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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 
 

Obsah 

Poznámka 
č. 1 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 
ze dne 17. června 2019, kterou se mění 
seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 
písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v 
příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v 
příloze směrnice Komise 93/61/EHS 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 
ze dne 11. února 2020, kterou se mění 
směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 
68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 
2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 
93/61/EHS a prováděcí směrnice 
2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o 
škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším 
rozmnožovacím materiálu rostlin 

32020L0177 Článek 11 
Odstavec 1. 

Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí do 31. května 2020. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

32019L0990 Článek 4 Provedení  
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 30. června 2020. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. 
července 2020. Tyto předpisy přijaté členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

§ 8 „Porost musí být prakticky prostý veškerých 32020L0177 Příloha I v příloze I se bod 5 nahrazuje tímto: 
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odst. 3 škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. Porost musí rovněž 
splňovat požadavky týkající se regulovaných 
nekaranténních škodlivých organismů 
Evropské unie (dále jen „RNŠO“) stanovené 
v prováděcích aktech přijatých podle jiného 
právního předpisu5), jakož i opatření přijatá 
podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031. 

odst. 1) 
první a 
druhá věta 

„Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. 
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů (dále jen „RNŠO“) stanovené v 
prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 
2016/2031 (*), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 
odst. 1 uvedeného nařízení. 

  32020L0177 Příloha II 
odst. 1) 
písm. b) 

b) bod 6 se nahrazuje tímto: 
„6. Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. 
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů (dále jen „RNŠO“) stanovené v 
prováděcích aktech přijatých podle nařízení (EU) 
2016/2031 (*), jakož i opatření přijatá podle čl. 30 
odst. 1 uvedeného nařízení. 

  32020L0177 Příloha VI 
odst. 1) 

1) v příloze I se bod 5 nahrazuje tímto: 
„5. Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. 
Porost musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů („RNŠO“) stanovené v prováděcích 
aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031 (*), 
jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 
uvedeného nařízení. 
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  32020L0177 Příloha VIII 
odst. 1) 
první a 
druhá věta 

1) v příloze I se bod 4 nahrazuje tímto: 
„4. Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. Porost 
musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů („RNŠO“) stanovené v prováděcích 
aktech přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031 (*), 
jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 
uvedeného nařízení. 

§ 9 
odst. 2 

„Osivo musí být prakticky prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. Osivo musí rovněž 
splňovat požadavky týkající se RNŠO 
stanovené v prováděcích aktech přijatých 
podle jiného právního předpisu5), jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení 
(EU) 2016/2031.“. 

32020L0177 Příloha I 
odst. 2) 
první a 
druhá věta 

v příloze II oddílu I se bod 3 nahrazuje tímto: 
„Osivo musí být prakticky prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. 
Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech 
přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného 
nařízení. 

   Příloha II 
odst. 2) 
písm. a) 

a) bod 3 se nahrazuje tímto: 
Osivo musí být prakticky prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. 
Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech 
přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného 
nařízení. 

   Příloha VI bod 2 se nahrazuje tímto: 
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odst. 2) 
písm. a) 

„2. Osivo musí být prakticky prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. 
Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech 
přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného 
nařízení.“ 

   Příloha VIII 
odst. 2) 
první a 
druhá věta 

2) v příloze II oddíle I se bod 5 nahrazuje tímto: 
„5. Osivo musí být prakticky prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. 
Osivo musí rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a RNŠO stanovené v prováděcích aktech 
přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031, jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného 
nařízení. 

§ 19 
odst. 1 

„Sazenice zeleniny musí splňovat požadavky 
týkající se karanténních škodlivých 
organismů pro Evropskou unii, karanténních 
škodlivých organismů pro chráněné zóny a 
RNŠO stanovené jiným právním 
předpisem5) a v prováděcích aktech 
přijatých podle nařízení (EU) 2016/2031 
včetně opatření přijatých podle čl. 30 odst. 1 
nařízení (EU) 2016/2031.“ 

32020L0177 Článek 5 
odstavec 1) 
čtvrtá věta 

Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny musí 
rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů pro Unii stanovené v nařízení (EU) 
2016/2031 (*) a v prováděcích aktech přijatých 
podle uvedeného nařízení včetně opatření 
přijatých podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení. 

§ 19 
odst. 6 

V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:  
 „(6) Rostlinolékařský pas může 
nahrazovat údaje uvedené v odst. 4 
písmenech b), d), a k).  Prvky 
rostlinolékařského pasu musí být orámovány 

32008L0072 Článek 11 
odstavec 1. 

Článek 11 
1. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, je sadba a 
rozmnožovací materiál 
zeleniny uváděn na trh výhradně v dostatečně 
stejnorodých partiích, 
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nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních 
textových nebo obrazových prvků, aby byly 
snadno viditelné a jasně odlišitelné.“. 

pokud jsou uznány za splňující požadavky této 
směrnice a pokud jsou 
provázeny doklady vystavenými dodavatelem v 
souladu s podmínkami 
stanovenými v průvodce podle článku 4. Je-li na 
tomto dokladu úřední 
prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech 
dalších informací 
uvedených na dokladu. 
Požadavky týkající se sadby a rozmnožovacího 
materiálu zeleniny, 
pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, 
budou uvedeny v průvodce 
podle článku 4. 

