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přílohy. 
3. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie E“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. b) uvedené 
přílohy. 

  32014L0021 Článek 2 
2. 

2. Členské státy zajistí, aby sadba brambor 
předcházející základní sadbě brambor mohla být 
uváděna na trh jako „třída Unie PBTC“ a „třída Unie 
PB“ v souladu s podmínkami uvedenými v příloze. 
 

 Část III 
Požadavky na vlastnosti množitelských 
porostů 
Oddíl 3  Čistota druhu a čistota odrůdy 
Pododdíl 1 
Tabulka 3.3 
 
Tabulka 

32013L0063 Příloha  
(1)(a)1.(b) 
(1)(a)2.(b) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
1) Příloha I se mění takto: 
a) Body 1 a 2 se nahrazují tímto: 
„1. Základní sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
b) podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě 
a podíl rostlin cizích odrůd nepřekračuje dohromady 
0,1 % a u přímého potomstva nepřekračuje 
dohromady 0,25 %; 
2. Certifikovaná sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
b) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřekračuje dohromady 0,5 % a u 
přímého potomstva nepřekračuje dohromady 0,5 %; 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(a)(i) 
(2)(a)(i) 
(3)(a)(i) 
 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
S“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
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i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,1 %, 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
SE“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,1 %, 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě 
a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 
0,1 %, 

   Příloha II 
(1)(a)(i) 
(2)(a)(i) 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,2 %, 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,5 %, 

  32014L0021 Příloha  
1.(a)(i) 
2.(a)(i) 

PŘÍLOHA 
Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) v porostu nejsou přítomny rostliny neodpovídající 
odrůdě ani rostliny cizích odrůd, 
2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
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základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
i) podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin 
cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,01 %, 

 Část III 
Požadavky na vlastnosti množitelských 
porostů 
Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 
Pododdíl 1 
Tabulka 3.4a 
 
Tabulka 

32013L0063 Příloha  
(1)(a)1.(a) 
(1)(a)1.(d) 
(1)(a)2.(a) 
(1)(a)2.(d) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
1) Příloha I se mění takto: 
a) Body 1 a 2 se nahrazují tímto: 
„1. Základní sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin 
nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 1,0 
%; 
d) při úřední kontrole pěstovaných rostlin 
nepřekračuje podíl rostlin s příznaky mozaikovitosti a 
podíl rostlin s příznaky virové svinutky dohromady 0,8 
%. 
2. Certifikovaná sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
a) při úřední kontrole pěstovaných rostlin 
nepřekračuje podíl rostlin napadených černáním 4,0 
%; 
d) při úřední kontrole pěstovaných rostlin 
nepřekračuje podíl rostlin s příznaky mozaikovitosti a 
podíl rostlin s příznaky virové svinutky dohromady 6,0 
%. 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(a)(ii) 
(1)(a)(iv) 
(2)(a)(ii) 
(2)(a)(iv) 
(3)(a)(ii) 
(3)(a)(iv) 
 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
S“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) podíl pěstovaných rostlin napadených černáním 
nepřesahuje 0,1 %, 
iv) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
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a podíl rostlin s příznaky virové svinutky nepřesahuje 
dohromady 0,2 %, 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
SE“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) podíl pěstovaných rostlin napadených černáním 
nepřesahuje 0,5 %, 
iv) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 0,5 %, 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) podíl pěstovaných rostlin napadených černáním 
nepřesahuje 1,0 %, 
iv) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 0,8 %, 

   Příloha II 
(1)(a)(ii) 
(1)(a)(iv) 
(2)(a)(ii) 
(2)(a)(iv) 
 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) podíl pěstovaných rostlin napadených černáním 
nepřesahuje 2,0 %, 
iv) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 2,0 %; 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) podíl pěstovaných rostlin napadených černáním 
nepřesahuje 4,0 %, 
iv) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 6,0 %; 

  32014L0021 Příloha  
1.(a)(ii) 
1.(a)(iv) 

PŘÍLOHA 
Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
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2.(a)(ii) 
2.(a)(iii) 
 

1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) v porostu nejsou přítomny rostliny napadené 
černáním, 
iv) v porostu nejsou přítomny rostliny s příznaky 
mozaikovitosti nebo virové svinutky, 
2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) rostliny jsou prosty příznaků černání, 
iii) podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti 
nebo virové svinutky nepřesahuje 0,1 %, 

 Část III 
Požadavky na vlastnosti množitelských 
porostů 
Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 
Pododdíl 3 Zkoušky potřebné ke zjištění 
vlastností množitelských porostů 
Tabulka 3.4b 
 
Tabulka 

32013L0063 Příloha  
(1)(a)1.(c) 
(1)(a)2.(c) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
1) Příloha I se mění takto: 
a) Body 1 a 2 se nahrazují tímto: 
„1. Základní sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
c) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 4,0 %; 
2. Certifikovaná sadba brambor vyhovuje těmto 
minimálním požadavkům: 
c) u přímého potomstva nepřekračuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 10,0 %; 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(a)(iii) 
(2)(a)(iii) 
(3)(a)(iii) 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
S“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 1,0 %, 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
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SE“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 2,0 %, 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 4,0 %, 

