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IV. 
 

Platné znění vyhlášky č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti 
zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru na původce bakteriální 

hnědé hniloby, ve znění navrhovaných změn 
 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) Evropské 
unie1) a upravuje opatření, která se uplatňují na území České republiky proti šíření 
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al., původci bakteriální kroužkovitosti bramboru, a Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al., původci bakteriální hnědé hniloby, aby se 
a) zabránilo výskytu a šíření, 
b) zjistilo místo výskytu a rozsah rozšíření a 
c) při zjištění výskytu se zabránilo jejich šíření a prováděla se ochranná opatření s cílem 

jejich eradikace. 

§ 2 

Pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
a) původcem kroužkovitosti - bakterie Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. subsp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., 
b) původcem hnědé hniloby - bakterie Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., 
c) hostitelskými rostlinami - 

1. původce kroužkovitosti - brambor (Solanum tuberosum L.) s výjimkou semen bramboru, a 
ostatní rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae), u nichž byla potvrzena možnost infekce 
původcem kroužkovitosti v přirozených podmínkách, 

2. původce hnědé hniloby - brambor (Solanum tuberosum L.) s výjimkou semen bramboru, 
rajče jedlé (Lycopersicon Solanum lycopersicum L.) kromě semen a plodů, lilek potměchuť 
(Solanum dulcamara L.) a ostatní rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae), u nichž byla 
potvrzena možnost infekce původcem hnědé hniloby v přirozených podmínkách, 

d) detekčním průzkumem - průzkum zaměřený na zjišťování výskytu původce kroužkovitosti 
nebo původce hnědé hniloby v určitém území nebo v určité partii, 

e) vymezovacím průzkumem - průzkum k určení rozsahu a původu zamoření původcem 
kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby, k určení způsobu šíření infekce a k určení 
hranic území, na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 zákona, 

f) pravděpodobným zamořením původcem kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby - 
podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby v rostlině, zásilce, 
partii, zařízení, stroji, dopravním prostředku, skladu nebo jejich části a veškerých jiných 
předmětech včetně obalového materiálu, podle § 11 odst. 1 zákona, 

g) možným rozšířením původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby - podezření z 
výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby na pozemku, v objektu anebo v 
území, podle § 11 odst. 1 zákona, 

h) zamořením původcem kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby - výskyt původce 
kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby podle § 11 odst. 1 zákona, 

i) karanténním územím - území vymezené Státní rostlinolékařskou správou (dále jen 
"rostlinolékařská správa") Ústavem, na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská 
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opatření podle § 76 odst. 1 zákona z důvodu potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo 
původce hnědé hniloby, 

j) bezpečnostní zónou - území vymezené rostlinolékařskou správou Ústavem, na které se 
vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 zákona z důvodu podezření z 
výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby, 

k) klonově příbuznou partií - partie hostitelské rostliny, která vznikla vegetativním množením z 
jedné původní partie; přitom se za: 

1. sesterské klonově příbuzné partie považují klonově příbuzné partie, které vznikly v témže 
roce vegetativním množením z jediné rodičovské partie, v případě rajčete rostliny, které 
vyrostly ze stejné partie osiva, 

2. rodičovskou klonově příbuznou partii považuje partie klonově příbuzná sesterským klonově 
příbuzným partiím, které z ní bezprostředně vznikly. 

§ 3 

Průzkum výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby 

(1) Rostlinolékařská správa Ústav provádí každoročně v souladu s § 10 odst. 1 zákona 
systematický průzkum výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby v rozsahu 
podle odstavců 2 až 7. 

(2) Detekčnímu průzkumu výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby 
podléhají 

a) rozmnožovací materiál bramboru2) původem z České republiky v rozsahu podle § 8 odst. 2, 
b) namátkově vybrané partie rozmnožovacího materiálu bramboru 2) původem ze členských 

států Evropské unie (dále jen "členský stát"), 
c) namátkově vybrané partie nesadbových brambor původem z České republiky a z ostatních 

členských států, 
d) všechny partie bramboru vypěstované v bezpečnostní zóně vymezené podle § 5 odst. 1 

písm. c). 

(3) Vymezovacímu průzkumu na výskyt původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby podléhají všechny partie hostitelských rostlin označené jako podezřelé z výskytu 
původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby a všechny partie hostitelských rostlin 
vypěstované v karanténním území vymezeném podle § 5 odst. 1 písm. c). 

(4) Zjišťování původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby při rostlinolékařské 
kontrole zásilek dovážených ze třetích zemí a vyvážených do třetích zemí podléhají 

a) všechny dovážené partie rozmnožovacího materiálu bramboru2) a namátkově vybrané partie 
ostatních brambor, 

b) všechny partie bramboru určené k vývozu do třetích zemí. 

(5) Detekčnímu průzkumu na výskyt původce hnědé hniloby navíc podléhají 
a) porosty rostlin rajčete určených k dalšímu pěstování, 
b) vodní zdroje používané k závlaze hostitelských rostlin původce hnědé hniloby včetně 

doprovodných hostitelských rostlin a odpadní vody ze zpracovatelských podniků, které 
průmyslově zpracovávají hlízy bramboru, popřípadě také pevné odpady z těchto podniků. 

(6) Vymezovacímu průzkumu výskytu původce hnědé hniloby navíc podléhají v případě 
podezření z výskytu nebo potvrzení jeho výskytu vodní zdroje používané k závlaze partií 
podezřelých z výskytu a plevelné hostitelské rostliny, popřípadě také pěstební substrát v 
místech produkce, odkud tyto partie pocházejí. 

(7) Výskyt původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby se zjišťuje 
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a) laboratorním testováním vzorků hlíz bramboru odebraných v případech uvedených v odstavci 
2 písm. a) a b), odstavci 3 a v odstavci 4 písm. b) z porostů nebo ze skládek, v případě 
uvedeném v odstavci 4 písm. a) z dovážených partií, 

b) prohlídkou celých rostlin bramboru a řezu dužninou hlíz, v porostech nebo ve skládkách, 
popřípadě také laboratorním testováním vzorků hlíz bramboru, v případech uvedených v 
odstavci 2 písm. c) a d), 

c) prohlídkou porostů rajčete ve vhodnou dobu s následným laboratorním testováním vzorků 
rostlin s příznaky napadení původcem hnědé hniloby v případech uvedených v odstavci 5 
písm. a), 

d) laboratorním testováním vzorků vody, pěstebního substrátu, pevných odpadů nebo 
hostitelských rostlin pobřežní vegetace v případě uvedeném v odstavci 5 písm. b) a v 
odstavci 6. 

(8) Způsob prohlídky partie a počet, původ, složení a dobu odběru vzorků při průzkumu, 
prováděném podle odstavců 2 až 7, rozsah tohoto průzkumu a způsob předávání informací o 
odebraných a testovaných vzorcích stanovuje v souladu s § 10 odst. 1 zákona 
rostlinolékařská správa Ústav na základě uznávaných vědeckých a statistických zásad a 
biologie původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby, s přihlédnutím k systémům 
produkce brambor a dalších hostitelských rostlin a v závislosti na aktuální situaci ve výskytu 
anebo na míře rizika zavlečení původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby a zveřejní 
ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského (dále jen "Věstník"). Testování odebraných vzorků pro zjištění a určení 
původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby se provádí způsobem stanoveným v příloze 
č. 1 nebo stanoveným rostlinolékařskou správou Ústavem v souladu s § 10 odst. 1 zákona a 
zveřejněným ve Věstníku. 

(9) K průzkumu prováděnému podle odstavců 2 a 4 lze využít rovněž vzorky úředně 
odebrané anebo testované 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 osobou, pověřenou k této činnosti Ústavem, 
pokud bude zajištěno na základě pravidelného dohledu této správy, že vzorky budou 
odebírány a testovány způsobem stanoveným podle odstavce 8. 

(10) Výsledky průzkumu prováděného podle odstavců 2 až 6 oznamuje písemně 
rostlinolékařská správa Ústav bez zbytečného odkladu právnické nebo fyzické osobě, která 
vlastní příslušnou partii bramboru nebo rajčete a nebo anebo je oprávněna tuto partii uvádět 
na trh nebo ji pěstuje nebo pěstovala , v případě rozmnožovacího materiálu 2) bramboru a 
rajčete také Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. 

