
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, 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. 
Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana 
Jurečky, čj. 56116/2016-MZE-12152, ze dne 3. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 25 října 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek  

Ministerstvo financí 
  

Připomínky: 
1. K úvodní větě vyhlášky: z hlediska legislativní techniky 

doporučujeme na konci textu úvodní věty vypustit text 
„(dále jen „zákon“)“ (legislativní zkratka „zákon“ je 
zavedena již v nyní platné vyhlášce a zavádět ji jen kvůli 
uvozovací větě se nám nejeví vhodné) a doplnit slova „k 
provedení § 71 odst. 1 písm. g)“ (dojde ke sjednocení 
textu se zmocňovacím ustanovením i s textem úvodní 
věty původní vyhlášky). 
 

 
Akceptováno. 
 

2. K bodu 1: upozorňujeme, že v úplném znění není v 
poznámce pod čarou přeškrtnuto číslo „1985“ a tučně 
nahrazeno číslem „1993“ – nutno provést. 
 

Akceptováno. 
 

3. K čl. II: doporučujeme nabytí účinnosti stanovit 
konkrétním datem – tento způsob je přehlednější a z 
uživatelského hlediska komfortnější. 

Vysvětleno. 
S ohledem na aktuální legislativní období konce roku není 
vhodné stanovovat datum účinnosti konkrétním datem. 
Navíc nejde o transpoziční novelu a není ani třeba sladit 
nabytí účinnosti s účinností novely zákona. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  
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Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věci 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
  

1. Obecně 

 
Doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády v celém předpisu vložit za slova „v příloze č. 
...“ slova „k této vyhlášce“ a následně upravit slovosled textu 
dotčeného novelizačního bodu. Jedná se například o 
novelizační body 5, 6, 8 a 11 až 15. 

Vysvětleno. 
V tomto případě je třeba aplikovat čl. 59 Legislativních 
pravidel vlády. 

2. K novelizačnímu bodu 1 

 
Upozorňujeme, že změna týkající se nahrazení textu v 
poznámce pod čarou č. 1 není provedena v platném znění. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

Bez připomínek 
 

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

1. K Čl. I., bodu 4. návrhu: V souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme nezavádět 
legislativní zkratku, neboť je již uvedena v zákoně.  

 

Akceptováno 

2. K Čl. I., bodům 5., 6., 8., 11. až 15.: Doporučujeme 
vypustit vždy za slovy: „v příloze č. …“ interpunkční 
znaménko čárku.   

 

Akceptováno. 
 

3. K Čl. II.: Doporučujeme upravit překlep ve slově 
„patnáctým“.  

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek 
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Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek 
 

 

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek  

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Formulaci „Návrh vyhlášky se dotýká následujících předpisů 
Evropské unie“ požadujeme nahradit např. formulací 
„S návrhem vyhlášky nepřímo souvisejí následující´předpisy 
Evropské unie.“. Vnitrostátní předpisy totiž nejsou přijímány 
za tím účelem, aby harmonizovaly předpisy EU, ale naopak, 
předpisy EU, jako jsou ty zmiňované v seznamu níže, jsou 
přijímány za tím účelem, aby harmonizovaly vnitrostátní 
předpisy členských států. Proto dává smysl mluvit spíše o 
tom, že se návrhu vyhlášky dotýkají předpisy EU, než že se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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návrh vyhlášky dotýká předpisů EU. V případě předkládané 
vyhlášky bychom nadto navrhovali formulaci „(s) návrhem 
nepřímo souvisejí…“, i proto, že úprava obsažená v návrhu 
není přímo vyvolána žádným předpisem EU, ale jde pouze 
o změnu botanického názvu v případě jednoho z druhů 
hostitelské rostliny původce hnědé hniloby a zohlednění 
skutečnosti, že již zákonem č. 279/2013 Sb. došlo ke 
sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Kromě výše 
uvedeného pak již návrh pouze opravuje rok v názvu jedné 
ze směrnic v poznámce pod čarou č. 1 a doplňuje čistě 
vnitrostátní úpravu v čl. I bodě 15. 
 

