
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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, byl podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 37745/2019-MZE-11191, ze dne 12. 8. 2019, s termínem 
dodání stanovisek do 2. 9 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Pozn. S výjimkou níže uvedených připomínkových míst všechna připomínková místa sdělila, že k návrhu vyhlášky nemají žádné připomínky, nebo 
v termínu pro zaslání připomínek svoje stanoviska nezaslala. 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra  

K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 2: 
 Navrhujeme v rámci novelizačního bodu doplnit za 
slova „se na konci textu“ doplnit pasáž „poznámky pod 
čarou“. 
 
K čl. II – k účinnosti: 
 S odkazem na čl. 53 odst. 1 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády navrhuje předložený normativní text nahradit 
textem: „Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po jejím vyhlášení.“. 
 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

K bodu 3. 

V rámci bodu 3. je nesprávně uvedeno celexové číslo 
prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523. Konkrétně 
nadbývá číslo 3 na začátku celexového čísla. Žádáme o 
opravu. 

 

 
Akceptováno. 

Ovocnářská unie ČR Připomínka 1. 
Příloha č. 1 
Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je 
zakázáno 

Vysvětleno. 
 
Připomínky se netýkají rozsahu návrhu novely 
vyhlášky, neboť tento návrh problematiku 
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Část A 
Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na 
území Evropské unie je zakázáno 
Oddíl I 
Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části 
Evropské unie a jsou závažné pro celou Evropskou unii 
Bod. 25., písm p) Rhagoletis cingulata (Loew) 
 
Text: Ovocnářská unie ČR nesouhlasí s uvedením vrtule 
višňové v seznamu patogenů nevyskytujících se na území 
ČR a měla by být z karanténních organismů vyřazena.  
 
Odůvodnění: vrtule višňová se po několik let vyskytuje na 
území ČR, stejně tak byl její výskyt zjištěn i v dalších 
státech EU- viz. 
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGCI/distribution. Škodlivost a 
ochrana je shodná jako u vrtule třešňové. Zařazení tohoto 
patogena do karanténních organizmů v jakémkoliv oddílu 
shledáváme bezpředmětným. 
 
Připomínka 2. 
Bod. 25., písm q) Rhagoletis completa Cresson 
 
Text: Ovocnářská unie ČR nesouhlasí s uvedením vrtule 
ořešákové v seznamu patogenů nevyskytujících se na 
území ČR a měla by být ze seznamu patogenů 
nevyskytujících se na území EU( Oddílu I) vyřazena.  
 
Odůvodnění: 
Vrtule ořešáková se na území EU již  vyskytuje v řadě 
členských – viz 
https://gd.eppo.int/taxon/RHAGCO/distribution, výskyt je 
hlášen již i z jižní Moravy. Vzhledem k tomu, že ořešák 
vlašský se v produkčních sadech ČR pěstuje okrajově, 
zato je velmi častou dřevinou zahrad a volné krajiny, které 
se neošetřují nebude zřejmě možné tento patogen mimo 
intenzivně ošetřované plochy regulovat. 

uvedených škodlivých organismů (Rhagoletis 
cingulata a Rhagoletis completa) neřeší. Týkají se 
stávajícího znění vyhlášky, v němž jsou uvedené 
druhy skutečně zařazeny mezi škodlivé organismy, 
které se nevyskytují v žádné části EU a jsou 
závažné pro celou EU.  
Je pravdou, že se oba uvedené druhy na území ČR 
i dalších členských států vyskytují a jejich současné 
zařazení ve fytosanitárních předpisech neodpovídá 
skutečnosti. Je však třeba upozornit na skutečnost, 
že vyhláška č. 215/2008 Sb. je, pokud jde o části, 
které obsahují seznamy škodlivých organismů, 
transpozicí předpisu EU (směrnice 2000/29/ES), 
který platí stejně pro všechny členské státy EU a 
ČR nemůže sama o své vůli měnit tyto seznamy jen 
pro území ČR.  
Je také ale vhodné poznamenat, že směrnice 
2000/29/ES je rušena a od 14. 12. 2019 nahrazena 
nařízením (EU) 2016/2031. Uvedené seznamy jsou 
tedy použitelné pouze do 13. 12. 2019. Od 14. 12. 
2019 se tyto seznamy změní, přičemž oba uvedené 
druhy jsou podle návrhů nových fytosanitárních 
předpisů (prováděcí předpis Komise k nařízení 
(EU) 2016/2031) ze seznamů regulovaných 
škodlivých organismů vyřazeny. 
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Českomoravská 
šlechtitelská a semenářská 
asociace 

1) Formální připomínka 
 

     Název vyhlášky neodpovídá jejímu obsahu a proto je 
třeba provést jeho úpravu v následujícím znění: Novela 
vyhlášky č.  ......., o opatřeních proti zavlékání a 
rozšiřování škodlivých organismů rostlin, rostlinných 
produktů a nežádoucích rostlin.  
 
Zdůvodnění:  
Současný název vyhlášky nezohledňuje stávající obsah - 
viz str. 25, 27 (část A a B) nebo str.31, kde je prezentován 
přehled omezení dovozu některých nežádoucích rostlin a 
vymezena příslušná opatření. Pro uživatele tohoto 
předpisu je důležitý přesný název právní normy. 
 
 
 

 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 215/2008 Sb., je 
primárně transpoziční vůči předpisu EU (směrnici 
2000/29/ES), jejíž název zní „o ochranných 
opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
rostlinám nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na území 
Společenství“, považujeme název za zcela 
vyhovující. Název také odpovídá předmětu 
vyhlášky tak, jak je uveden v ustanovení § 1, 
nehledě na to, že měnit název právního předpisu je 
z legislativně technického hlediska nežádoucí. 
Je vhodné také doplnit, že vyhláška bude 
s ohledem na legislativní změny v rámci EU 
popsané výše již brzy nahrazena zcela novou 
vyhláškou a změna jejího názvu je tak zbytečná. 

Česká akademie 
zemědělských věd 

Domnívám se, že název vyhlášky neodpovídá jejímu 
obsahu a proto doporučuji jeho úpravu v následujícím 
znění: Novela vyhlášky č.  ......., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin,  
rostlinných produktů a nežádoucích rostlin.   
 
Zdůvodnění: Současný  název vyhlášky nezohledňuje 
stávající obsah - viz str. 25, 27 (část A a B) nebo str.31, 
kde je prezentován přehled omezení dovozu některých 
nežádoucích rostlin a vymezena příslušná opatření. Pro 
uživatele tohoto předpisu je důležitý přesný název právní 
normy. 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 215/2008 Sb., je 
primárně transpoziční vůči předpisu EU (směrnici 
2000/29/ES), jejíž název zní „o ochranných 
opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých 
rostlinám nebo rostlinným produktům do 
Společenství a proti jejich rozšiřování na území 
Společenství“, považujeme název za zcela 
vyhovující. Název také odpovídá předmětu 
vyhlášky tak, jak je uveden v ustanovení § 1, 
nehledě na to, že měnit název právního předpisu je 
z legislativně technického hlediska nežádoucí. 
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Je vhodné také doplnit, že vyhláška bude 
s ohledem na legislativní změny v rámci EU 
popsané výše již brzy nahrazena zcela novou 
vyhláškou a změna jejího názvu je tak zbytečná. 
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