(11) Podrobnosti o provádění průzkumu podle odstavců 2 až 8 předkládá 
rostlinolékařská správa Ústav v souladu s § 10 odst. 5 zákona jednou ročně v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 2 části A ostatním členským státům a Komisi za účelem zajištění 
srovnatelné úrovně potvrzování nepřítomnosti původce kroužkovitosti a původce hnědé 
hniloby mezi členskými státy. Výsledky úředních průzkumů provedených podle odstavců 2 až 
6 oznamuje rostlinolékařská správa Ústav jednou ročně ostatním členským státům a Komisi, 
a to v případě průzkumu v rozmnožovacím materiálu bramboru2), množeném pouze pro 
výsadbu na pozemcích množitele, do 1. září, v ostatních případech do 1. června. Údaje 
oznámení o podrobnostech a výsledcích průzkumu, týkající se porostů hostitelských rostlin, 
se vztahují vždy k produkci předchozího roku. Podrobnosti tohoto oznámení jsou důvěrné. 

§ 4 

Opatření při zjištění podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby 
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(1) Za podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby se v 
souladu s § 11 odst. 1 zákona považuje 

a) rostlinolékařskou správou Ústavem ověřené zjištění vizuálních příznaků napadení těmito 
škodlivými organismy a v případě původce hnědé hniloby pozitivní výsledek rychlého 
screeningového testu podle přílohy č. 1 oddílu I číslo 1 a oddílu II, nebo 

b) pozitivní výsledek screeningového testu provedeného rostlinolékařskou správou Ústavem 
nebo pod jejím dohledem způsobem stanoveným v příloze č. 1. 

(2) V případě podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby 
rostlinolékařská správa Ústav v rámci odborného šetření podle § 76 odst. 7 zákona a 
zvláštního právního předpisu3) zajistí provedení úředního laboratorního testování, a to 
způsobem stanoveným podle § 3 odst. 8 a při dodržení podmínek stanovených v příloze č. 2 
části B, s cílem toto podezření potvrdit nebo vyvrátit. 

(3) Rostlinolékařská správa Ústav zahájí neodkladně po zjištění podezření z výskytu 
původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby odborné šetření podle § 76 odst. 2 
zákona za účelem zjištění původu podezřelého výskytu a v souladu s § 11 odst. 1 zákona 

a) zakáže přesun všech partií nebo zásilek, ze kterých byly odebrány vzorky, s výjimkou těch, 
které jsou podrobeny opatření pod dohledem rostlinolékařské správy Ústavu, které vylučuje 
zjistitelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby, a 

b) nařídí vhodná opatření založená na stupni odhadovaného rizika dalšího možného šíření 
původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby s cílem tomuto šíření předejít včetně 
zákazu přesunu nebo zajištění úředního dohledu nad přesunem všech ostatních partií 
hostitelských rostlin na pozemcích a v objektech spojených s podezřením z výskytu, 
popřípadě i mimo tyto pozemky a objekty. 

(4) Při podezření na nebezpečí zamoření partií hostitelských rostlin nebo, v případě 
původce hnědé hniloby, povrchových vod původem z jiného členského státu nebo v 
některém jiném členském státě, sdělí rostlinolékařská správa Ústav neprodleně úřední 
rostlinolékařské službě příslušného členského státu podrobnosti týkající se tohoto podezření 
a bude s tímto státem vhodným způsobem spolupracovat. 

(5) Pokud bude o podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby, které může mít původ v České republice nebo které může Českou republiku ohrozit, 
informována Česká republika, nařídí rostlinolékařská správa Ústav vhodná opatření podle 
odstavců 2 a 3. 

§ 5 

Opatření při potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby 

(1) Pokud úřední laboratorní testování odebraných vzorků způsobem stanoveným podle 
§ 3 odst. 8 potvrdí výskyt původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby, 
rostlinolékařská správa Ústav v souladu s § 76 odst. 2 zákona a s přihlédnutím k aktuálním 
vědeckým výsledkům, biologii původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby a ke způsobu 
pěstování, uvádění na trh a průmyslového zpracování hostitelských rostlin 

a) označí za zamořené rostliny, zásilku, anebo partii, a zařízení, stroje, dopravní prostředky, 
sklady nebo jejich části a veškeré jiné objekty včetně obalového materiálu, z něhož byl 
vzorek odebrán, a které přišly do styku s uvedeným rostlinným materiálem, ze kterého byl 
vzorek odebrán, a místo nebo místa produkce včetně těch, kde je možná úplná výměna 
pěstebního substrátu, a pozemek, na nichž byly zamořené rostliny vypěstovány a odkud byl 
vzorek odebrán, 

b) provede odborné šetření zaměřené na zjištění rozsahu pravděpodobného zamoření a 
prvotního zdroje nákazy v souladu s ustanovením bodu 1 přílohy č. 3 včetně testování 
klonově příbuzných partií hostitelských rostlin podle § 6 a stanoví v souladu s ustanovením 
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bodu 2 přílohy č. 3 rozsah pravděpodobného zamoření prostřednictvím předsklizňového 
nebo posklizňového kontaktu, a na základě klonové příbuznosti, pěstování, zavlažování a 
zalévání nebo jiné pěstitelské vazby se zamořeným předmětem nebo objektem, označeným 
podle písmene a), 

c) vymezí karanténní území na základě označení zamořených předmětů nebo objektů podle 
písmene a) a bezpečnostní zónu na základě stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření 
podle písmene b) a možného rozšíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby 
v souladu s ustanovením bodu 3 přílohy č. 3. 

(2) V případě potvrzení výskytu původce hnědé hniloby s ohledem na povrchovou vodu, 
odpadní vodu ze zařízení na zpracování a balení brambor a s ohledem na hostitelské rostliny 
z čeledi lilkovitých z doprovodné vegetace, jejichž prostřednictvím by při zavlažování, 
zalévání nebo zaplavení povrchovou vodou mohlo být ohroženo pěstování brambor, 
rostlinolékařská správa Ústav 

a) zajistí úřední laboratorní testování odebraných vzorků povrchových vod a popřípadě 
hostitelských rostlin z čeledi lilkovitých způsobem stanoveným v příloze č. 1 ve vhodných 
termínech s cílem určit rozsah zamoření, 

b) označí v souladu s pozitivními výsledky úředního laboratorního testování podle písmene a) 
povrchovou vodu, z níž byly odebírány vzorky, za zamořenou, 

c) vymezí karanténní území na základě označení povrchové vody za zamořenou podle písmene 
b) a bezpečnostní zónu na základě stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření 
původcem hnědé hniloby a jeho možného rozšíření podle bodu 3 přílohy č. 3. 

(3) Rostlinolékařská správa Ústav neprodleně oznámí ostatním členským státům a 
Komisi v souladu s ustanovením bodu 4 přílohy č. 3 potvrzený výskyt původce kroužkovitosti 
nebo původce hnědé hniloby podle odstavce 1 písm. a), popřípadě odstavce 2 písm. b), a 
sdělí podrobnosti o vymezení karanténního území a bezpečnostní zóny podle odstavce 1 
písm. c), popřípadě odstavce 2 písm. c). Podrobnosti o tomto oznámení jsou důvěrné. 

(4) Pokud jiný členský stát potvrdí výskyt původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby v rostlině, zásilce anebo partii původem z České republiky v oznámení učiněném 
obdobně podle odstavce 3, rostlinolékařská správa Ústav odpovídajícím způsobem a v 
souladu s ustanovením odstavců 1 a 2 označí zamořené předměty a objekty, stanoví rozsah 
pravděpodobného zamoření a vymezí karanténní území, popřípadě bezpečnostní zónu. 

(5) Rostlinolékařská správa Ústav stanoví úředním sdělením ve Věstníku zásady pro 
vedení odborného šetření podle odstavce 1 písm. b) a pro stanovení rozsahu karanténního 
území a bezpečnostní zóny, vymezovaných podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c) a 
odstavce 4. 

§ 6 

Testování klonově příbuzných partií hostitelských rostlin 

(1) Rostlinolékařská správa Ústav zajistí laboratorní testování podle § 4 odst. 2 všech 
dohledaných partií hostitelských rostlin klonově příbuzných k partiím, které byly označeny za 
zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a), v každém případě však všechny klonově příbuzné 
partie rozmnožovacího materiálu 2), a to v rozsahu potřebném ke stanovení prvotního zdroje 
nákazy a rozsahu možného zamoření s cílem stanovit míru rizika dalšího šíření původce 
kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby. 