Po stránce materiální: 
 
Vztah k právu EU:  
S návrhem vyhlášky nepřímo souvisejí tyto předpisy EU: 

• směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o 
ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru, 

• směrnice Komise 2006/56/ES ze dne 12. června 
2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 
93/85/EHS o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti 
bramboru, 

• směrnice Rady 98/87/ES ze dne 20. července 1998 o 
ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al., a  

• směrnice Komise 2006/63/ES ze dne 
14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII 
směrnice Rady 98/57/ES o ochraně proti Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
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Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu z hlediska 
kompatibility žádné připomínky ani návrhy změn. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky nezapracovává právo EU a není 
s právem EU v rozporu.  
Odůvodnění k návrhu požadujeme opravit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický 
úřad  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek. 
 

 

Správa státních Bez připomínek.  
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hmotných rezerv  
Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek  

Úřad  pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí Bez připomínek  
Sdružení místních 
samospráv 

Bez připomínek  

Družstevní asociace Bez připomínek  
Asociace 
samostatných 
odborů 
 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek  

Agrární komora ČR Bez připomínek  
Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek  

Český bramborářský 
svaz 

Zásadní připomínky 
 

1. V příloze č. 4 navrhujeme následující úpravy: 

• V čl. 4. odst. 4.1.1. písm. b), čl. 5 odst. 5.2.1. písm. c) a 
d) odstranit text ... na základě písemné žádosti 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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uživatele pozemku...   

Odůvodnění: Ústav by neměl být omezován žádostí 
uživatele pozemku, aby dokončil ověřování kontroly 
pozemků, na které bylo vyhlášeno mimořádné 
rostlinolékařské opatření, resp. mělo by být veřejným 
zájmem zrušení již vydaných rostlinolékařských opatření 
v předepsaných termínech.  
Jedná se o omezení administrativy, v které pěstitelé 
brambor často chybují 

 

 

 

• V čl. 5 odst. 5.2.1. písm. c) škrtnout text ...smí pěstovat 
brambor nebo rajče až po uplynutí vhodné rotace 
plodin stanovené Ústavem... 

Odůvodnění: Ústav nemůže určovat sled plodin u 
pěstitele, neboť nezná všechny důvody a podmínky, které 
vedou pěstitele ke stanovení rotace plodin a jejích 
případných změn. 

 

 

 

 

 

V příloze č. 4 odst. 4.1.1. písm. a), na které se písm. b) 
téhož odstavce odvolává, je uvedeno, že uživatel na 
pozemku označeném za zamořený původcem 
kroužkovitosti musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí 
rostliny bramboru a ostatní planě rostoucí hostitelské 
rostliny původce kroužkovitosti. Vzhledem k tomu, že 
inspektoři ÚKZÚZ kontrolují dodržování nařízených 
mimořádných rostlinolékařských opatření (MRO) a 
kontrolují po dobu tří, resp. čtyř vegetačních období 
následujících po roce potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti výskyt těchto planě rostoucích rostlin, lze 
přistoupit na navrhovanou úpravu. Podmínka podání 
písemné žádosti uživatelem pozemku byla z dané části 
vyhlášky odstraněna. Ten samý závěr platí i pro původce 
hnědé hniloby – viz odst. 5.2.1. písm. c) a d). 
 
 
Akceptováno. 
Transponovaná směrnice Rady 98/57/ES ve znění 
pozdějších předpisů, výslovně uvádí, že sadbové 
brambory lze na zamořeném pozemku pěstovat až po 
„příslušném rotačním cyklu, který bude činit alespoň dva 
roky“, aniž by stanovila povinnost určovat rotaci plodin na 
tomto pozemku ze strany úřadu. Zásadní pro eliminaci 
rizika přenosu bakterie sadbou bramboru je tak dodržení 
směrnicí i vyhláškou stanoveného odstupu 4 let od 
1. pěstování nesadbových brambor, a poté odstupu dvou 
let. Daný odstavec byl proto upraven takto:  
„a při prvním následném pěstování následně smí pěstovat 
brambor nebo rajčete musí být předem proveden 
vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby 
podle § 3 odst. 3 [§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona] až 
po uplynutí vhodné rotace plodin stanovené 
rostlinolékařskou správou a v případě pěstování brambor 
musí být k výsadbě použit rozmnožovací materiál^3) a 
sklizeň musí být určena pouze ke konzumním účelům 
nebo k průmyslovému zpracování, pro případné pěstování 
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• V čl. 5 odst. 5.2.1. upravit text písm. a)  takto:         
"nesmí po dobu čtyř vegetačních období pěstovat 
hostitelské rostliny původce hnědé hniloby včetně osiva 
bramboru a rajčete i ostatních hostitelských rostlin včetně 
plevelů z čeledi lilkovitých 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)" 
 

sadbových brambor je možné až po uplynutí dvou let od 
prvního pěstování brambor nebo rajčete na tomto 
pozemku;“. 
 
