
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění 
vyhlášky č. 409/2013 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
7. října 2015, č.j. 52405/2015-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 29. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce:  
        

Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

1) K části II.,  Návrh vyhlášky, úvodní věta: Doporučujeme upravit úvodní větu návrhu vyhlášky 
tak, aby byly obsaženy veškeré pozdější přepisy k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).  
 

Akceptováno. 

 2) K části II.,  Návrh vyhlášky, novelizační bod 4: Na základě článku 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme v § 27 odst. 3 písm. e) na konci ustanovení zrušit čárku a nahradit ji 
slovem „a“.   
 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

K úvodní větě návrhu vyhlášky 

Upozorňujeme, že úvodní věta návrhu vyhlášky ve své části odkazující na zmocňovací 
ustanovení uvedené v zákoně č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) nesprávně odkazuje na ustanovení § 22 odst. 10 zákona, když 
zmocňovací ustanovení je uvedeno v § 22 odst. 8 zákona. Ke změně označení předmětného 

Akceptováno. 
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zmocňovacího ustanovení došlo v souvislosti s novelizací zákona zákonem č. 279/2013 Sb. 
Doporučujeme proto provést patřičnou úpravu úvodní věty návrhu vyhlášky. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace a předseda 
Rady pro výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu  
a předseda LRV 

 
 
 
K Odůvodnění, A. Obecné části, bodu 4 
 

 

 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy: 

Doporučujeme doložit uváděný předpoklad, že návrh nebude mít hospodářské a finanční 
dopady. 
 
Odůvodnění: 
Právní úpravou se zavádí uvádění do oběhu sadby česneku pouze v uzavřeném obalu. 
Předkladatel neuvádí, zda byly provedeny kvantifikované odhady případných nákladů pro 
povinné balení a jejich dopady na dotčené subjekty (např. osoby uvádějící rozmnožovací 
materiál do oběhu), včetně doložení, že následkem právní úpravy nevznikne případná 
administrativní zátěž či naopak přínos pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav pro výkon kontroly 
způsobu balení a povolené velikosti balení. 

Vysvětleno. 

Pokud jde o uvádění do 
oběhu sadby česneku 
pouze v uzavřeném 
obalu, jde v podstatě o 
uvedení legislativy do 
souladu se současnou 
praxí, protože většina 
dotčených subjektů už 
sadbu česneku uvádí 
do oběhu v uzavřených 
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Mají být rovněž zavedeny změny označování kategorií a generací sadby brambor a definování 
počtu těchto generací, což může vyvolat náklady či jiné dopady na dotčené subjekty. 
Má být upraven vzor Protokolu o přebalení, přenávěskování a úpravě osiva, jakož i upraveny 
přílohy č. 10 a č. 20; tyto skutečnosti mohou mít za následek dodatečné administrativní úkony. 
Předkladatel by měl doložit, že jejich prováděním nevzniknou dodatečné náklady či 
administrativní zátěž. 
 

obalech. Na oblasti 
prodeje sadby česneku 
funguje na trhu pět 
dodavatelů, z nichž čtyři 
již dlouhodobě sadbu 
česneku v malém balení 
na trh dodávají. Pátý 
dodavatel tak již rovněž 
začal činit, a to po 
schůzce k této 
problematice na 
Ministerstvu 
zemědělství dne 30. 6. 
2015. Ke zvýšení 
nákladů spojených s 
„novými“ požadavky na 
malá balení sadby 
česneku tedy již u 
dodavatelů došlo dříve. 
Pokud by bylo nutné 
kvantifikovat toto 
navýšení, musel by 
Ústav oslovit všechny 
dodavatele sadby 
česneku s žádostí o 
vyčíslení těchto 
nákladů, což by v tento 
moment, kdy by to 
dodavatele v podstatě 
administrativně 
zatěžovalo, nebylo 
účelné. 
 
Příloha 10 – změna 
dokladů vydávaných 
Ústavem, nebude mít 
dopad na dotčené 
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subjekty. 
 
Příloha 20 – jen přehled 
kategorií 
rozmnožovacího 
materiálu, do kterého 
byly promítnuty změny 
zavedené do přílohy č. 
7. Nejde o formulář, 
který by dotčené 
subjekty musely 
vyplňovat. Změna této 
přílohy tedy nebude 
představovat zvýšení 
nákladů pro dotčené 
subjekty. 
 
Protokol o přebalení – 
jednorázová změna 
formuláře, který je 
dotčeným subjektům 
volně k dispozici na 
internetových stránkách 
Ústavu, takže po 
schválení této novely si 
subjekty budou stahovat 
změněný formulář, 
zvýšení nákladů to pro 
ně nebude 
představovat. 

