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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Část materiálu: VII. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin  
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 61878/2017- MZE-12152, dne 12. října 2017, s termínem dodání stanovisek 
do 2. listopadu 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1) K úvodní větě vyhlášky: zavedení legislativní zkratky „zákon“ v úvodní větě považujeme za 
zbytečné, proto ji doporučujeme vypustit.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2) K úvodní větě umístěné pod Čl. I: je nutno vypustit slova „ve znění pozdějších předpisů“ a 
nahradit je všemi novelami vyhlášek, které novelizovaly vyhlášku č. 215/2008 Sb. (čl. 64 odst. 2 
LPV). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 3) K bodu 8: vzhledem k tomu, že byl zrušen bod 1, není nám jasné, z jakého důvodu jsou 
doplňované body označeny jako „2.“ a „2.1“ – podle našeho názoru by bylo namístě označit 
tyto body jako body „1.“ a „1.1“. 

Vysvětleno. 
Jedná se o implementaci 
znění, které je ve 
směrnici. Nemůžeme 
měnit číslování ve 
vnitrostátním předpisu, 
jedná se o harmonizaci   
v rámci EU, a všechny 
členské státy používají 
stejné číslování. 
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 4) K bodu 11: doporučujeme z hlediska legislativní techniky vypustit v uvozující větě slova „za 
bod 2.“ Obdobnou úpravu doporučujeme i v bodě 26 a 29. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 

 5) K bodu 14: doporučujeme za slovem „se“ vložit slova „v levém sloupci“. Obdobně v bodu 15. Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
Slova „v druhém sloupci „ 
se nahrazují slovy 
„v pravém sloupci“. 
 

 6) K bodu 23: nový text za slovem „zní:“ je nutno umístit na nový samostatný řádek. Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7) K bodu 25: konec znění bodu 25 doporučujeme ukončit uvozovkami a tečkou. Obdobnou 
úpravu doporučujeme provést i v následujících bodech, kde se tento nedostatek vyskytuje. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 8) K bodu 37: doporučujeme slovo „vkládají“ nahradit slovem „doplňují“. Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 9) K bodu 51: doporučujeme slova „se v druhém sloupci“ nahradit slovy „písm. b) v pravém 
sloupci desáté odrážce“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 10) K bodu 54: doporučujeme za slovo „se“ vložit slova „ v pravém sloupci“. Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
(nyní bod 56.). V tomto 
kontextu byly upraveny  
i novelizační body 27, 28, 
30, 32, 54, 56, 58, 60, 62 
a 64. 
 

 11) K bodu 72 a 73: v uvozující větě těchto bodů doporučujeme slovo „vkládá“ nahradit slovem 
„doplňuje“ a vložit za něj slovo „nová“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
(Nyní body 74 a 75). 
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Ministerstvo 
kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

K textu vyhlášky 
1) K úvodní větě  
Doporučujeme předkladateli provést kontrolu úvodní věty vyhlášky a případně upravit znění 
úvodní věty ve smyslu čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, neboť máme za to, že 
kupříkladu zákon č. 199/2012 Sb. nenovelizuje ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 
326/2004 Sb. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2) K novelizačním bodům obecně 
Doporučujeme předkladateli překontrolovat, zda je vždy vkládaný či doplňovaný text 
novelizačního bodu ukončen uvozovkami a tečkou a zda jsou tyto uvozovky a tečka vyznačeny 
až na konci celého vkládaného či doplňovaného textu a dále zda je v souladu vkládaný či 
doplňovaný text uváděný v bodech novely a platné znění s vyznačením navrhovaných změn, a 
to pokud jde o interpunkční znaménka uváděná na konci textu před uvozovkami. V tomto 
kontextu doporučujeme překontrolovat například novelizační body 24,25,31,38,43, 
53,55,58,59,66,71. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3) K bodům 37, 72 a 73  
Doporučujeme předkladateli v textu novelizačního bodu 37 nahradit slovo „vkládají“ slovem 
„doplňují“ a v textu novelizačních bodů 72 a 73 nahradit slovo „vkládá“ slovem „doplňuje“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K odůvodnění 
1) Doporučujeme předkladateli doplnit do odůvodnění požadavek uvedený v čl. 14 odst. 1 
písm. d) Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Odůvodnění bylo 
doplněno. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1) K IV. části materiálu, k příloze č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., části A, oddílu I, bodům 
1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 3, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.4, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 17, 18.2, 25.7.2, 27.1, 
27.2, 32.1, 32.3, 36.1, 37.1, 45.1, 46, 48, 49.1 a oddílu II, bodům 10, 14, 20, 23, 26.1, 27, 
28.1, 28.2 písm. b): V souladu s Legislativními pravidly vlády (dále jen „LPV“) doporučujeme 
revidovat oddělení vyjádření variant v pravém sloupci u těch odstavců, kde se nachází více než 
2 varianty. Dle čl. 42 odst. 1 LPV se „při více možnostech vyjádřených v pododstavcích nebo 
bodech spojka „nebo“ před níž se píše čárka, klade mezi poslední dvě možnosti“. Spojka 
„nebo“, před níž se píše čárka, by tak měla být vložena ve výše uvedených bodech přílohy č. 4 
vyhlášky č. 215/2008 Sb. pouze mezi poslední dvě varianty, přičemž u předchozích variant na 
konci odstavce zůstane jen čárka a odstraní se slovo „nebo“. 
 