Zmínka o rotaci plodin je uvedena i v případě původce 
kroužkovitosti bramboru v příloze 4 kapitole 4.1.1. písm. c) 
vyhlášky. Proto se příslušný text v písmenu c) nahrazuje 
textem: 
„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 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.“. 
 
 
Částečně akceptováno. 
Připomínce je vyhověno částečně z důvodu: 
- právních, neboť musí být naplněna transpozice 
směrnice Rady 98/57/ES ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice v příloze VI, bodu 4.1. písm. a) odst. i) 
odrážkách 6-8 výslovně uvádí, že „s uvážením biologie 
organismu … nebudou v daném období pěstovány jiné 
hostitelské rostliny, rostliny druhu Brassica, u kterých 
prokazatelně hrozí riziko přežití organismu, a plodiny, u 
kterých prokazatelně hrozí zjistitelné riziko šíření 
organismu.“. 
- věcných, s ohledem na reálné riziko šíření bakterie 
ulpívající zeminou 
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Odůvodnění: Platné znění směrnic Rady č. 93/85/EHS a 
98/57/ES a jejich příloh uvádí jen výše upravený text. 
Neuvádí nic o omezení pěstování rostlin, na nichž ulpívá 
zemina.  
Také znění § 76 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona se 
vztahuje jen na kontaminované partie brambor a rajčete i 
ostatních hostitelských rostlin, včetně plevelů z čeledi 
lilkovitých. Uvedené vyplývá nejen z kontextu zákona, ale 
i ze znění vyhlášky č. 331, resp. celá vyhláška se 
zabývá  opatřeními proti zavlékání a šíření původců 
bakteriální kroužkovitosti a bakteriální hnědé hniloby 
brambor prostřednictvím rostlin z čeledi lilkovitých.  
Nemůžeme přísněji než evropské směrnice předjímat 
šíření původců jiným způsobem, než přes hostitelské 
rostliny z čeledi lilkovitých. 
 
 
 
 
 

• V čl. 5 odst. 5.2.1. písm. e) škrtnout text ...po splnění 
všech rostlinolékařských opatření musí o zamýšleném 
prvním pěstování hostitelských rostlin informovat 
písemně Ústav. 

Odůvodnění: Jestliže jsou splněny všechna MRO a 
jejich platnost skončila, není důvod, přidávat pěstiteli 
další povinnost. 

 

 

 

Z hlediska šíření původce hnědé hniloby, který přežívá 
v půdě, je rizikovým faktorem pěstování plodin, na nichž po 
sklizni ulpívá zemina. Přesun takových plodin spolu 
s ulpělou zeminou by znamenal fytosanitární riziko dalšího 
šíření patogenu. 
 
Daný odstavec 5.2.1. písm. a) přílohy č. 4 vyhlášky byl 
upraven ve smyslu příslušné směrnice takto:  
„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)“. 
 
 
Částečně akceptováno. 
V odst. 5.2.1. písm. e) vyhlášky není uvedeno „po splnění 
všech rostlinolékařských opatření“, ale „po splnění 
ostatních mimořádných rostlinolékařských opatření 
nařízených v karanténním území...“. Z toho vyplývá, že 
podmínky uvedené v písm. e) jsou rovněž mimořádným 
rostlinolékařským opatřením (MRO), a to jmenovitě také 
povinnost informovat úřad v předstihu o pěstování 
hostitelských rostlin. Účelem včasného písemného 
informování Ústavu uživatelem pozemku je provedení 
průzkumu výskytu původce hnědé hniloby vzorkováním a 
testováním sklizených rostlin, které je vyžadováno 
směrnicí. Bez provedení tohoto průzkumu by fakticky 
pěstitel nesměl hostitelské rostliny na pozemku pěstovat, 
je proto zájmem pěstitele, aby se o jeho záměru pěstovat 
na pozemku hostitelské rostliny úřad v předstihu dozvěděl. 
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• V odst. 5 pododst. 5.2.1.  navrhujeme zcela odstranit 
písm. f) v původní i novém formulaci, která v návrhu vyhl. 
zní: "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)"    