(2) Podle výsledku testování podle odstavce 1 rostlinolékařská správa Ústav v případě 
potřeby označí další předměty a objekty za zamořené, rozšíří rozsah možného zamoření a 
nově vymezí karanténní území a bezpečnostní zónu podle § 5 odst. 1 písm. a), b) a c). 
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§ 7 

Opatření proti šíření původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby 

(1) v souladu s § 11 odst. 1 zákona nařídí tato mimořádná rostlinolékařská opatření 
podle § 76 odst. 2 zákona: 

a) partie hostitelských rostlin označená za zamořenou podle § 5 odst. 1 písm. a) nesmí být 
sázena a pod dohledem rostlinolékařské správy Ústavu se s ní naloží způsobem uvedeným 
v bodě 1 přílohy č. 4, pokud rostlinolékařská správa Ústav předem ověří, že neexistuje 
rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby a že jsou 
splněny požadavky na zneškodňování odpadů, stanovené v příloze č. 5, v případě 
průmyslového zpracování této partie, 

b) partie hostitelských rostlin označená jako pravděpodobně zamořená podle § 5 odst. 1 písm. 
b) smí být použita pod dohledem rostlinolékařské správy Ústavu způsobem uvedeným v 
bodě 2, popřípadě 3 přílohy č. 4, pokud rostlinolékařská správa Ústav předem ověří, že 
neexistuje rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby a že jsou splněny požadavky na zneškodňování odpadů, stanovené v příloze č. 5, v 
případě průmyslového zpracování této partie, a pokud není tato partie na základě výsledku 
testování klonově příbuzných partií hostitelských rostlin podle § 6 označena jako zamořená 
podle § 5 odst. 1 písm. a), 

c) zařízení, stroje, dopravní prostředky, sklady nebo jejich části a veškeré jiné objekty včetně 
obalového materiálu, označené za zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo označené jako 
pravděpodobně zamořené podle § 5 odst. 1 písm. b), se buď zničí nebo podrobí očistě a 
dezinfekci pomocí vhodných metod uvedených v příloze č. 6 s tím, že po provedení očisty a 
dezinfekce se tyto objekty a předměty za zamořené ani za pravděpodobně zamořené 
nepovažují, 

d) v karanténním území a bezpečnostní zóně, vymezených podle § 5 odst. 1 písm. c), 
popřípadě podle § 5 odst. 2 písm. c), musí být provedena opatření stanovená v případě 
výskytu původce kroužkovitosti v bodě 4 přílohy č. 4 a v případě výskytu původce hnědé 
hniloby v bodě 5 přílohy č. 4. 

(2) Rostlinolékařská správa Ústav může nařídit podle § 11 odst. 1 zákona přísnější 
mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby než opatření uvedená v odstavci 1, pokud budou tato opatření odborně odůvodněná, 
splnitelná a účinná. Podrobnosti o těchto opatřeních a o opatřeních nařízených podle 
odstavce 1 písm. d) uvnitř karanténního území a v bezpečnostní zóně sděluje 
rostlinolékařská správa Ústav ostatním členským státům a Komisi spolu s registračním 
číslem dotčených povinných osob, registrovaných podle § 12 odst. 1 zákona. 

(3) Rostlinolékařská správa Ústav zruší podle § 76 odst. 4 písm. b) zákona mimořádná 
rostlinolékařská opatření nařízená podle odstavce 1 a odstavce 2 po jejich splnění a po 
uplynutí doby stanovené k jejich splnění. 

(4) Přechovávání původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby je v souladu s § 7 
odst. 1 zákona zakázáno s výjimkou jejich přechovávání k vědeckým, šlechtitelským nebo 
diagnostickým účelům, které povoluje rostlinolékařská správa Ústav podle § 8 odst. 1 
zákona, pokud tím nebudou narušena ochranná opatření při jejich výskytu ani nevznikne 
riziko jejich šíření. 

§ 8 

Testování rozmnožovacího materiálu2) bramboru 
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 (1) Rozmnožovací materiál2) bramboru, vypěstovaný na území České republiky a 
uváděný na trh, musí být podroben laboratornímu testování, prováděnému v rámci 
detekčního průzkumu podle § 3 odst. 2, v rozsahu podle odstavce 2 a v souladu s § 3 odst. 8 
a 9, a shledán prostým původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby. 

  (2) Testování podle odstavce 1 se v příslušném sklizňovém roce podrobí 

 a) rostliny šlechtitelského rozmnožovacího materiálu4) bramboru určené k výrobě 
předstupňů a reprezentativní vzorky všech partií rozmnožovacího materiálu bramboru, pokud 
byl v posledním uplynulém sklizňovém roce v partii rozmnožovacího materiálu 2) bramboru 
původem z České republiky potvrzen výskyt původce kroužkovitosti, a nebo 

 b) pokud byl v posledním uplynulém sklizňovém roce v partii rozmnožovacího 
materiálu2) bramboru původem z České republiky potvrzen výskyt původce hnědé hniloby, 
buď 

1. rostliny šlechtitelského rozmnožovacího materiálu4) bramboru a předstupňů a 
reprezentativní vzorky všech partií základního rozmnožovacího materiálu bramboru v 
případech potvrzené klonové souvislosti se zaměřením na tuto souvislost, nebo 

2. reprezentativní vzorky všech partií základního rozmnožovacího materiálu bramboru 
nebo předstupňů a šlechtitelského rozmnožovacího materiálu bramboru4) v případech, u 
nichž prokazatelně neexistuje žádná klonová souvislost, nebo 

 c) rostliny šlechtitelského rozmnožovacího materiálu bramboru4) nebo reprezentativní 
vzorky všech partií základního rozmnožovacího materiálu bramboru nebo předstupňů, nebo 
všech partií rozmnožovacího materiálu bramboru určených k množení v následujícím roce, 
pokud výskyt původce kroužkovitosti ani původce hnědé hniloby nebyl v posledním 
uplynulém sklizňovém roce potvrzen v partii rozmnožovacího materiálu2) bramboru původem 
z České republiky. 

_____________________________ 
1)  Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 19851993 o ochraně proti bakteriální 
kroužkovitosti bramboru.  
Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al.  
Směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice 
Rady 93/85/EHS.  
Směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII 
směrnice Rady 98/57/ES. 
2) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 31 odst. 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování 
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. 
4) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * *  
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Příloha č. 1 
 

A. Metody diagnózy, detekce a identifikace původce kroužkovitosti 

*.*.* 

Obecné zásady 

Optimalizované protokoly pro různé metody, validovaná činidla a podrobnosti pro 
přípravu testovaných a kontrolních materiálů jsou uvedeny v dodatcích. Seznam laboratoří, 
které se podílely na optimalizaci a validaci protokolů, je v dodatku č. 1. 

Protože protokoly obsahují zjištění karanténního organismu a zahrnují použití 
životaschopných kultur Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus jako kontrolních 
materiálů, je nutné pracovat za vhodných karanténních podmínek s odpovídajícím zařízením 
na odstraňování odpadů a za podmínek příslušných povolení vydaných rostlinolékařskou 
správou Ústavem. 

*.*.* 

B. Metody diagnózy, detekce a identifikace původce hnědé hniloby 

Předložené postupové diagramy popisují různé postupy, které jsou součástí: 
i) diagnózy hnědé hniloby v hlízách bramboru a bakteriálního vadnutí bramboru, rajčete a 

některých dalších hostitelských rostlin, 
ii) detekce Ralstonia solanacearum ve vzorcích hlíz bramboru, rostlin bramboru, rostlin rajčete a 

jiných hostitelských rostlin, a ve vzorcích vody a půdy, 
iii) identifikace Ralstonia solanacearum (R. solanacearum) 

Obecné zásady 

Optimalizované protokoly pro různé metody, schválená činidla a podrobnosti pro 
přípravu testovaných a kontrolních materiálů jsou uvedeny v dodatcích. Seznam laboratoří, 
které se podílely na optimalizaci a validaci protokolů, je v dodatku 1. 

Protože protokoly obsahují zjištění karanténního organismu a zahrnují použití 
životaschopných kultur R. solanacearum jako kontrolních materiálů, je nutné pracovat za 
vhodných karanténních podmínek s odpovídajícím zařízením na odstraňování odpadů a za 
podmínek stanovených příslušným povolením rostlinolékařské správy Ústavu. 