Neakceptováno a 
vysvětleno. 
Drtivá většina těchto 
ustanovení se 
nenovelizuje a ta, která 
jsou předmětem novely, 
jsou podle našeho 
názoru naformulována 
správně a v souladu 
s příslušnou směrnicí. 
 
  

 2) K IV. části materiálu, k příloze č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., části A, oddílu I, bodu 7.5: 
Doporučujeme na konci odstavce písm. a) vložit místo sousloví „dodatkové prohlášení.“ 
sousloví „dodatkové prohlášení“, (tedy místo tečky před uvozovkou za slovem prohlášení vložit 
čárku za předmětnou uvozovku).  
 
Dále doporučujeme vypustit „nebo“ mezi odstavci písm. a) a písm. b). Viz čl. 42 odst. 1 LPV.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 

 3) K IV. části materiálu, k příloze č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., části A, oddílu I, bodu 14: 
Doporučujeme přidat na konci odstavce v pravém sloupci tečku.   
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 4) K IV. části materiálu, k příloze č. 4 vyhlášky č. 215/2008 Sb., části B, bodu 16.1,19.1, 
20.1, 20.5, 21, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 24.1, 24.2, 24.3, 26, 27.2, 32 a 33: V souladu s čl. 42 
odst. 1 LPV doporučujeme revidovat oddělení vyjádření variant v prostředním sloupci u těch 
odstavců, kde se nachází více než 2 varianty, obdobně jak uvádíme výše. 

Neakceptováno a 
vysvětleno. 
Drtivá většina těchto 
ustanovení se 
nenovelizuje a ta, která 
jsou předmětem novely, 
jsou podle našeho 
názoru naformulována 
správně a v souladu 
s příslušnou směrnicí. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 

K Čl. I., úvodní větě: V souladu s Čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
doplnit všechny novely dané vyhlášky.  
K Čl. II., Účinnost: V souladu s Čl. 53 odst. 1 písm. c) bodem 1. Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme za slovem „účinnosti“ doplnit slovo „dnem“.    
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
vnitra 
 

Legislativně technická připomínka: 
K čl. I – k úvodní větě:  
S ohledem na čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel vlády navrhujeme v úvodní větě ustanovení 
použít úplnou citaci novelizované vyhlášky včetně všech jejích novel. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Doporučuje v úvodní větě článku I slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit zkrácenými 
citacemi všech novel předmětné vyhlášky, tzn. výčtem všech novel, které se promítají do jejího 
platného znění. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády  
 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 
 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 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. 

Na vědomí. 
 
 
 
 
 
 

V celé rozdílové tabulce je opakovaně chybně uvedeno celexové číslo 32016L1279 prováděcí 
směrnice, správně má být uvedeno celexové číslo 32017L1279.  

 

Akceptováno.  
Znění bylo upraveno. 
 

Bod 76 návrhu (příloha č. 12) je vyznačen podtržením jako adaptační na prováděcí nařízení č. 
2016/873, proto musí být uveden také v rozdílové tabulce k návrhu.  

 

Akceptováno.  
Znění rozdílové tabulky 
bylo upraveno. 
Byla doplněna příloha  
č. 12 vyhlášky a příloha 
nařízení č. 2016/873. 
K příloze č. 12 byla 
v rozdílové tabulce 
doplněna poznámka  
o korelaci mezi naší 
přílohou vyhlášky a 
přílohou nařízení - 
nejedná se přímo o 
adaptaci. Označení 
chráněné zóny je 
kombinací označení části 
(a) až (d) s pořadím 
škodlivého organismu 
z přílohy nařízení (EU) 
2016/873). Nařízení  
č. 2016/873 mění 
nařízení č. 690/2008.  
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Příloha se dostala  
do vyhlášky historicky, i 
když jde o nařízení a tím 
přímo použitelný předpis, 
z důvodu lepší 
přehlednosti a usnadnění 
orientace pro 
provozovatele, kteří musí 
označení chráněné zóny 
na rostlinolékařském 
pasu vyplnit. Nyní musí 
dojít k aktualizaci s 
ohledem na to, že 
nařízením 2016/873 byly 
doplněny další  chráněné  
zóny. 
 