 
Odůvodnění: Ani legislativa Evropské unie a ani národní 
nestanovuje žádná opatření na omezení závlah v případě 
potvrzení výskytu původce hnědé hniloby na partií 

Systém eradikace karanténních patogenů je postaven na 
vzájemné komunikaci mezi úřadem a pěstitelem, a 
předpokládá, že pěstitel má logicky zájem na úspěšné 
eradikaci a aktivně se o to snaží. Obdobně toto platí i 
v případě původce kroužkovitosti – odst. 4.1.1. písm. c) 
vyhlášky. 
Odst. 5.2.1. písm. e) vyhlášky se tedy mění takto: 
„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 materiál 3), který 
byl úředně uznán podle zvláštního zákona 5), a musí o 
zamýšleném prvním pěstování hostitelských rostlin na 
tomto pozemku informovat písemně rostlinolékařskou 
správu Ústav nejpozději jeden měsíc před sklizní 
těchto rostlin v takovém předstihu, aby bylo možno 
provést vymezovací průzkum výskytu původce hnědé 
hniloby podle § 3 odst. 3.“. 
 
 
Částečně akceptováno  
Připomínce je vyhověno částečně z důvodu: 
- právních, neboť vyškrtnutím celého textu by nebyla 
naplněna transpozice směrnice Rady 98/57/ES ve 
znění pozdějších předpisů 
V platném znění směrnice Rady 98/57/EHS v příloze VI 
bodu 4.1. písm. c) se uvádí, že ihned po prohlášení místa 
produkce za zamořené podle čl. 5 odst. 1 písm. a) bodu ii) 
a po prvním následujícím pěstitelském roce budou 
zavedeny patřičné úřední kontroly nad programy 
zavlažování a postřiku, včetně zákazu těchto programů 
jako prevence proti šíření organismu. 
- věcných, s ohledem na reálné riziko šíření bakterie 
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brambor. Nařízení Evropské unie omezují závlahu jen v 
případě kontaminace závlahové vody původcem hnědé 
hniloby a požadují její kontrolu, pokud je používána na 
závlahu pozemků, na které jsou vyhlášena platná 
mimořádná rostlinolékařská opatření. Opatření 
bezdůvodně omezují použití závlah pro další 
nehostitelské plodiny původce hnědé hniloby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V čl. 5 odst. 5.2.2. zrušit celé písm. d), které zní: „smí 
provádět závlahu jen se souhlasem a pod dohledem 

zeminou, resp. půdní erozí v důsledku závlahy 
zamořeného pozemku, a to zejména v roce, kdy byla 
bakterie zjištěna v hostitelských rostlinách sklizených 
na daném pozemku 
Zákaz zavlažování na pozemku označeném za zamořený 
původcem hnědé hniloby je v případě vody, která 
neobsahuje bakterii, nařizován z důvodu možné vodní 
eroze zeminy po odtoku závlahové vody (zejména v 
případě přemokření) ze zamořeného pozemku na 
pozemky okolní či do povrchových vodních toků (řeky, 
potoky, strouhy) nebo rybníků, kde se tak vytvářejí 
rezervoáry budoucí infekce. Závlaha tak představuje riziko 
šíření bakterie.  
Největší koncentrace bakterie v půdě zamořeného 
pozemku je v roce, kdy je její výskyt potvrzen také 
v hostitelských rostlinách na tomto pozemku pěstovaných. 
Okamžitý zákaz závlahy tak působí inhibičně na populaci 
bakterie a může tak významně urychlit její eradikaci. Na 
druhé straně je riziko rozvlékání bakterie pomocí 
závlahové vody reálné jen na pozemcích, odkud hrozí 
přesuny zeminy z důvodu vodní eroze (např. z důvodu 
svažitosti pozemku nebo blízkosti vodních toků), nebo 
existuje riziko, že bakterie může na zamořeném pozemku 
přežívat (výskyt plevelných hostitelských rostlin).  
Text v příloze 4 kapitole 5.2.1. písm. f) vyhlášky se 
nahrazuje textem: 
"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]". 
 