 Závěr 

Doplněním výše uvedených chybějících údajů bude předkladatel moci snadněji obhájit 
navrhovanou volbu řešení. 
 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek  
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínka: 

Navrhovaná úprava obsažená v Čl. I bod 2. a 4. (§ 19 odst. 2 a § 27 odst. 3) a dále navrhovaná 
úprava příloh využívající ustanovení čl. 5 směrnice 2002/56/ES (možnost stanovit dodatečné 
nebo přísnější podmínky pro uznávání tuzemské produkce) popřípadě navrhovaná úprava příloh 
jdoucí nad rámec minimálních požadavků transponované unijní úpravy zřejmě představuje 
technický předpis ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice EU č. 2015/1535 a je tak 
nutné návrh vyhlášky notifikovat podle této unijní úpravy.   

Zásadní připomínky: 

K Čl. I bod 1. – poznámka pod čarou č. 1) 

S ohledem na zrušení směrnice 93/17/EHS je vhodné vypustit odkaz na tuto unijní úpravu. 

 

 
Akceptováno. 
Po dohodě vypuštěn 
novelizační bod č. 3 a 4 
– změna § 27 odst. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 K Čl. I bod 2. a 4. (§ 19 odst. 2 a § 27 odst. 3) – odůvodnění 

Podle odůvodnění je navrhovaná úprava přijímána z nutnosti ochrany spotřebitele a je 
poukázáno na to, že směrnice EU tuto problematiku upravují nedostatečně. 

Výše uvedené konstatování je poněkud vágní a je vhodné zkonkretizovat relevantní 
ustanovení směrnic 2008/72/ES a 93/61/ES, která problematiku upravují nedostatečně a 
která umožňují přijetí navrhované úpravy (mj. je vhodné se vyjádřit k čl. 14 a 15 směrnice 

2008/72/ES vymezujícím stupeň harmonizace). 

Akceptováno. 
Po dohodě vypuštěn 
novelizační bod č. 3 a 4 
– změna § 27 odst. 3. 
Jedná se o naplnění 
ustanovení směrnice, 
které se Ústavu nezdálo 
dosti přesné pro použití 
v naší legislativě: 
Směrnice 2008/72/ES 
článek 11, odstavec 1: 
„Aniž je dotčen čl. 10 
odst. 2, je sadba a 
rozmnožovací materiál 
zeleniny uváděn na trh 
výhradně v dostatečně 
stejnorodých partiích, 
pokud jsou provázeny 
doklady vystavenými 
dodavatelem v souladu 
s podmínkami 
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stanovenými v průvodce 
podle článku 4.“ 
 
K článku 14 výše 
uvedené směrnice: 
omezení uvádění do 
oběhu sadby česneku 
pouze v uzavřeném 
obalu nepatří mezi 
„omezení v souvislosti 
s dodavatelem, 
rostlinolékařským 
stavem rostlin, růstovým 
prostředím a režimem 
inspekcí“ ani „omezení 
s ohledem na odrůdu“. 
K článku 15 směrnice 
2008/72/ES:  Podle 
článku 11 odstavce 1 
poslední věty mají být 
požadavky týkající se 
uzavírání a balení 
stanoveny v průvodce 
podle článku 4. Tyto 
požadavky ale doposud 
stanoveny nebyly, 
směrnice 1993/61/EHS, 
která má naplňovat 
ustanovení poslední 
věty článku 1 odstavce 
1 směrnice 2008/72/ES, 
takové požadavky 
neobsahuje. Proto jsme 
přistoupili ke stanovení 
těchto požadavků 
v tomto návrhu. 
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 K Čl. I bod 7. Příloha č. 7 Část II Oddíl 1 – vysvětlivka 2 k Tabulce 2 

S ohledem na ustanovení části 1) písm. e) bod 7. třetí pododstavec směrnice 2013/63/EU (bod 
7. přílohy I směrnice 2002/56/ES) je vhodné, pokud se nemá jednat o přísnější úpravu určenou 
pro tuzemskou produkci, vysvětlivku vztáhnout k základnímu a certifikovanému 
reprodukčnímu materiálu. 

 

 
 
Akceptováno. 