* * * 
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Příloha č. 3 
 

Způsob provádění odborného šetření a stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření 
původcem kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby a rozsahu jejich možného rozšíření 

a náležitosti oznámení potvrzeného výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby 

*.*.* 

2. Při stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření původcem kroužkovitosti nebo 
původce hnědé hniloby podle § 5 odst. 1 písm. b) je nutno posoudit zejména: 

- hostitelské rostliny pěstované v místě produkce, označeném za zamořené podle § 5 odst. 1 
písm. a), 

- místo produkce nebo prostor s určitým pěstitelským propojením na hostitelské rostliny 
označené za zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a), včetně těch, které mají společné 
pěstitelské zařízení a vybavení a ve kterých byly společně používány zemědělské stroje, a to 
přímo nebo prostřednictvím společného smluvního partnera, 

- hostitelské rostliny pěstované v místě(-ech) produkce uvedeném(-ých) v předcházející odrážce 
nebo nacházející se v takovém(-ých) místě(-ech) během období, kdy se hostitelské rostliny 
označené za zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a) nacházely v takových prostorách nebo 
místech produkce uvedených v první odrážce, 

- společné sklady skladující hostitelské rostliny z výše uvedených míst produkce, 
- zařízení, stroje, dopravní prostředek, sklad nebo jeho části a veškeré jiné předměty včetně 

obalového materiálu, které mohly přijít do styku s hostitelskými rostlinami označenými za 
zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a) během předcházejících 12 měsíců nebo kratšího 
období, pokud je to odborně odůvodněno, 

- hostitelské rostliny, které se skladují nebo jsou v kontaktu se stavbami nebo předměty 
vyjmenovanými v předcházející odrážce, a to do provedení očisty a dezinfekce těchto staveb 
nebo objektů způsobem stanoveným v příloze č. 6, 

- hostitelské rostliny, které mají na základě testování podle § 6 stejný klonový původ jako 
hostitelské rostliny označené za zamořené podle § 5 odst. 1 písm. a), a u kterých 
rostlinolékařská správa Ústav na základě odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona 
označí vzhledem ke klonové souvislosti zamoření za pravděpodobné, a to včetně rostlin 
testovaných s negativním výsledkem; v případě pochybností o identitě zamořených a 
klonově příbuzných hostitelských rostlin rostlinolékařská správa Ústav určí testování 
odrůdové pravosti, 

- místo produkce, ve kterém byly hostitelské rostliny uvedené v předchozí odrážce pěstovány 
nebo skladovány, 

- místo produkce, ve kterém se používala povrchová voda k postřiku nebo k zavlažování 
původem ze zdroje, označeného podle § 5 odst. 2 písm. b) za zamořený původcem hnědé 
hniloby, 

- hostitelské rostliny původce hnědé hniloby vypěstované na pozemcích zaplavených vodou, 
označenou podle § 5 odst. 2 písm. b) za zamořenou původcem hnědé hniloby. 

* * * 
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Příloha č. 4 
 

Opatření po potvrzení přítomnosti původce kroužkovitosti nebo původce hnědé hniloby 

1. Způsob naložení s partií hostitelské rostliny označenou za zamořenou 

S partií hostitelské rostliny, označenou za zamořenou podle § 5 odst. 1 písm. a), musí 
být naloženo na základě nařízení rostlinolékařské správy Ústavu podle § 7 odst. 1 písm. a) 
některým z níže uvedených způsobů: 

a) odvoz do řízené skládky a okamžité převrstvení vhodným materiálem (zemina, suť apod.) 
tak, aby nemohlo dojít ke zcizení hlíz a k dalšímu šíření původce kroužkovitosti ani původce 
hnědé hniloby; mohou být přitom využity jen takové skládky, u nichž je vyloučeno nebezpečí 
průsaku na zemědělsky využívanou ornou půdu nebo v případě hlíz napadených původcem 
hnědé hniloby do povrchových vod využívaných k zavlažování zemědělské půdy; 

b) v případě hlíz bramboru tepelné zpracování v pařících zařízeních, při němž jsou hlízy 
vystaveny teplotě nejméně 75 °C po dobu nejméně deseti minut, a následné zkrmení 
hospodářskými zvířaty; 

c) v případě hlíz bramboru prostřednictvím přímé a okamžité dodávky partie do 
zpracovatelského podniku tepelné zpracování hlíz pro průmyslové nebo potravinářské účely, 
při němž jsou hlízy vystaveny teplotě nejméně 75 °C po dobu nejméně deseti minut nebo, v 
případě naložení s partií na území České republiky, zpracovány takovým technologickým 
postupem, schváleným rostlinolékařskou správou Ústavem, který vylučuje další šíření 
původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby; přesun zamořených partií povolí 
rostlinolékařská správa Ústav jen do podniků touto správou Ústavem písemně k tomu účelu 
schválených, a to na základě ověření, že v podniku funguje systém očisty a dezinfekce 
skladovacích prostor a odvozových vozidel a že podnik splňuje požadavky na 
zneškodňování nebo likvidaci odpadů, stanovené v příloze č. 5, 

d) v případě původce kroužkovitosti zpracování hlíz silážováním se silážní kukuřicí za podmínky 
rozřezání hlíz a jejich rovnoměrného rozvrstvení do celého objemu silážované kukuřice; 
rostlinolékařská správaÚstav posoudí konkrétní podmínky silážování před použitím tohoto 
opatření a stanoví konkrétní postupy, které vyloučí možnost šíření původce kroužkovitosti, 

e) jiné opatření, které bylo předem písemně schváleno rostlinolékařskou správou Ústavem, 
pokud bylo prokázáno, že neexistuje rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti 
ani hnědé hniloby, takové opatření musí být rostlinolékařskou správou Ústavem nařízeno 
určité povinné osobě včetně stanovení podmínek pro bezrizikové naložení s odpady, 

f) spálení s přihlédnutím ke zvláštnímu zákonu1). 

Při likvidaci jakéhokoliv odpadu souvisejícího s výše uvedenými možnostmi nebo vzniklého z 
výše uvedených možností musí být splněny požadavky na zneškodňování odpadů 
stanovené v příloze č. 5. 

Opatření pod písmenem a) je možné použít k naložení s partií označenou jako zamořená jen 
v případě, kdy nebylo možné zcela využít postup v písmenech b) až e). Opatření nařízená v 
souladu s písmeny d) a e) sděluje rostlinolékařská správa Ústav neprodleně Komisi a 
ostatním členským státům. Pokud má být opatření pod písmeny a) až e) provedeno na 
území jiného členského státu, povinná osoba o tom informuje rostlinolékařskou správu, která 
Ústav, který tuto informaci sdělí úřední organizaci rostlinolékařské péče příslušného 
členského státu. 

2. Způsob naložení s partií hostitelské rostliny označenou za pravděpodobně zamořenou 

S partií hostitelské rostliny, označenou za pravděpodobně zamořenou podle § 5 odst. 1 
písm. b), musí být naloženo na základě nařízení rostlinolékařské správy Ústavu podle § 7 
odst. 1 písm. b) některým z níže uvedených způsobů: 
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a) konzumace hlíz bramboru balením upravených pro přímé dodání do místa spotřeby a použití 
bez přebalování jako konzumní brambory, v místě s vhodným zařízením na likvidaci odpadu 
dle požadavků stanovených v příloze č. 5; přesun partií podezřelých ze zamoření původcem 
hnědé hniloby povolí rostlinolékařská správa Ústav jen do míst touto správou Ústavem 
písemně k tomu účelu schválených, a to na základě ověření, že v podniku funguje systém 
dezinfekce skladovacích prostor a odvozových vozidel a že podnik splňuje požadavky na 
zneškodňování odpadů, stanovené v příloze č. 5, 

b) v případě hlíz bramboru tepelné zpracování v pařících zařízeních, při němž jsou hlízy 
vystaveny teplotě nejméně 75 °C po dobu nejméně deseti minut, a následné zkrmení 
hospodářskými zvířaty; 

c) v případě hlíz bramboru prostřednictvím přímé a okamžité dodávky partie do 
zpracovatelského podniku tepelné zpracování hlíz pro průmyslové nebo potravinářské účely, 
při němž jsou hlízy vystaveny teplotě nejméně 75 °C po dobu nejméně deseti minut nebo, v 
případě naložení s partií na území České republiky, zpracovány takovým technologickým 
postupem, schváleným rostlinolékařskou správou Ústavem, který vylučuje další šíření 
původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby; přesun partií podezřelých ze zamoření 
povolí rostlinolékařská správa Ústav jen do podniků Ústavem písemně k tomu účelu na 
území České republiky schválených, a to na základě ověření, že v podniku funguje systém 
dezinfekce skladovacích prostor a odvozových vozidel a že podnik splňuje požadavky na 
zneškodňování odpadů, stanovené v příloze č. 5, 

d) v případě původce kroužkovitosti zpracování hlíz silážováním se silážní kukuřicí za podmínky 
rozřezání hlíz a jejich rovnoměrného rozvrstvení do celého objemu silážované kukuřice; 
rostlinolékařská správa Ústav posoudí konkrétní podmínky silážování před použitím tohoto 
opatření a stanoví konkrétní postupy, které vyloučí možnost šíření původce kroužkovitosti, 

e) v případě původce kroužkovitosti a rozmnožovacího materiálu bramboru výsadba hlíz v 
karanténním území vymezeném podle § 5 odst. 1 písm. c) za podmínek, že: 