   Příloha II 
(1)(a)(iii) 
(2)(a)(iii) 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 8,0 %, 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
příznaky virové nákazy 10,0 %, 

  32014L0021 Příloha 
1.(a)(iii) 
2.(a)(iv) 

PŘÍLOHA 
Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iii) u přímého potomstva není v porostu přítomna 
virová nákaza, 
2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
iv) u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s 
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příznaky virové nákazy 0,5 %; 

 Část V 
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího 
materiálu 
2. Další sledované vady: 
Tabulka 5 
 
Tabulka 

32013L0063 Příloha  
(2) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
2) Příloha II se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA II 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ 
SADBY BRAMBOR 
Tolerance pro následující nečistoty, vady a nákazy 
sadby brambor: 
1. přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % 
hmotnosti pro základní sadbu brambor a 2,0 % 
hmotnosti pro certifikovanou sadbu brambor; 
2. kombinace suché a mokré hniloby, není-li 
způsobena druhy Synchytrium endobioticum, 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus nebo 
Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z čehož 

mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti; 
3. vnější vady, např. deformované nebo poškozené 
hlízy: 3,0 % hmotnosti; 
4. obecná strupovitost brambor napadající hlízy na 
více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % 
hmotnosti; 
5. kořenomorka bramborová napadající hlízy na více 
než 10,0 % jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti; 
6. prašná strupovitost napadající hlízy na více než 
10,0 % jejich povrchu: 3,0 % hmotnosti; 
7. scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 1,0 
% hmotnosti. 
Celková tolerance pro body 2 až 7: 6,0 % hmotnosti 
pro základní sadbu brambor a 8,0 % hmotnosti pro 
certifikovanou sadbu brambor. 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(b) 
(2)(b) 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
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(3)(b) S“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
SE“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
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nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS iii) sadba brambor 
napadená obecnou strupovitostí brambor na více než 
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jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % 
hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

   Příloha II 
(1)(b) 
(2)(b) 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
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nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
 iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
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3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 

  32014L0021 Příloha  
1.(b) 
2.(b) 

PŘÍLOHA 
Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
b) partie musí být prosty sadby brambor spadající 
pod kterýkoli z následujících bodů: 
i) je napadena hnilobami, 
ii) je napadena kořenomorkou bramborovou, 
iii) je napadena obecnou strupovitostí brambor, 
iv) je napadena prašnou strupovitostí brambor, 
v) je nadměrně scvrklá v důsledku dehydratace, 
vi) má vnější vady, včetně deformovaných nebo 
poškozených hlíz. 
2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS 7.2.2014 Úřední 
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věstník Evropské unie L 38/41 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 0,5 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

Článek I 
8. 

V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených pod 
písmeny b) Žádost o uznání množitelského 
porostu, d) Výsledek mechanického rozboru 
sadby brambor, n) Žádost o registraci osob a 
s) Protokol o přebalení, přenávěskování, 
úpravě osiva znějí: 
 
Formuláře 

32013L0063 Příloha  
(2) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
2) Příloha II se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA II 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ 
SADBY BRAMBOR 
Tolerance pro následující nečistoty, vady a nákazy 
sadby brambor: 
1. přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % 
hmotnosti pro základní sadbu brambor a 2,0 % 
hmotnosti pro certifikovanou sadbu brambor; 
2. kombinace suché a mokré hniloby, není-li 
způsobena druhy Synchytrium endobioticum, 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus nebo 
Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z čehož 
mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti; 
3. vnější vady, např. deformované nebo poškozené 
hlízy: 3,0 % hmotnosti; 
4. obecná strupovitost brambor napadající hlízy na 
více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % 
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hmotnosti; 
5. kořenomorka bramborová napadající hlízy na více 
než 10,0 % jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti; 
6. prašná strupovitost napadající hlízy na více než 
10,0 % jejich povrchu: 3,0 % hmotnosti; 
7. scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 1,0 
% hmotnosti. 
Celková tolerance pro body 2 až 7: 6,0 % hmotnosti 
pro základní sadbu brambor a 8,0 % hmotnosti pro 
certifikovanou sadbu brambor. 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(b) 
(2)(b) 
(3)(b) 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
S“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
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deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
SE“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
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hmotnosti. 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS iii) sadba brambor 
napadená obecnou strupovitostí brambor na více než 
jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % 
hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

   Příloha II 
(1)(b) 
(2)(b) 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
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nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4MELF5U)



21 

 

ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
 iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 

  32014L0021 Příloha  
1.(b) 
2.(b) 

PŘÍLOHA 
Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
b) partie musí být prosty sadby brambor spadající 
pod kterýkoli z následujících bodů: 
i) je napadena hnilobami, 
ii) je napadena kořenomorkou bramborovou, 
iii) je napadena obecnou strupovitostí brambor, 
iv) je napadena prašnou strupovitostí brambor, 
v) je nadměrně scvrklá v důsledku dehydratace, 
vi) má vnější vady, včetně deformovaných nebo 
poškozených hlíz. 
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2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS 7.2.2014 Úřední 
věstník Evropské unie L 38/41 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 0,5 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

Část I 
10. 