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Národní bezpečnostní 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  
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Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K bodu č. 7  

V příloze č. 7 v části II oddíl 1 zní:  
„Oddíl 1 Povolené kategorie a generace  
Tabulka 2 
Druh  

Mateřské 
rostliny  

Rozmnožovací materiál 
předstupňů 2  

Základní  
RM 2  

Certifikovaný 
RM  

PBTC 1  PB 
1  

PB 2  PB 3  PB 4  S  SE  E  A  B  

Brambor  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
 
 

 
 1 – Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly 
vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých 
organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., viru svinutky 

bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, ze které je používán 
materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, je-li použito mikrovegetativní 
množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce. 
 

2 – Pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za 
poslední generaci, která je v dané kategorii povolena.“.  
Odůvodnění:  
Oprava chyby a odstranění nadbytečné věty z vysvětlivky 1. 

 

  
2. K bodu č. 9  

Do textu tohoto bodu vložit odkaz na další dokladu, a to „ j) Rozhodnutí o neuznání 
množitelského porostu sadby brambor“ a dosavadní písmena přečíslovat. 

 

  
3. K bodu č. 10  

Do textu tohoto bodu vložit nové písmeno j), které zní: „j) Rozhodnutí o neuznání množitelského 
porostu sadby brambor“, a mezi vzory dokladů přidat následující vzor: 

 

 „VZOR 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Hroznová 2, 656 06 Brno 
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                   Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 
                                                           Označení vydávajícího pracoviště 
 

č.j.             
Rozhodnutí č. 

o neuznání množitelského porostu sadby brambor 
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Hroznová 2, PSČ 656 

06 Brno, jako správní orgán věcně příslušný ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona 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, podle ust. § 5 odst. 6 ve spojení s odstavcem 5 zákona č. 219/2003 
Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 219/2003 Sb.“, 

rozhodl takto: 

množitelský porost č.  

Dodavatel  

(označení a sídlo, 
příp. místo 
podnikání) 

 

  
IČ  
Množitel 

(označení a sídlo, 
příp. místo 
podnikání) 

 

  
Druh - odrůda  

  
Kategorie  
Generace  
Výměra  

 
je neuznaný.  

Výsledek posklizňové zkoušky: 
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Počet 
hodnocených 

rostlin 
SV A Y XM X M S 

Přepočtené 
% těžkých 
virových 
chorob 

Poznámka 

          

Celkem           

Odůvodnění: 
ÚKZÚZ v průběhu správního řízení zjistil, že množitelský porost nemá ke dni uznání vlastnosti 

podle § 5 odst. 5 a 6 zákona č. 219/2003 Sb.  
Množitelský porost je neuznán pro………………… 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 
zemědělství České republiky prostřednictvím Odboru/oddělení osiva a sadby Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.  
 
V ……….. dne               jméno, příjmení a podpis osoby 
             oprávněné k vydání rozhodnutí.“. 
 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že předkládaná novela přináší začlenění výsledku posklizňové 
zkoušky sadby brambor do uznávacího listu porostu, a tím vznikl nový vzor uznávacího listu 
pouze pro porosty sadby brambor, je potřeba totéž provést s rozhodnutím o neuznání porostu, 
což jsme v předchozích fázích přípravy návrhu opomněli. Nyní se tedy vyčlenil nový vzor 
rozhodnutí  
o neuznání porostu určený pouze pro sadbu brambor. 
 
 
 

Asociace 
samostatných odborů 
 

Bez připomínek. 
 

 

Výzkumný ústav 
bramborářský 

Zásadní připomínky k navrhovanému znění: 
 

K příloze č. 7 - Jednoznačně formulovat počet generací a pravidla množení v rámci 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno. 
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kategorií 
Část II 
Oddíl I 
Tabulka 2 
Pod tabulku doplnit mezi vysvětlivky 1. a 2. tyto další: 
 
2 – Maximální počet generací RM předstupňů sázených na poli je 4 a celkový maximální počet 
kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby brambor 
je maximálně 7.  
3 – Maximální počet generací kategorie základní RM je 3 a celkový maximální počet generací 
základního RM a RM předstupňů dohromady je 7 (nelze množit z generace do stejné generace). 
4 – Maximální počet generací certifikovaného RM je 2 (nelze množit z generace do stejné 
generace). 
 
 

 Zahrnout testování PVS do kategorie základního RM a úprava koeficientů 

Část III 
Oddíl IV 
Pododdíl III 
Tabulka 3.4b, vysvětlivky pod tabulkou č.8 a 9 
 
V kategorii základního RM je vypuštěno sledování viru PVS. Je nutné PVS  virus do sledování 
znovu zařadit tak, jak to bylo doposud a to s koeficientem přepočtu pro generace S a SE 0,05, 
případně testovat rovněž generaci E s využitím stejného koeficientu.  
 

