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I. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 
ze dne……2017, 

kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti 
zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální 

hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb. 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,  
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“): 

 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření 
původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění 
vyhlášky č. 328/2008 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a 
v poznámce pod čarou číslo 1 se číslo „1985“ nahrazuje číslem „1993“. 

2. V § 2 písm. a) se text „ssp.“ zrušuje. 

3. V § 2 písm. c) bodě 2. se slovo  „Lycopersicon“ nahrazuje slovem „Solanum“. 

4. V § 2 písm. i) se slova „Státní rostlinolékařskou správou (dále jen „rostlinolékařská 
správa“)“ nahrazují slovy „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále 
jen „Ústav“)“. 

5. V § 2 písm. j), § 3 odst. 8, § 4 odst. 1 písm. a) a b), příloze č. 1, části A., příloze č. 4, 
části 1., písm. c) a e), příloze č. 4, části 2., písm. c), e) a f), příloze č. 4, části 4., bodu 4.1.1. 
písm. b), bodu 4.1.6. a bodu 4.1.10., příloze č. 4, části 5., bodu 5.2.1., písm. c) a d), bodu 
5.4. a bodu 5.11., písm. a) a b), příloze č. 5, úvodním odstavci, příloze č. 5, části 1., písm. c),  
příloze č. 5, části 2. a v příloze č. 6, části 2., se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují 
slovem „Ústavem“. 

6. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a 5, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, příloze č. 4, části 
4., bodu 4.4., a v příloze č. 4, části 5., bodu 5.9. se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují 
slovem „Ústav“. 
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7. V § 3 odst. 8 se slova „Státní rostlinolékařské správy“ nahrazují slovy „Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského“.  

8. V § 3 odst. 8, 10 a 11, § 4 odst. 2, 4 a 5, § 5 odst. 1, 2 a 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 
písm. a) a b), § 7 odst. 2 a 4, příloze č. 3, bodu 2., příloze č. 4, části 1., písm. c), d) a 
posledním odstavci, příloze č. 4, části 2., písm. a), c), d) a posledním odstavci, příloze č. 4, 
části 3., příloze č. 4, části 4., bodu 4.1., pobodu 4.1.1., písm. c), podbodu 4.1.3. a bodu 4.5., 
příloze č. 4, části 5., bodu 5.1., 5.10., úvodním odstavci, a 5.11., úvodním odstavci, příloze č. 
5, části 1., písm. c), příloze č. 5, části 2. a v příloze č. 6, části 1. se slova „rostlinolékařská 
správa“ nahrazují slovem „Ústav“. 

9. V § 3 odst. 9 se slova „fyzickou nebo právnickou osobou, pověřenou k této činnosti 
Ministerstvem zemědělství podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou 
správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona“ nahrazují slovy „osobou, pověřenou k této 
činnosti Ústavem“. 

10. V § 3 odst. 10 se slova „a nebo“ nahrazují slovem „anebo“ a slova „, v případě 
rozmnožovacího materiálu 2) bramboru a rajčete také Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu 
ústavu zemědělskému“ se zrušují. 

11. V § 4 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 1 písm. a) a b), příloze č. 1, části B., příloze č. 4, části 
1., úvodní větě, příloze č. 4, části 2., úvodní větě, příloze č. 4, části 4., bodu 4.1., podbodu 
4.1.1., písm. b) a c), bodu 4.1., podbodu 4.1.5. a 4.1.7., bodu 4.2., písm. a) a bodu 4.5., 
písm. b) a c) a v příloze č. 4, části 5., podbodu 5.2.2., písm. b) a d), bodu 5.7., písm. a), b), c) 
a d) a bodu 5.10., písm. b), c) a d) se slova „rostlinolékařské správy“ nahrazují slovem 
„Ústavu“. 

12. V příloze č. 4, části 1., posledním odstavci a části 2., posledním odstavci se slova 
„rostlinolékařskou správu, která“ nahrazují slovy „Ústav, který“.  

13. V příloze č. 4, části 2., písm. a) se slova „touto správou“ nahrazují slovem „Ústavem“. 

14. V příloze č. 4, části 5., bodu 5.2., podbodu 5.2.1., písm. c), se slovo „písmene“ 
nahrazuje slovem „písmenem“, v příloze č. 4, části 4., bodu 4.3. a v části 5., bodu 5.7. písm. 
d) a bodu 5.8. se slova „rostlinolékařské správě“ nahrazují slovem „Ústavu“. 

15. V příloze č. 4, části 5., bodu 5.2.1., písmeno f) zní: 

„f) nesmí provádět umělou závlahu v prvním vegetačním období následujícím po roce 
potvrzení výskytu původce hnědé hniloby a v následujících třech letech smí provádět 
závlahu jen se souhlasem a pod dohledem Ústavu a za předpokladu, že je vyloučeno 
jakékoliv zjistitelné nebezpečí šíření původce hnědé hniloby. (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. 
zákona).“. 
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Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctným dnem následujícím po dni jejího 
vyhlášení.  

 

 

Ministr: 
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