 
Akceptováno jinak. 
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rostlinolékařské správy Ústavu za předpokladu, že je 
vyloučeno jakékoliv zjistitelné nebezpečí šíření původce 
hnědé hniloby (§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona); 

Odůvodnění: není důvod omezovat závlahu na 
pozemcích jiných, než označených za zamořené za 
podmínky, závlahová voda nebyla klasifikována jako 
zamořená 

 

• V čl. 5 zrušit celý odst. 5.8., který zní „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 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).“ 

Odůvodnění: Jde o další zatěžující administrativní 
povinnost, která jde nad rámec zákona a evropských 
nařízení.  

 
 

Znění písm. d) v odst. 5.2.2. vyhlášky bylo upraveno takto:  
„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);“. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Připomínce nelze vyhovět z důvodu: 
- právních, neboť by tak nebyla naplněna transpozice 
směrnice Rady 98/57/ES ve znění pozdějších předpisů 
V platném znění směrnice Rady 98/57/ES v příloze VI 
bodu 4.1. písm. b) se výslovně uvádí, že pěstování 
hostitelských rostlin v karanténním území je za 
stanovených podmínek možné pouze „s podmínkou, že 
příslušné orgány se přesvědčily, že riziko spojené s planě 
rostoucími rostlinami bramboru a rajčete a ostatními planě 
rostoucími hostitelskými rostlinami organismu včetně 
plevelů z čeledi lilkovitých bylo náležitě vyloučeno“. 
- věcných, s ohledem na reálné riziko přežívání a 
množení bakterie v planě rostoucích hostitelích 
bramboru, a tím zvýšeného rizika přetrvání bakterie na 
pozemcích v karanténním území i po ukončení 
plánovaného období eradikace 
O vyloučení rizika šíření bakterie planě rostoucími hostiteli 
se lze přesvědčit tak, že jsou s vědomím úřadu tyto rostliny 
včas zlikvidovány, popř. jsou úřadem ještě před likvidací 
testovány na přítomnost bakterie s negativním výsledkem. 
O nutnosti testovat tyto rostliny, či nikoliv, musí rozhodovat 
úřad, a to na základě konkrétní situace v daném 
karanténním území (např. četnost výskytu planě rostoucích 
hostitelů, existence sadbové oblasti pěstování brambor 
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apod.). Stávající znění odst. 5.8. nijak nevylučuje možnost, 
že planě rostoucí hostitelé na přítomnost bakterie testováni 
nebudou.  
Aby však toto posouzení úřadem bylo možné, musí se o 
přítomnosti planě rostoucích hostitelů v karanténním území 
příslušné orgány také včas dozvědět. Systém eradikace 
karanténních patogenů je postaven na vzájemné 
komunikaci mezi úřadem a pěstitelem, a předpokládá, že 
pěstitel má logicky zájem na úspěšné eradikaci a aktivně 
se o to snaží. Součástí tohoto systému proto musí být 
zájem pěstitele informovat úřad o přítomnosti planě 
rostoucích hostitelů v karanténním území. Tento úkon 
navíc není nijak administrativně náročný – jelikož se 
neuvádí přesně, jakým způsobem se má nález Ústavu 
ohlásit, může se jednat např. o telefonické sdělení této 
skutečnosti místně příslušnému Oddělení rostlinolékařské 
inspekce ÚKZÚZ. Je pak na úřadu, zda zajistí testování 
těchto rostlin, nebo dozoruje jejich včasnou likvidaci. 

2. Dále v příloze č. 5 navrhujeme následující úpravy: 

• V odst. 1 doplnit  pododstavec následujícího znění: 
"v případě hnědé hniloby odvoz a rozmetání na 
zemědělskou půdu a následné zapravení do půdy, na 
které po dobu čtyř vegetačních období bude zakázáno 
pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé hniloby, 
včetně osiva bramboru a rajčete a jiné rostliny 
prokazatelně umožňující jeho přenos" 
a také v příloze 5, odst. 2 navrhujeme doplnit 
pododstavec následujícího znění: 
"v případě hnědé hniloby odvoz a aplikaci na 
zemědělskou půdu a následné zapravení do půdy, na 
které po dobu čtyř vegetačních období bude zakázáno 
pěstovat hostitelské rostliny původce hnědé hniloby, 
včetně osiva bramboru a rajčete a jiné rostliny 
prokazatelně umožňující jeho přenos" 

 
Odůvodnění: Stávající možnosti likvidace rostlinných 

 
 