Příloha č. 1 
část V 
oddíl 2 

 

V příloze č. 1 část V oddíl 2 včetně nadpisu a 
vysvětlivek zní: 
Oddíl 2  Požadavky na vlastnosti osiva                                                                                                                                                 
Tabulka 5.2a 
(tabulka) 
 
 

32020L0177 Příloha II 
odst. 2 
písm. b) 

doplňuje se nový bod 4, který zní: 
4. Výskyt těl hub na osivu a příslušné kategorie 
musí splňovat následující požadavky v souladu s 
tabulkou: 
(tabulka) 

Příloha č. 3 
část III 
oddíl 3 

pododdíl 2 

       V příloze č. 3 část III oddíl 3 pododdíl 2 
tabulka       
       3.3b zní: 

Oddíl 3   Čistota druhu, čistota odrůdy a 
zdravotní stav porostu 
Pododdíl 2 
Tabulka 3.3b 
(tabulka) 

32020L0177 Příloha I 
odst. 1) 
třetí věta 

Výskyt RNŠO na porostu a příslušné kategorie 
musí splňovat následující požadavky v souladu s 
tabulkou: 
(tabulka) 

Příloha č. 3 
část III 
oddíl 3 

pododdíl 5 

V příloze č. 3 části III oddílu 3 se za pododdíl 4 
doplňuje pododdíl 5, který zní: 
 
„Pododdíl 5 
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu 
vojtěšky seté přijatá podle nařízení Evropského 

32019R2072 Příloha V 
část A 
bod 3. 

3. Další opatření pro některé druhy rostlin 
Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé 
pod úředním dohledem příslušných orgánů 
provádějí následující doplňkové prohlídky, 
případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto 
případech: 
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parlamentu a Rady (EU) 2016/20315): 
Tabulka 3.3d 
(tabulka) 

1) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo 
Medicago sativa L., za účelem zamezení výskytu 
organismu Clavibacter michiganensis ssp. 
insidiosus a zajištění následujících skutečností: 
a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že 
jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis 
spp. insidiosus, nebo 
b) porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v 
posledních třech letech před výsevem pěstován 
druh Medicago sativa L., při přehlídkách porostu 
na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné 
příznaky výskytu organismu Clavibacter 
michiganensis ssp. insidiosus nebo nebyly 
pozorovány příznaky výskytu organismu 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na 
žádném sousedním předchozím porostu Medicago 
sativa L., nebo 
c) porost náleží k odrůdě považované za vysoce 
odolnou vůči organismu Clavibacter michiganensis 
ssp. insidiosus a obsah neškodných nečistot 
nepřekročí 0,1 % hmotnosti; 
2) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo 
porostu Medicago sativa L. za účelem zamezení 
výskytu organismu Ditylenchus dipsaci a zajištění 
toho, že: 
a) na stanovišti produkce nebyly na předchozím 
porostu pozorovány příznaky výskytu organismu 
Ditylenchus dipsaci, ve dvou předcházejících 
letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány 
žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata 
vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření 
na stanovišti produkce; nebo 
b) na stanovišti produkce nebyly na předchozím 
porostu pozorovány příznaky výskytu organismu 
Ditylenchus dipsaci a výskyt organismu 
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Ditylenchus dipsaci nebyl zjištěn ani při 
laboratorním testování reprezentativního vzorku 
nebo 
c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu 
nebo chemickému ošetření proti organismu 
Ditylenchus dipsaci a po laboratorních testech 
provedených na reprezentativním vzorku bylo 
shledáno prostým tohoto škodlivého organismu. 

Příloha č. 3 
část V 
oddíl 3 

pododdíl 1 

V příloze č. 3 část V oddíl 3 pododdíl 1 
tabulka 5.3 zní: 
Oddíl 3  Mezní hodnoty výskytu škodlivých 
organismů 
Pododdíl 1 
Tabulka 5.3 
(tabulka) 

32020L0177 Příloha I 
odst. 2) 
třetí věta 

Výskyt RNŠO na osivu a příslušné kategorie musí 
splňovat následující požadavky v souladu s 
tabulkou: 
(tabulka) 

Příloha č. 5 
část III 
oddíl 4 
bod A. 

V příloze č. 5 část III oddíl 4 včetně nadpisu 
zní: 
Oddíl 4 Zdravotní stav porostu  
A. 
Tabulka 3.4a 
(tabulka) 

32020L0177 Příloha VIII 
odst. 1) 
třetí věta 

Výskyt RNŠO na porostu musí splňovat následující 
požadavky v souladu s tabulkou: 
(tabulka) 

Příloha č. 5 
část III 
oddíl 4 
bod B. 