Zároveň je chybně označen ve zvláštní části odůvodnění jako bod 77 („K bodu 77“). 

 

 
Akceptováno.  
Znění bylo upraveno. 
 

K návrhu není dle Legislativních pravidel vlády přiložena srovnávací tabulka ke směrnici 
2000/29/ES a k prováděcímu nařízení č. 2016/873. 

 

Akceptováno.  
Znění bylo upraveno. 
K nařízení č. 2016/873 
byla tabulka doplněna. 
Srovnávací tabulka ke 
směrnici 2000/29/ES v 
ISAPu již je. Nyní 
transponujeme pouze 
prováděcí směrnice tuto 
směrnici měnící (ne 
samotnou směrnici 
2000/29/ES). S ohledem 
na nedávná data 
publikace dvou 
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prováděcích směrnic 
komise zatím ani v EUR-
lexu nebylo zveřejněno 
konsolidované znění 
směrnice 2000/29/ES. 
Do srovnávací tabulky 
směrnice 2000/29/ES 
bude po publikaci novely 
doplněno číslo předpisu 
do příslušných částí 
směrnice (k článku 1 a  k 
přílohám I - IV).   
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V rozdílové tabulce k čl. I bodu 68 (str. 59) není uveden celý tvar kódu KN „4401 12 00“ u 
položky palivové dřevo v polenech etc. a k čl. I bodu 75 (str. 71 rozdílové tabulky) není uveden 
celý tvar kódu KN „4401 40 90“ u položky dřevěné zbytky etc. 

Akceptováno.  
Znění bylo upraveno. 
 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Problematiky upravované navrhovanou vyhláškou se dotýká především: 

• Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění 
přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů 
škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na 
území Společenství, 

• Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti 
zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti 
jejich rozšiřování na území Společenství, 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/873 ze dne 1. června 2016, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 690/2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je 
zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení. 

 

Na vědomí 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K čl. I bodu 43. návrhu: 

Tímto bodem novely je transponována příloha směrnice 2017/1279 bod 4 písm. a) odst. i) 
(novela přílohy IV část A kapitola I směrnice 2000/29/ES). V novelizovaném bodě 16.6 písm. d) 
je opomenut závěr transponovaného ustanovení směrnice 2017/1279, tj. slova „dotčené třetí 
země“, ačkoliv na jiném místě návrhu v čl. I bod 45 je uvedené transponováno i s tímto 
dovětkem. Doporučujeme doplnit. 

 

Akceptováno.  
Znění bylo upraveno. 
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Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. Formální nedostatky návrhu je nutno napravit.  

 

Český statistický 
úřad  
 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

Připomínka 
1. Doporučujeme v úvodní větě slova „zákona č. 199/2012 Sb.“ a čárku vypustit. 
     Odůvodnění:  

Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) platí, že cituje-li 
se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl novelizován několikrát, uvedou se 
kromě původního právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno 
a v jejichž znění je citované ustanovení platné v době citace. Vzhledem k tomu, že v úvodní 
větě návrhu vyhlášky se cituje konkrétní ustanovení zákona, je aplikace tohoto ustanovení 
nevyhnutelná, proto doporučujeme vypustit zákon č. 199/2012 Sb., neboť tímto zákonem 
nebylo zmocňovací ustanovení obsažené v § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, novelizováno. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. Doporučujeme v čl. II za slovo „účinnosti“ vložit slovo „dnem“.   
Odůvodnění:  

Podle ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 1 LPV platí, že ustanovení o nabytí účinnosti se 
v tomto případě uvádí v tomto tvaru. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

Bez připomínek.  

Správa státních Bez připomínek.  
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hmotných rezerv 
 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav 
zemědělský 

1) K čl. I bodu 1 

V čl. I navrhujeme uvést bod 1 v následujícím znění: 

1.  V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatné řádky 
doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze 14. července 2017, kterou 
se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich 
rozšiřování na území Společenství. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 
19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh 
semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie.“. 

CELEX: 32017L1279 

CELEX 32017L1920 

 
 2) Nový novelizační bod 52 v čl. I 

Navrhujeme začlenění nového novelizačního bodu 52 za současný bod 51 v následujícím 
znění: 
52. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 18.3. zní: 

„18.3. Rostliny stolonotvorných a 
hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich 
kříženců, určené k pěstování, kromě 
hlíz Solanum tuberosum L. uvedených 
v bodech 18.1, 18.1.1 nebo 18.2, 
kromě kultur udržovaných jako materiál 
v genobankách nebo genetických 
sbírkách a kromě semen Solanum 
tuberosum L. uvedených v bodu 18.3.1. 

a) Rostliny musí být udržovány v 
karanténních podmínkách a testování 
provedené během tohoto období nesmí 
prokázat přítomnost škodlivých 
organismů.  