Částečně akceptováno. 
ÚKZÚZ chápe, že odvoz a rozmetání/aplikace pevného 
odpadu, odpadních vod a sedimentů vzniklých při 
zpracování zamořených nebo pravděpodobně zamořených 
partií hostitelských rostlin na zemědělskou půdu s jejich 
následným zapravením do půdy (orbou) by pro 
zpracovatele znamenalo velké usnadnění jejich podnikání.  
Uváděná citace ČBS z platného znění směrnice Rady 
98/57/ES se netýká naložení se zbytky bramboru, ale týká 
se naložení s hlízami bramboru a rostlinami bramboru a 
rajčete pravděpodobně napadenými původcem hnědé 
hniloby (viz příloha VI bod 2 směrnice Komise).  
Naložení s odpadem, kterého se týká připomínka ČBS ke 
znění přílohy 5 vyhlášky č. 331/2004 Sb., popisuje příloha 
VII platného znění směrnice Rady 98/57/ES, kde je 
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zbytků brambor a zbytků z jejich zpracování a balení, u 
kterých je prokázána hnědé hniloba, jsou prakticky 
obtížně proveditelné z časového i nákladového hlediska. 
Platná nařízení EU možnosti likvidace partiích brambor a 
jejich zbytků, u kterých byl zjištěn původce hnědé 
hniloby,  nespecifikují všechna možná opatření a dávají 
prostor pro jejich doplnění v národní legislativě. Ve 
směrnici Rady 98/57/ES a jejích přílohách je u zbytků z 
brambor uvedeno "budou použity některými jinými 
způsoby použití nebo likvidace, pokud nehrozí žádné 
zjistitelné riziko šíření tohoto organismu, a to s 
podmínkou udělení souhlasu příslušným úředním 
subjektem" a u zbytků ze zpracování a balení je 
formulace podobná. 
Realizace připomínky neodporuje ani aktuálnímu znění 
zákona o rostlinolékařské péči, protože i v něm jsou 
podobné výše uvedené formulace z nařízení Rady 
98/57/ES.  

 
 
 

v souvislosti s bramborovým a rajčatovým odpadem a 
jiným pevným odpadem souvisejícím s bramborami a 
rajčaty obdobně uvedeno, že se tento může odstranit 
jinými opatřeními, „pokud prokazatelně nehrozí žádné 
zjistitelné riziko šíření organismu“. U tekutého odpadu je 
alternativní řešení popsáno ještě podrobněji – může být 
„odstraněn jiným úředně povoleným a kontrolovaným 
způsobem, při kterém nehrozí žádné zjistitelné riziko, že by 
odpad přišel do styku se zemědělskou půdou nebo 
vodními zdroji, které by mohly být použity k zavlažování 
zemědělské půdy“. 
Z výše uvedených citací je tedy zřejmé, že odvoz odpadu 
napadeného, příp. pravděpodobně napadeného původcem 
hnědé hniloby by znamenal de facto prokazatelné šíření 
tohoto původce. Zásadním problémem tedy je, že 
pozemek, který by sloužil jako úložiště takového materiálu, 
by musel být Ústavem prohlášen za zamořený nebo 
pravděpodobně zamořený, a vztahovala by se na něho 
stejná opatření, jako při zjištění patogenu v prvovýrobě, 
včetně časového období. Tím by docházelo nikoliv 
k potlačování ohnisek výskytu bakterie, ale naopak 
k jejímu cílenému rozšiřování včetně všech rizik dalšího 
šíření a usazování bakterie v dalších lokalitách (např. 
průnik do blízkých vodních toků). 
Nicméně, v zájmu usnadnění zužitkování zejména hlíz 
bramboru podezřelých ze zamoření původcem hnědé 
hniloby (zavlažovaných zamořenou vodou), ale také i 
původcem kroužkovitosti, bylo provedeno doplnění této 
části vyhlášky o ustanovení tohoto znění: 
„Odpady ze zpracování hlíz bramboru podezřelých ze 
zamoření původcem kroužkovitosti nebo hnědé hniloby je 
možné alternativně vyvézt na nezemědělskou půdu nebo 
jako hnojivo na trvalé travní porosty v případě, že Ústav 
posoudí, že nehrozí rozpoznatelné riziko rozšíření původce 
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby.“. 
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