Na připomínce netrvá. 

Po dohodě s panem 
předsedou Chlanem a 
na základě pracovního 
jednání k vypořádání 
připomínek na MZe, 
které se uskutečnilo dne 
11. listopadu, proběhla 
anketa mezi členy 
předsednictva svazu. 
Po vyhodnocení z ní 
vyplývá, že většina 
členů předsednictva 
nadále podporuje 
stávající předložený 
návrh a tedy nenavrhuje 

jeho úpravy. 

  
Návrh vyhlášky 
zapracovává novou 
evropskou legislativu. 
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Většina obsahu 
evropských norem je 
povinná pro 
zapracování do 
národních předpisů. 
Pouze v bodech, kde by 
mohly být některé státy 
poškozeny aplikací 
jednotného přístupu, 
mají tyto státy možnost 
zvolení vlastního 
přístupu dle 
klimatických a dalších 
specifických podmínek. 
To se týká i viróz 
bramboru a zjišťování 
těchto viróz. Česká 
republika se nachází 
v středoevropském 
klimatu a nemůže 
stanovovat stejné 
podmínky a hodnoty, 
jaké mají přímořské 
státy. 
 
Příliš přísný návrh 
normy by vedl 
k ukončení části 
množení brambor v ČR 
a sadba by se dovážela 
z přímořských oblastí. 
To by samozřejmě 
vedlo i ke zvýšení 
cenových relací 
a zdražení sadby pro 
české pěstitele 
brambor. 
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Současný návrh je 
vyvážený a umožňuje 
pokračování množení 
v ČR i v dalším období. 
Tento návrh obsahuje 
parametry, které musí 
proces uznávání a 
sadba brambor 
splňovat.  
 
Navrhované znění 
vyhlášky zohledňuje 
nižší význam viru PVS a 
udržuje 
konkurenceschopnost 
českého množení. 
Budou uspořeny 
finanční prostředky ze 
státního rozpočtu za 
Elisa testy na zjišťování 
tohoto viru, stejně tak 
jako prostředky 
zemědělských subjektů 
množících sadbu. 
Pokud zákazníci budou 
požadovat výsledek na 
tento virus, jednotlivé 
firmy si mohou zadat 
testování nad rámec 
základního testování. 
Bylo by nežádoucí 
zvyšovat paušálně cenu 
sadby nadbytečným 
laboratorním 
testováním. 
Jedná se i o úsporu pro 
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pěstitele, neboť úspora 
za testování je 
nezanedbatelná. To 
zvyšuje 
konkurenceschopnost 
českých obchodních 
firem, množitelů 
brambor a českých 
pěstitelů brambor. 
 

 Změnit hodnoty koeficientů v generacích PB, S, SE a E. 

Část III 
Oddíl IV 
Pododdíl III 
Tabulka 3.4b 
 
V generacích PB – E je u testovaných virů PVM a PVX uveden koeficient přepočtu 0,16. Toto 
snížení koeficientů na poloviční hodnotu oproti původním, legalizuje možnost nadměrného 
výskytu těchto virů již v základních materiálech (v generaci SE až do 12%, v generaci E až do 
25%) a tím zhoršuje kvalitu dalšího množení. S původními koeficienty bylo v minulosti dosaženo 
dobrých výsledků při eradikaci těchto virů v našem šlechtění a množení. Navrhujeme proto, aby 
v generacích PB až E byl používán původní přepočtový koeficient pro tyto dva viry 0,33. 
 

Na připomínce netrvá. 

 Zrušit možnost produkce sadby, která nebyla laboratorně testována na přítomnost 
virů 
Část III 
Oddíl IV 
Pododdíl III 
Tabulka 3.4b, vysvětlivka pod tabulkou 10 
 
V návrhu vyhlášky se připouští možnost produkce laboratorně netestované sadby určené k 
použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor 
Ustanovení je nutné zrušit, protože odporuje stávající legislativě - zákonu 219/2003 Sb., příloze 
č. 2 a zejména odporuje i vlastnímu návrhu vyhlášky, kde v části III, oddílu II, pododdílu III je 
uveden požadavek na vlastnosti množitelských porostů: výskyt virových chorob v porostech 
běžného pěstování brambor v uzavřených pěstebních oblastech musí být do 10,0 %. Při 
netestování sadby by tento požadavek dodržen nebyl, resp. byl by nezjistitelný. 