- hlízy byly v tomto karanténním území vypěstovány a bylo prokázáno, že nedošlo k jejich 
bezprostřednímu kontaktu s hlízami partie označené za zamořenou, 

- se karanténní území nenachází v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího 
materiálu bramboru podle zvláštního zákona2), 

- porost bude rostlinolékařskou správou Ústavem kontrolován a testován dle přílohy č. 1 na 
výskyt původce kroužkovitosti, 

- hlízy sklizené z příslušného porostu budou použity pouze způsobem podle písmene b) popř. 
d), pokud nepůjde o hlízy z partie označené za zamořenou, 

f) jiné opatření, které bylo předem písemně schváleno rostlinolékařskou správou Ústavem a při 
kterém neexistuje rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti ani původce hnědé 
hniloby, takové opatření musí být rostlinolékařskou správou Ústavem nařízeno určité 
povinné osobě včetně stanovení podmínek pro bezrizikové naložení s odpady. 

Při likvidaci jakéhokoliv odpadu souvisejícího s výše uvedenými možnostmi nebo vzniklého z 
výše uvedených možností musí být splněny požadavky na zneškodňování odpadů 
stanovené v příloze č. 5. 

Opatření nařízená v souladu s písmeny d), e) a f) sděluje rostlinolékařská správa Ústav 
neprodleně Komisi a ostatním členským státům. Pokud má být opatření pod písmeny a) až 
d) provedeno na území jiného členského státu, povinná osoba o tom v předstihu informuje 
rostlinolékařskou správu, která Ústav, který tuto informaci sdělí úřední organizaci 
rostlinolékařské péče příslušného členského státu tak, aby bylo možno zajistit úřední 
kontrolu nad plněním nařízeného opatření. 

3. Ošetření celých rostlin a posklizňových zbytků rostlin 

Všechny rostliny partie podezřelé ze zamoření nebo zamořené se odstraní z pozemku 
nebo objektu a uloží do řízené skládky odpadů v souladu se zněním v bodě 1. písm. a) nebo 
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spálí způsobem, kterým nedojde k porušení zákonných ustanovení o ochraně ovzduší. Tento 
způsob se doporučuje zejména pro rostliny rajčete. 

Pěstované rostliny partie podezřelé ze zamoření nebo zamořené je možno v případě 
původce kroužkovitosti namísto opatření uvedených v bodech 1. a 2. nebo spálení likvidovat 
totálním herbicidem do doby, kdy lze zaručit i likvidaci podzemních částí rostlin, a následně 
porost zaorat. 

Opatření nařízená podle tohoto bodu sděluje rostlinolékařská správa Ústav neprodleně 
Komisi a ostatním členským státům. 

4. Opatření v karanténním území po potvrzení výskytu původce kroužkovitosti 

4.1. V karanténním území, které zahrnuje místo produkce označené za zamořené 
původcem kroužkovitosti podle § 5 odst. 1 písm. a), rostlinolékařská správa Ústav po 
potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nařídí podle § 7 odst. 1 písm. d), že uživatel 
pozemků v tomto území: 

4.1.1. na pozemku označeném za zamořený původcem kroužkovitosti podle § 5 odst. 1 
písm. a): 

a) nesmí po dobu tří vegetačních období následujících po roce potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti pěstovat brambor včetně osiva, a musí systematicky vyhledávat a likvidovat 
planě rostoucí rostliny bramboru a ostatní planě rostoucí hostitelské rostliny původce 
kroužkovitosti [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona] 

nebo 
musí tento pozemek po čtyři vegetační období udržovat jako černý úhor nebo jej po 

prvním roce černého úhoru po dobu tří vegetačních období zatravnit nebo osít jetelem, 
jetelotrávou, vojtěškou či vojtěškotrávou a porost na něm udržovat sekáním jako co nejnižší 
strniště, či intenzivně spásat, a musí na něm vyhledávat a odstraňovat planě rostoucí rostliny 
bramboru a ostatní planě rostoucí hostitelské rostliny původce kroužkovitosti [§ 76 odst. 1 
písm. a) bod 2. zákona]; 

b) smí pěstovat brambor v prvém roce, který následuje po splnění ustanovení uvedených pod 
písm. a), ale jen s podmínkou, že 

- během předcházejících dvou let bylo na základě písemné žádosti uživatele pozemku 
rostlinolékařskou správou Ústavem ověřeno, že pozemek byl shledán prostým planě 
rostoucích rostlin bramboru a ostatních planě rostoucích hostitelských rostlin původce 
kroužkovitosti, 

- k výsadbě bude použit rozmnožovací materiál3) nebo farmářská sadba4) vypěstovaná pod 
kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce 
kroužkovitosti s výsledkem negativním, a 

- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování [§ 76 
odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

c) po splnění ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených v karanténním 
území podle bodu 4 smí v dalším sklizňovém období následujícím po příslušném rotačním 
cyklu, který musí činit nejméně 2 roky, pěstovat brambory na sadbu nebo na konzum s 
podmínkou, že rostlinolékařská správa Ústav provede vymezovací průzkum výskytu 
původce kroužkovitosti podle § 3 odst. 3, k výsadbě bude použit rozmnožovací materiál3) 
nebo farmářská sadba4) vypěstovaná pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a 
testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním, a 
sklizené hlízy budou testovány dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti. 

c) po splnění ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených 
v karanténním území podle bodu 4 smí pěstovat brambory na sadbu nebo na konzum 
s podmínkou, že Ústav provede vymezovací průzkum výskytu původce kroužkovitosti 
podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona], k výsadbě bude použit 
rozmnožovací materiál3) nebo farmářská sadba4) vypěstovaná pod kontrolou Ústavu a 
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testovaná dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním, a 
sklizené hlízy budou testovány dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti, 
případné pěstování sadbových brambor je možné až po uplynutí dvou let od prvního 
pěstování brambor na tomto pozemku. 

4.1.2. na pozemku jiném než označeném za zamořený původcem kroužkovitosti podle § 
5 odst. 1 písm. a), na kterém byl v roce potvrzení výskytu původce kroužkovitosti pěstován 
brambor, nesmí po dobu dvou následujících vegetačních období pěstovat brambor; 
(§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

4.1.3. na pozemku jiném než označeném za zamořený původcem kroužkovitosti podle § 
5 odst. 1 písm. a), na kterém nebyl v roce potvrzení výskytu původce kroužkovitosti pěstován 
brambor, smí ve vegetačním období, které následuje po roce potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti, pěstovat brambor, ale jen s podmínkou, že 

- rostlinolékařská správa Ústav protokolárně neshledá žádné riziko šíření původce 
kroužkovitosti planě rostoucími rostlinami bramboru ani jinými planě rostoucími hostitelskými 
rostlinami původce kroužkovitosti, a 

- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování (§ 76 
odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

4.1.4. musí po dobu čtyř úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti vyhledávat a likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru a jiné planě rostoucí 
hostitelské rostliny původce kroužkovitosti (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona) a sklizené 
brambory musí být testovány postupem podle přílohy č. 1 [§ 76 odst. 1 písm. d) zákona]; 

4.1.5. musí zabezpečit oddělenou manipulaci a oddělené skladování rozmnožovacího 
materiálu3) bramboru a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy 
Ústavu a testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem 
negativním od ostatních rostlin bramboru (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