V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané 
Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené 
pod písmeny c) Uznávací list na množitelský 
porost sadby brambor, g) Uznávací list na 
sadbu, h) Dvojjazyčný uznávací list na sadbu, 
j) Rozhodnutí o neuznání množitelského 

32013L0063 Příloha  
(2) 

PŘÍLOHA 
Přílohy I a II směrnice 2002/56/ES se mění takto: 
2) Příloha II se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA II 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ 
SADBY BRAMBOR 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4MELF5U)



23 

 

porostu sadby brambor a l) Rozhodnutí o 
neuznání sadby znějí: 
 
Formuláře 

Tolerance pro následující nečistoty, vady a nákazy 
sadby brambor: 
1. přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % 
hmotnosti pro základní sadbu brambor a 2,0 % 
hmotnosti pro certifikovanou sadbu brambor; 
2. kombinace suché a mokré hniloby, není-li 
způsobena druhy Synchytrium endobioticum, 
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus nebo 
Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z čehož 

mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti; 
3. vnější vady, např. deformované nebo poškozené 
hlízy: 3,0 % hmotnosti; 
4. obecná strupovitost brambor napadající hlízy na 
více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % 
hmotnosti; 
5. kořenomorka bramborová napadající hlízy na více 
než 10,0 % jejich povrchu: 5,0 % hmotnosti; 
6. prašná strupovitost napadající hlízy na více než 
10,0 % jejich povrchu: 3,0 % hmotnosti; 
7. scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 1,0 
% hmotnosti. 
Celková tolerance pro body 2 až 7: 6,0 % hmotnosti 
pro základní sadbu brambor a 8,0 % hmotnosti pro 
certifikovanou sadbu brambor. 

  32014L0020 Příloha I 
(1)(b) 
(2)(b) 
(3)(b) 

PŘÍLOHA I 
Podmínky pro základní sadbu brambor 
1. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
S“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
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nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
SE“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
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nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 
3. Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie 
E“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS iii) sadba brambor 
napadená obecnou strupovitostí brambor na více než 
jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % 
hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
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nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

   Příloha II 
(1)(b) 
(2)(b) 

PŘÍLOHA II 
Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor 
1. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie A“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
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vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 
2. Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy 
Unie B“ jsou následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z 
nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou 
nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti, 
 iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10 % povrchu brambor 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 1,0 % hmotnosti, 
vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
2,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % 
hmotnosti. 

  32014L0021 Příloha  PŘÍLOHA 
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1.(b) 
2.(b) 

Podmínky pro uvádění sadby brambor předcházející 
základní sadbě brambor tříd Unie PBTC a PB na trh 
1. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
b) partie musí být prosty sadby brambor spadající 
pod kterýkoli z následujících bodů: 
i) je napadena hnilobami, 
ii) je napadena kořenomorkou bramborovou, 
iii) je napadena obecnou strupovitostí brambor, 
iv) je napadena prašnou strupovitostí brambor, 
v) je nadměrně scvrklá v důsledku dehydratace, 
vi) má vnější vady, včetně deformovaných nebo 
poškozených hlíz. 
2. Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
b) tolerance týkající se partií, pokud jde o následující 
nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální 
hnědou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti, 
ii) sadba brambor napadená kořenomorkou 
bramborovou na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
iii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu brambor 
nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,CS 7.2.2014 Úřední 
věstník Evropské unie L 38/41 
iv) sadba brambor napadená prašnou strupovitostí 
brambor na více než 10,0 % povrchu brambor 
nepřesahuje 1,0 % hmotnosti, 
v) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 0,5 % hmotnosti, 
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vi) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 
3,0 % hmotnosti, 
vii) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti, 
viii) celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují 
tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % 
hmotnosti. 

Část I 
11. 

V příloze č. 20 bodě 1 tabulka zní: 
 
Tabulka 

32014L0020 Článek 1 Článek 1 
Třídy Unie pro základní sadbu brambor 
1. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie S“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. b) uvedené 
přílohy. 
2. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie SE“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. b) uvedené 
přílohy. 
3. Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor 
mohla být uváděna na trh jako „třída Unie E“, pokud 
splňuje tyto podmínky: 
a) úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory 
splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. a) přílohy I, 
a 
b) úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie 
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splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. b) uvedené 
přílohy. 

 
 

32014L0021 Článek 2 
2. 

2. Členské státy zajistí, aby sadba brambor 
předcházející základní sadbě brambor mohla být 
uváděna na trh jako „třída Unie PBTC“ a „třída Unie 
PB“ v souladu s podmínkami uvedenými v příloze. 

Článek II Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2016. 
 

32013L0063 
 

Článek 2 
 

Provedení 
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 
 

32014L0020 Článek 2 
odstavec 1. 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 
 

32014L0021 Článek 4 
odstavec 1. 

Provedení 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
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odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU (32013L0063) Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění 
přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu 
brambor a partie sadby brambor. 

Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU (32014L0020) Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie 
pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto 
tříd 

Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU (32014L0021) Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních 
podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě 
brambor. 
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