Na připomínce netrvá. 
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Nehledě však na legislativní rozpory je připuštění možnosti část sadby vůbec netestovat 
nebezpečným krokem, který negativně ovlivní celou úroveň pěstování brambor. 
Již v minulém století bylo jednoznačně prokázáno, že hodnocením za vegetace nelze spolehlivě 
stanovit zdravotní stav porostů následujícího ročníku. To byl hlavní důvod pro zavedení 
posklizňového testování vzorků, jejichž výsledky s akceptovatelnou mírou pravděpodobnosti 
indikují zdravotní stav porostů přesadby. Ústup od tohoto principu je jak z hledisek 
epidemiologických výrazným krokem zpět, vedoucím ke zhoršení kvalitativních parametrů sadby, 
tak následně též k nepříznivým ekonomickým a právním dopadům. 
Kromě viru svinutky bramboru (PLRV) a viru Y bramboru (PVY), které se na sekundárně 
infikovaných rostlinách bramboru projevují převážně vizuálně rozpoznatelnými příznaky 
onemocnění, se vyskytují další 4 viry (PVA, PVM, PVX a PVS), u kterých jsou příznaky 
onemocnění rostlin bramboru proměnlivé (maskované), případně latentní. Jejich vizuální 
diagnóza je tak nespolehlivá a musí být v procesu udržovacího šlechtění a množení eliminovány 
systémem soustavné laboratorní diagnózy již od výchozích a základních šlechtitelských 
materiálů. 
 
 

 Stanovisko VÚB k výše uvedeným bodům shrnuje tato tabulka, kterou navrhujeme 
v předkládaném návrhu vyhlášky nahradit původní tabulku 3.4b.  
 

Posklizňové zkoušení laboratorní metodou 
  

      

  Kategorie 

Mateřské 
rostliny 
(PBTC) 

Rozmnožovací 
materiál 

předstupňů (PB) 
Základní RM        

(B) 

Cerifikovaný 
RM 
CE 

  Generace   
PB1 PB2 PB3 
PB4   S       SE       E  A           B 

  
% viróz 
celkem 0,0 0,5  1,0    2,0      4,0 8,0/5,0  10,0 

  Počet ročníků 1 1 až 4  1        1         1  1           1 

Sledovaný 
virus PLRV 1 1  1        1          1   1           1 

a 
koeficient PVY 1 1  1        1          1   1           1 

  PVA 1 1  1        1          1   ne        ne 

Na připomínce netrvá. 
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  PVM 1 0,33  0,33   0,33    0,33  ne        ne 

  PVX 1 0,33  0,33   0,33    0,33  ne        ne 

  PVS 1 0,05 
 0,05   0,05   
(0,05)  ne        ne 

 

 Ostatní připomínky k navrhovanému znění: 
 

Doplnit do sledovaných vad plíseň bramboru 
 
Část V 
Tabulka 5 
 
Do tabulky doplnit nově plíseň bramboru, jako číslo vady 2 takto: 

Číslo 
vady 

Vada PBTC PB S, SE, 
E 

A, B  

2 Plíseň 
bramboru 

0  0,2  0,5  0,5  
 

 

 Opravit název choroby 
 
Část V 
Tabulka 5 
 
Vada 3 – název strupovitost bramboru nahradit správným vědeckým názvem „aktinobakteriální 
obecná strupovitost bramboru“ 
 
 
Závěr: 

Návrh vyhlášky v předkládaném znění ve svém důsledku poškozuje české bramborářství jako 
celek. Výrazně slevuje z dlouhodobých zásad, které byly odpovědně nastaveny ve shodě s 
předními odborníky i státními orgány. Naše legislativa by měla garantovat českým pěstitelům 
konzumních brambor možnost nákupu cenově dostupné kvalitní sadby české provenience. 
Pokud naše legislativa nebude na takové úrovni, aby sadba pěstovaná v ČR byla kvalitativně 
srovnatelná se sadbou ze zahraničí,  povede to k nezájmu českých pěstitelů o českou sadbu, 
k dalšímu snižování množitelské plochy, vyššímu dovozu sadby a díky nižší produkci konzumu v 
ČR k dalšímu nárůstu dovozu konzumu a snižování soběstačnosti.  Sadba s tolerovaným vyšším 
výskytem PVS, jehož testování se v návrhu objevuje pouze u předstupňů s velmi nízkým 

Na připomínce netrvá. 
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koeficientem 0,025, může vést ke stagnaci výnosů a zvýšenému zájmu pěstitelů o sadbu 

z dovozu. 

 

 
 
Vypracoval: JUDr. Petra Zabranská  
V Praze dne 18. listopadu 2015 
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