4.1.6. musí způsobem uvedeným v příloze č. 6: 
- jednorázově provést očistu a dezinfekci objektů a předmětů, které přišly do kontaktu se 

zamořenou partií anebo s partií pravděpodobně zamořenou, a to nejpozději do té doby, než 
přijdou do styku s jinými partiemi hostitelských rostlin (§ 76 odst. 1 písm. c) zákona); 

- provádět očistu strojů, dopravních prostředků, skladovacích prostor, třídicích linek, obalů, palet 
a jiných předmětů po každém použití při výrobě hlíz bramboru po dobu stanovenou 
rostlinolékařskou správou  Ústavem [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; očista strojů se 
provádí po ukončení jejich práce na jednom pozemku s alespoň jedním porostem bramboru, 
očista skladovacích prostorů, obalů, palet, třídiček, dopravních prostředků a jiných předmětů 
vždy po vyskladnění jedné partie nebo ukončení práce s jednou partií; 

- provádět po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce kroužkovitosti 
závěrečnou očistu sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečnou očistu a dezinfekci 
všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných předmětů použitých 
při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být ukončena před novým 
použitím (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

4.1.7. smí k pěstování bramboru po dobu tří let následujících po roce potvrzení výskytu 
původce kroužkovitosti používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářská sadba4) 
vypěstovaná pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a testovaná dle přílohy č. 1 na 
výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním, (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. 
zákona); 

4.1.8. nesmí vysazovat krájené hlízy bramboru nebo vysazovat hlízy bramboru pomocí 
napichovacích sazečů (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 
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4.1.9. nesmí množit rozmnožovací materiál3) bramboru ani pro vlastní potřebu ve 
vegetačním období bezprostředně následujícím po vegetačním období, v němž nebo z jehož 
sklizně byl výskyt původce kroužkovitosti zjištěn (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

4.1.10. smí přemisťovat mimo toto území pouze partie bramboru, které byly úředním 
laboratorním testováním shledány prostými původce kroužkovitosti a partie označené 
rostlinolékařskou správou Ústavem jako zamořené nebo pravděpodobně zamořené při 
splnění všech podmínek v nařízeném opatření (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona). 
Sklizené hlízy bramboru balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby na území 
České republiky a určené k použití bez přebalování jako konzumní brambory lze přemisťovat 
mimo karanténní území ihned po odběru úředního vzorku, pokud byla příslušná partie 
prohlédnuta v době sklizně rostlinolékařskou správou Ústavem na výskyt příznaků původce 
kroužkovitosti, včetně prohlídky řezu dužniny hlíz, s negativním výsledkem. 

4.1.11. smí vyvážet rostliny bramboru vypěstované v tomto území do třetích zemí pouze 
pokud budou dodrženy úřední dovozní karanténní podmínky, stanovené orgánem 
rostlinolékařské péče dovážející země (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

4.1.12. nesmí používat zemědělské nářadí a mechanizační prostředky, používané při 
pěstování, sklizni, posklizňové úpravě, přepravě a skladování brambor, které přišly do 
kontaktu se zamořenými partiemi, po dobu jednoho roku od doby potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti mimo toto území bez řádné očisty a dezinfekce provedené způsobem 
uvedeným v příloze č. 6 (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

4.2. Při potvrzení původce kroužkovitosti v produkčních systémech, kde je možná úplná 
výměna pěstebního substrátu (např. ve sklenících šlechtitelů či při pěstování minihlízek, 
meristémů a pod.) uživatel pozemků: 

a) nesmí pěstovat brambor, včetně osiva, pokud nedojde pod kontrolou rostlinolékařské správy  
Ústavu k eradikaci původce kroužkovitosti, včetně odstranění všech rostlin bramboru nebo 
jiných rostlin čeledi Solanaceae, úplné výměně pěstebního substrátu a vyčištění a dezinfekci 
veškerých objektů, strojů a zařízení provedené způsobem uvedeným v příloze č. 6 (§ 76 
odst. 1 písm. a) zákona); 

b) musí další pěstování bramboru založit z rozmnožovacího materiálu odvozeného z rostlin 
testovaných na výskyt původce kroužkovitosti s negativním výsledkem (§ 76 odst. 1 písm. a) 
bod 1. zákona). 

4.3. Zjištění planě rostoucích rostlin bramboru v karanténním území podle bodu 4.1.4. 
musí uživatel pozemků v tomto území ohlásit rostlinolékařské správě Ústavu a před likvidací 
těchto rostlin musí umožnit jejích úřední testování na přítomnost původce kroužkovitosti. Při 
potvrzení výskytu původce kroužkovitosti při tomto testování se příslušný pozemek považuje 
za pozemek zamořený (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona). 

4.4. Rostlinolékařská správa Ústav provádí namátkově dohled nad pozemky a objekty, 
ve kterých se pěstují či skladují rostliny bramboru nebo se s těmito rostlinami nakládá, 
zejména nad prováděním očisty a dezinfekce mechanizace, která je využívána v porostech 
bramboru a ve sklizených hlízách bramboru také v jiných místech produkce. 

4.5. V bezpečnostní zóně, vymezené v místě produkce na základě pravděpodobného 
zamoření a nebo možného rozšíření původce kroužkovitosti podle § 5 odst. 1 písm. c), 
rostlinolékařská správa Ústav nařídí podle § 7 odst. 1 písm. d), že uživatel pozemků v tomto 
území musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti: 

a) provádět závěrečnou očistu sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečnou očistu a 
dezinfekci všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných předmětů 
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použitých při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být ukončena před 
zahájením nové pěstitelské sezóny (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

b) musí zabezpečit oddělenou manipulaci a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu 
bramboru3) a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a 
testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním od 
ostatních rostlin bramboru [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

c) musí k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářskou sadbu4) 
vypěstovanou pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a testovanou dle přílohy č. 1 na 
výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona). 

5. Opatření v karanténním území po potvrzení výskytu původce hnědé hniloby 

5.1. V karanténním území, které zahrnuje místo produkce označené za zamořené 
původcem hnědé hniloby podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo povrchovou vodu označenou za 
zamořenou podle § 5 odst. 2 písm. b), rostlinolékařská správa Ústav po potvrzení výskytu 
původce hnědé hniloby nařídí podle § 7 odst. 1 písm. d), že uživatel pozemků v tomto území: 

5.2.1. na pozemku označeném za zamořený původcem hnědé hniloby podle § 5 odst. 1 
písm. a): 

a) nesmí po dobu čtyř vegetačních období pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé hniloby 
včetně osiva bramboru a rajčete, a jiné rostliny prokazatelně umožňující jeho přenos, tj. 
rostliny, u nichž se sklízejí části, které jsou v bezprostředním kontaktu s půdou a na kterých 
po sklizni ulpívá zemina (např. rostliny určené k pěstování s kořeny, některé druhy rodu 
Brassica, bulevnaté, cibulové a hlíznaté květiny) (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona), a 
musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů (§ 76 odst. 1 
písm. a) bod 2. zákona) 

a) nesmí po dobu čtyř vegetačních období pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé 
hniloby včetně osiva bramboru a rajčete a rostliny rodu Brassica, u kterých 
prokazatelně hrozí riziko přežití původce, jiné rostliny mohou být pěstovány, pokud 
nehrozí prokazatelně zjistitelné riziko šíření původce hnědé hniloby (např. pokud 
pěstitel učiní opatření, která zabrání přenosu zeminy spolu se sklízenými částmi 
takových rostlin) [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona], a musí vyhledávat a likvidovat 
planě rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona] 

nebo 
b) musí tento pozemek po první tři vegetační období udržovat jako černý úhor nebo na nich 

pěstovat obiloviny, často sekané či intenzívně spásané trvalé pícniny či trávy na semeno (§ 
76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona) a v dalších dvou letech na něm smí pěstovat jen 
nehostitelské rostliny, které neumožňují přežití či přenos původce hnědé hniloby, a musí se 
na něm v průběhu těchto pěti let vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hostitelské rostliny 
včetně plevelů (§ 76 odst. 1 písm. a) zákona); 

c) smí v případě režimu podle písmene a) pěstovat brambor nebo rajče v prvním vegetačním 
období, které následuje po splnění ustanovení uvedených pod písmene písmenem a), ale 
jen s podmínkou, že 

- během předcházejících dvou let bylo na základě písemné žádosti uživatele pozemku 
rostlinolékařskou správou Ústavem ověřeno, že pozemek byl shledán prostým planě 
rostoucích rostlin bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin, včetně plevelů z čeledi 
lilkovitých, a 