b) Karanténní testování uvedené v písmenu 
a) musí:  
aa) být prováděné pod dozorem státní 

organizace ochrany rostlin dotčeného 
členského státu školenými odbornými 
pracovníky této organizace nebo 
jiného úředně oprávněného orgánu;  

bb) být prováděné v místě s vybavením 
vyhovujícím pro práci se škodlivými 
organismy a k udržování materiálu, 
včetně indikátorových rostlin, 
takovým způsobem, aby bylo 
zamezeno jakémukoli riziku šíření 
škodlivých organismů;  

cc) být prováděné u každé partie 
materiálu: 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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- vizuální prohlídkou zaměřenou na 
příznaky způsobené jakýmikoliv  
škodlivými organismy, prováděnou 
v pravidelných intervalech 
v průběhu alespoň jednoho celého 
vegetačního období, s ohledem na 
typ materiálu a jeho vývojové 
stadium v době testování,  

- testováním podle vhodných 
metod, jež musí být předloženy 
výboru uvedenému v článku 18 
směrnice Rady 2000/29/ES, 
alespoň na:  

- v případě veškerého materiálu 
bramboru: 
- Andean potato latent virus, 
- Arracacha virus B. oca strain, 
- Potato black ringspot virus, 
- Potato spindle tuber viroid, 
- Potato virus T, 
- Andean potato mottle virus, 
- Potato virus A, Potato virus M, 

Potato virus S, Potato virus V, 
Potato virus X, Potato virus Y 
(včetně skupin izolátů Yc,Yn a 
Yo) a Potato leafroll virus 

- Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) 
Davis et al.,  

- Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al.,  

- v případě semen Solanum 
tuberosum L. kromě těch, která 
jsou uvedena v bodu 18.3.1, 
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alespoň na výše uvedené viry a 
viroidy;  

dd) umožnit vhodným testováním určit 
škodlivé organismy působící jakékoli 
jiné příznaky napadení, které byly 
zjištěny při vizuální prohlídce.  

c) Veškerý materiál, který nebyl při testování 
podle písmene b) shledán prostým 
škodlivých organismů uvedených v 
písmenu b), musí být okamžitě zničen 
nebo být podroben opatřením 
eliminujícím tento škodlivý organismus 
(tyto škodlivé organismy). 

d) Každá organizace nebo výzkumné 
pracoviště, které má v držení tento 
materiál, o tom musí informovat 
příslušnou organizaci ochrany rostlin 
dotčeného členského státu.“ 

 

CELEX: 32017L1920 

 
 

 3) Nový novelizační bod 53 v čl. I 

Navrhujeme začlenění nového novelizačního bodu 53 za nový bod 52 v následujícím znění: 
53. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 18.3. doplňuje nový bod 18.3.1., který zní: 

18.3.1. Osivo Solanum tuberosum L. kromě 
toho, které je uvedeno v bodě 18.4. 

 

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z 
rostlin splňujících příslušné požadavky 
stanovené v bodech 18.1, 18.1.1, 18.2 a 18.3 
a že  
a) semena pocházejí z oblastí prostých 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 
Percival, Clavibacter michiganensis 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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subsp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al., Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a 
Potato spindle tuber viroid nebo  

b) semena splňují všechny níže uvedené 
požadavky: 
i) byla vypěstována v místě, ve kterém 

nebyly od začátku posledního 
vegetačního období pozorovány žádné 
příznaky chorob působených 
škodlivými organismy uvedenými v 
písmenu a);  

ii) byla vypěstována v místě, ve kterém 
byla přijata všechna níže uvedená 
opatření: 
1. místo bylo odděleno od jiných 

lilkovitých rostlin a jiných 
hostitelských rostlin Potato spindle 
tuber viroid;  

2. v místě bylo zabráněno kontaktu se 
zaměstnanci a předměty, jako jsou 
nástroje, stroje, vozidla, nádoby a 
obalový materiál, z jiných míst, ve 
kterých se pěstují lilkovité rostliny a 
jiné hostitelské rostliny Potato 
spindle tuber viroid, nebo byla za 
účelem prevence napadení přijata 
vhodná hygienická opatření týkající 
se zaměstnanců nebo předmětů z 
jiných míst, ve kterých se pěstují 
lilkovité rostliny a jiné hostitelské 
rostliny Potato spindle tuber viroid;  

3. v místě se používala pouze voda 
prostá všech škodlivých organismů 
uvedených v tomto bodu. 
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CELEX 32017L1920 

 

 4) Současné body 52 a dále se přečíslují na body 54 a dále. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5) Pro body související s implementací prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 
doporučujeme zvážit odloženou účinnost. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6) Úpravy je nutné promítnout i do ostatních dokumentů (odůvodnění, platné znění, apod.). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Jihočeská 
zemědělská 
univerzita 

Bez připomínek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 5. prosince 2017 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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