- v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál3), a 
- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování, 
- v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy či rostliny rajčete testovány 

postupem podle přílohy č. 1; 
následně smí pěstovat brambor nebo rajče až po uplynutí vhodné rotace plodin 

stanovené rostlinolékařskou správou Ústavem a v případě pěstování brambor musí k 
výsadbě použit rozmnožovací materiál 3), a sklizeň musí být určena pouze ke konzumním 
účelům nebo k průmyslovému zpracování, pro případné pěstování sadbových brambor musí 
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být předem proveden vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 
[§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

a při prvním následném pěstování brambor nebo rajčete musí být proveden 
vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 
písm. a) bod 1. zákona] a v případě pěstování brambor musí být k výsadbě použit 
rozmnožovací materiál3) a sklizeň musí být určena pouze ke konzumním účelům nebo 
k průmyslovému zpracování, případné pěstování sadbových brambor je možné až po 
uplynutí dvou let od prvního pěstování brambor nebo rajčete na tomto pozemku; 

d) smí v případě režimu podle písmene b) pěstovat brambor nebo rajče v prvním vegetačním 
období, které následuje po splnění ustanovení uvedených pod písmenem b), ale jen s 
podmínkou, že 

- během předcházejících dvou let bylo na základě písemné žádosti uživatele pozemku 
rostlinolékařskou správou Ústavem ověřeno, že pozemek byl shledán prostým planě 
rostoucích rostlin bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, 
včetně plevelů z čeledi lilkovitých, a 

- v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál3), a 
- brambory mohou být pěstovány pro sadbové nebo konzumní účely nebo k průmyslovému 

zpracování, a v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy, případně 
rostliny rajčete, testovány postupem podle přílohy č. 1 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

e) smí po splnění ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených v karanténním 
území podle bodu 5 poprvé na tomto pozemku pěstovat brambor nebo jinou hostitelskou 
rostlinu původce hnědé hniloby, pouze použije-li rozmnožovací materiál3), který byl úředně 
uznán podle zvláštního zákona5), a musí o zamýšleném prvním pěstování hostitelských 
rostlin na tomto pozemku informovat písemně rostlinolékařskou správu Ústav v takovém 
předstihu nejpozději jeden měsíc před sklizní těchto rostlin, aby bylo možno provést 
vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3. 

f) nesmí být prováděna umělá závlaha po dobu pěti vegetačních období následujících po roce 
potvrzení výskytu původce hnědé hniloby /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona/. 

f) nesmí provádět umělou závlahu v roce potvrzení výskytu původce hnědé hniloby a v 
následujících čtyřech letech smí provádět závlahu jen se souhlasem a pod dohledem 
Ústavu a za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření původce hnědé 
hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona].  

5.2.2. na pozemku jiném než označeném za zamořený původcem hnědé hniloby podle § 
5 odst. 1 písm. a): 

a) nesmí ve vegetačním období následujícím po vegetačním období, v němž nebo z jehož 
sklizně byl zjištěn výskyt původce hnědé hniloby, pěstovat brambor nebo jiné hostitelské 
rostliny původce hnědé hniloby, včetně osiva bramboru a rajčete, a musí cíleně vyhledávat a 
likvidovat planě rostoucí rostliny rajčete, bramboru a jiných hostitelských rostlin, včetně 
hostitelských druhů plevelů (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona), nebo 

- smí pěstovat brambor za podmínky, že k výsadbě bude použit pouze rozmnožovací materiál 
3), který byl úředně uznán podle zvláštního zákona 5), a produkce bude určena výlučně pro 
konzumní účely nebo k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona], 

- smí pěstovat rajče pouze z osiva, které odpovídá požadavkům podle zvláštního právního 
předpisu 6), a to pouze pro produkci plodů [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; 

b) smí po dobu dvou let následujících po roce provedení opatření podle písmene a) 
- k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářskou sadbu4) 

vypěstovanou pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a testovanou dle přílohy č. 1 na 
výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním, 

- k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního 
právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou 
rostlinolékařské správy Ústavu [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; 

c) musí ihned po označení místa produkce za zamořené a následně až do doby prvého 
přípustného pěstování bramboru nebo rajčete každoročně provádět očistu a dezinfekci všech 
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strojů a skladovacích zařízení používaných při pěstování bramboru nebo rajčete způsobem 
uvedeným v příloze č. 6 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; 

d) smí provádět závlahu jen se souhlasem a pod dohledem rostlinolékařské správy za 
předpokladu, že je vyloučeno jakékoliv zjistitelné nebezpečí šíření původce hnědé hniloby (§ 
76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

d) smí provádět závlahu pouze za podmínky, že voda použitá k závlaze nebude označena 
Ústavem za zamořenou původcem hnědé hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; 

e) musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce hnědé hniloby 
vyhledávat a likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru a ostatní planě rostoucí hostitelské 
rostliny původce hnědé hniloby [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]. 

5.3. nesmí vysazovat krájené hlízy bramboru nebo vysazovat hlízy bramboru pomocí 
napichovacích sazečů (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

5.4. smí přemisťovat mimo toto území pouze partie bramboru, které byly úředním 
laboratorním testováním shledány prostými původce hnědé hniloby a partie označené 
rostlinolékařskou správou Ústavem jako zamořené nebo pravděpodobně zamořené při 
splnění všech podmínek v nařízeném opatření (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona). 
Sklizené hlízy bramboru balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby na území 
České republiky a určené k použití bez přebalování jako konzumní brambory lze přemisťovat 
mimo karanténní území ihned po odběru úředního vzorku, pokud byla příslušná partie 
prohlédnuta v době sklizně rostlinolékařskou správou Ústavem na výskyt příznaků původce 
hnědé hniloby, včetně prohlídky řezu dužniny hlíz, s negativním výsledkem. 

5.5. smí vyvážet rostliny bramboru vypěstované v tomto území do třetích zemí pouze 
pokud budou dodrženy úřední dovozní karanténní podmínky, stanovené orgánem 
rostlinolékařské péče dovážející země (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona); 

5.6. nesmí používat zemědělské nářadí a mechanizační prostředky, používané při 
pěstování, sklizni, posklizňové úpravě, přepravě a skladování brambor, které přišly do 
kontaktu se zamořenými partiemi, po dobu jednoho roku od doby potvrzení výskytu původce 
hnědé hniloby mimo toto území bez řádné očisty a dezinfekce provedené způsobem 
uvedeným v příloze č. 6 (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

5.7. Při potvrzení původce hnědé hniloby v produkčních systémech, kde je možná úplná 
výměna pěstebního substrátu (např. ve sklenících šlechtitelů či při pěstování minihlízek, 
meristémů a pod.) uživatel pozemků: 

a) nesmí pěstovat brambor nebo jiné hostitelské rostliny původce hnědé hniloby včetně, osiva 
bramboru a rajčete, pokud nedojde pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu k eradikaci 
původce hnědé hniloby, včetně odstranění všech rostlin bramboru a rajčete, úplné výměně 
pěstebního substrátu a vyčištění a dezinfekce veškerých objektů, strojů a zařízení provedené 
způsobem uvedeným v příloze č. 6 (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

b) musí další pěstování bramboru založit po souhlasu rostlinolékařské správy Ústavu z 
rozmnožovacího materiálu3) úředně uznaného podle zvláštního zákona5) nebo získaného z 
rostlin testovaných na výskyt původce hnědé hniloby s negativním výsledkem (§ 76 odst. 1 
písm. a) bod 1. zákona); 

c) musí k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního 
právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou 
rostlinolékařské správy Ústavu [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]; 

d) smí uměle zavlažovat porosty bramboru nebo rajčete jen se souhlasem rostlinolékařské 
správy Ústavu a umožní rostlinolékařské správě Ústavu provádět úřední kontrolu 
zavlažovacích systémů v karanténním území (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona). 

5.8. Zjištění planě rostoucích rostlin bramboru nebo rajčete v karanténním území podle 
bodu 5.2.2. písm. a) musí uživatel pozemků v tomto území ohlásit rostlinolékařské správě 
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Ústavu  a před likvidací těchto rostlin musí umožnit jejich úřední testování na přítomnost 
původce hnědé hniloby. Při potvrzení výskytu původce hnědé hniloby při tomto testování se 
příslušný pozemek považuje za pozemek zamořený (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona). 

5.9. Rostlinolékařská správa Ústav provádí namátkově dohled nad pozemky a objekty, 
ve kterých se pěstují či skladují rostliny bramboru a rajčete nebo se s těmito rostlinami 
nakládá, zejména nad prováděním očisty a dezinfekce mechanizace, která je využívána v 
porostech bramboru a rajčete a ve sklizených hlízách bramboru také v jiných místech 
produkce. 

5.10. V bezpečnostní zóně, vymezené v místě produkce na základě pravděpodobného 
zamoření a nebo možného rozšíření původce hnědé hniloby podle § 5 odst. 1 písm. c), 
rostlinolékařská správa Ústav nařídí podle § 7 odst. 1 písm. d), že uživatel pozemků v tomto 
území musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce hnědé 
hniloby: 

a) provádět závěrečnou očistu sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečnou očistu a 
dezinfekci všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných předmětů 
použitých při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být ukončena před 
zahájením nové pěstitelské sezóny (§ 76 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona); 

b) zabezpečit oddělenou manipulaci a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu3) 
bramboru a farmářské sadby4) vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a 
testované dle přílohy č. 1 na výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním od 
ostatních rostlin bramboru [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

c) k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál3) nebo farmářskou sadbu4) 
vypěstované pod kontrolou rostlinolékařské správy Ústavu a testované dle přílohy č. 1 na 
výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem negativním [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona]; 

d) k pěstování rajčete používat pouze osivo, které odpovídá požadavkům podle zvláštního 
právního předpisu6), nebo rostliny rajčete vypěstované z uvedeného osiva pod kontrolou 
rostlinolékařské správy Ústavu [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona]. 

5.11. V karanténním území, vymezeném podle § 5 odst. 2 písm. c) na základě označení 
povrchové vody za zamořenou původcem hnědé hniloby nebo v bezpečnostní zóně 
vymezené podle § 5 odst. 2 písm. c) rostlinolékařská správa Ústav: 

a) provádí každoročně průzkum výskytu původce hnědé hniloby, a to vzorkováním povrchové 
vody a případných hostitelských rostlin z čeledi lilkovitých u dotyčných zdrojů vody 
způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou Ústavem a následným testováním podle 
příslušných metod stanovených v příloze č. 1; 

b) provádí kontrolu zavlažovacích a postřikových systémů a popřípadě stanoví takové podmínky 
umělého zavlažování hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, aby se zabránilo jeho 
šíření, včetně zákazu používání vody označené za zamořenou k zavlažování a postřiku 
hostitelských rostlin původce hnědé hniloby. Tento zákaz může být odvolán v případě, kdy je 
na základě výsledků prováděného průzkumu prokázáno, že povrchová voda již není 
zamořena, nebo že jsou používány k zavlažování a postřiku technologie schválené 
rostlinolékařskou správou Ústavem, které vylučují výskyt původce hnědé hniloby a jeho 
šíření; 

c) v případě zamoření odpadních vod provádí kontrolu zneškodňování zamořených odpadních 
vod z průmyslových zpracovatelských a balicích závodů, které manipulují s bramborami. 

1) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. – ale pozor, nový zákon o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb. Přesto, že se pozn. pod čarou zpravidla nenovelizují, posuď možnost 
změny. 

2) § 7 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4) § 19a zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 
92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů. 

5) § 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o 
změně některých zákonů. 

6) Příloha č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů. 

 
* * *  
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Příloha č. 5 
 

Požadavky na zneškodňování odpadů při průmyslovém zpracování partie hostitelské rostliny 
označené za zamořenou podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo pravděpodobně zamořenou podle § 

5 odst. 1 písm. b) 

Způsob a místo zneškodňování odpadů při průmyslovém zpracování partie hostitelské 
rostliny musí být v souladu se zvláštním právním předpisem1) rostlinolékařskou správou 
Ústavem povolený podnik pro zpracování zamořené nebo pravděpodobně zamořené partie 
hostitelské rostliny pro průmyslové nebo potravinářské účely podle přílohy č. 4 odstavce 1 
písm. c) a odstavce 2 písm. c) musí splňovat následující požadavky na zneškodňování 
odpadů, aby bylo vyloučeno riziko šíření původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby: 
 

1. Pevný odpad ze zpracování hlíz brambor a rostlin rajčete 

Vyhozené hlízy bramboru, bramborové slupky nebo plody rajčete a jiný pevný odpad 
vzniklý při zpracování hlíz bramboru (např. zemina, kamení apod.) a rostlin rajčete musí být: 

a) odvezeny do řízené skládky odpadů a okamžitě převrstveny vhodným materiálem (zemina, 
suť apod.). Odpad musí být přivezen přímo na skládku a musí být zabalen tak, aby bylo 
během transportu vyloučeno nebezpečí vypadnutí odpadu z dopravního prostředku. 

Mohou být přitom využity jen takové skládky, u nichž je vyloučeno nebezpečí úniku 
původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby do prostředí, např. prosáknutím do zemědělsky 
využívané orné půdy nebo, v případě hlíz napadených původcem hnědé hniloby, do 
povrchových vod využívaných k zavlažování zemědělské půdy, nebo 

b) spáleny s přihlédnutím ke zvláštnímu zákonu2), nebo 
c) zneškodněny jiným opatřením, které bylo předem písemně schváleno rostlinolékařskou 

správou Ústavem a pokud bylo prokázáno, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření 
původce kroužkovitosti ani hnědé hniloby. Tato opatření sděluje rostlinolékařská správa 
Ústav Komisi a ostatním členským státům. 

Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých ze zamoření původcem 
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby je možné alternativně vyvézt na nezemědělskou 
půdu3) nebo jako hnojivo na trvalé travní porosty4) v případě, že Ústav posoudí, že 
nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby. 

_____________________________ 

1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

3) § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a contrario. 

4) § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Odpadní vody při zpracování hlíz brambor a rostlin rajčete 

Před zneškodněním je nutno odpadní vody, které obsahují na povrchu pevný plovoucí 
materiál, přefiltrovat nebo odvést do usazovací nádrže, aby byly tyto vody unášených 
materiálů zbaveny. Usazeniny musí být zneškodněny postupem uvedeným pod bodem 1. 

Odpadní vody je pak nutno: 
- před vypuštěním zahřát po dobu minimálně 30 minut při teplotě minimálně 60 °C uvnitř 

objemu, 
- jinak zneškodnit způsobem předem schváleným rostlinolékařskou správou Ústavem tak, aby 

bylo vyloučeno riziko, že odpad přijde do styku se zemědělskou půdou nebo vodními zdroji, 
které by mohly být používány k zavlažování zemědělské půdy; podrobnosti o takovém 
způsobu zneškodnění sdělí rostlinolékařská správa Ústav ostatním členským státům a 
Komisi. 

* * * 
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Příloha č. 6 
 

Očista a dezinfekce objektů a předmětů zamořených nebo podezřelých ze zamoření 
původcem kroužkovitosti nebo původcem hnědé hniloby 

 

1. Mechanická očista objektů a předmětů a likvidace nečistot a zbytků 

Všechny pevné nečistoty, zbytky rostlin a hlíz se shromáždí (smetením, vysátím 
průmyslovým vysavačem, popřípadě vyfoukáním nepřístupných míst strojů a zařízení 
stlačeným vzduchem) a zavezou do skládky odpadu1). Pro bezpečnější likvidaci je vhodné 
materiál předem asanovat podle dále uvedeného postupu nebo jej před převrstvením 
zeminou prosypat chlorovým vápnem nebo páleným vápnem v množství 5 kg na 1 m3. 

Způsob a místo likvidace musí být v souladu se zvláštním právním předpisem1) a musí 
je schválit rostlinolékařská správa Ústav. 

2. Mytí a dezinfekce objektů a předmětů 

Jakékoliv aplikaci dezinfekčního přípravku anebo prostředku musí předcházet důkladná 
mechanická očista dezinfikovaných objektů a předmětů podle bodu 1 této přílohy. Následně 
se objekty, stroje a zařízení omyjí tlakovou vodou se saponátem, opláchnou čistou vodou a 
nechají uschnout. Poté se dezinfikují dostupnými a k použití proti původci kroužkovitosti 
nebo původce hnědé hniloby rostlinolékařskou správou Ústavem schválenými přípravky 
anebo dezinfekčními prostředky, použitými v souladu s etiketou anebo rostlinolékařskou 
správou Ústavem schváleným technologickým postupem. 

*.*.* 

_______________ 

1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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