B.  Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO 
v osivu slunečnice přijatá podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/20315): 
Tabulka  3.4b 
(tabulka) 

32019R2072 Příloha V 
část G 
odstavec 3. 
bod 1) 

3. Další opatření pro osivo olejnin a přadných 
rostlin 
Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel 
pod úředním dohledem příslušného orgánu 
provede následující doplňkové prohlídky a další 
kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků 
týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k 
pěstování: 
1) Opatření pro osivo Helianthus annuus L. s cílem 
zamezit výskytu organismu Plasmopora halstedii 
a) osivo Helianthus annuus L. pochází z oblastí, o 
nichž je známo, že jsou prosté organismu 
Plasmopara halstedii, 
nebo 
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b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány 
příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii 
nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných 
termínech během vegetačního období 
nebo 
c) i) na stanovišti produkce byly provedeny 
nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných 
termínech pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období a 
ii) příznaky výskytu organismu Plasmopara 
halstedii vykázalo během těchto prohlídek porostu 
nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující 
příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii 
byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a 
iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny 
příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii 
nebo 
d) i) na stanovišti produkce byly provedeny 
nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných 
termínech během vegetačního období a 
ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu 
organismu Plasmopara halstedii byly 
bezprostředně po prohlídce odstraněny a 
zlikvidovány a 
iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny 
příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii 
a reprezentativní vzorek každé partie byl testován 
a shledán prostým příznaků výskytu organismu 
Plasmopara halstedii nebo osivo bylo podrobeno 
vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako 
účinné proti všem známým kmenům Plasmopara 
halstedii (Farlow) Berlese & de Toni. 

Příloha č. 5 
část V 
oddíl 2 

V příloze č. 5 část V oddíl 2 pododdíl 1 se v 
tabulce 5.2a za slovo „Sklerocia“ vkládají 
slova „nebo jejich zlomky“ a vysvětlivka pod 

32020L0177 Příloha VIII 
odst. 2) 
třetí věta 

Výskyt RNŠO na osivu a příslušné kategorie musí 
splňovat následující požadavky v souladu s 
tabulkou: 
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pododdíl 1 tabulkou č. 17 se zrušuje. 
 
 

 (tabulka, ve které 
3. až 5. sloupec v 10. až 12. řádku zní: „Nejvýše 
pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při 
laboratorním rozboru reprezentativního vzorku 
každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 
přílohy III směrnice 2002/57/ES“) 

Příloha č. 5 
část V 
oddíl 3 

pododdíl 1 

V příloze č. 5 část V oddíl 3 včetně nadpisu 
zní: 
Oddíl 3   Mezní hodnoty výskytu škodlivých 
organismů 
Pododdíl 1 
Tabulka 5.3.1 
(tabulka) 

32020L0177 Příloha VIII 
odst. 2) 
třetí věta 
 

Výskyt RNŠO na osivu a příslušné kategorie musí 
splňovat následující požadavky v souladu s 
tabulkou: 
(tabulka) 
 

Příloha č. 5 
část V 
oddíl 3 

pododdíl 3 

V příloze č. 5 části V oddíl 3 včetně nadpisu 
zní: 
Pododdíl 3 
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v 
osivu olejnin a přadných rostlin přijatá podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/20315): 
 
Tabulka 5.3.2 
(tabulka) 

32019R2072 Příloha V 
část G 
odstavec 3. 
body 2) až 
8) 

2) Opatření pro osivo Helianthus annuus L. a 
Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu 
organismu Botrytis cinerea 
a) bylo provedeno ošetření schválené proti 
organismu Botrytis cinerea 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
3) Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s 
cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe 
caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) 
a) Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe 
phaseolorum var. caulivora) 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
4) Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s 
cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe var. 
sojae 
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a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismu Diaporthe var. sojae 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
5) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s 
cílem zamezit výskytu organismu Alternaria linicola 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismu Alternaria linicola 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
6) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s 
cílem zamezit výskytu organismu Boeremia exigua 
var. linicola 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismu Boeremia exigua var. linicola 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
7) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s 
cílem zamezit výskytu organismu Colletotrichum 
lini 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismu Colletotrichum lini 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo; 
8) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s 
cílem zamezit výskytu organismů Fusarium 
(anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. 
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albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium 
circinatum Nirenberg & O’Donnell 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti 
organismům Fusarium (anamorfní rod), vyjma 
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) 
W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & 
O’Donnell 
nebo 
b) na základě laboratorního testu na 
reprezentativním vzorku není překročena 
nastavená tolerance pro osivo 

Příloha č. 7 
část II 
oddíl 1 

 

 V příloze č. 7 část II oddíl 1 vysvětlivka č. 1 
pod tabulkou 2 zní: 
„1 – Generace PBTC je určena pro materiál 
předcházející generaci PB, jehož rostliny a 
hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení 
a v pěstebním substrátu, který je prostý 
škodlivých organismů. Mateřské rostliny 
musí být prosté Pectobacterium spp., 
Dickeya spp., Candidatus Liberibacter 
solanacearum, Candidatus Phytoplasma 
solani, Potato spindle tuber viroid, viru 
svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y,  
ověřeno úředním testováním, nebo 
testováním pod úředním dohledem. 

32020L0177 Článek 9 
odst. 1) 
[část 1. 
písm. a)] 
 

1) Článek 2 se nahrazuje tímto: 
„Článek 2 
Minimální podmínky pro sadbu brambor 
předcházející základní sadbě brambor 
1. Členské státy zajistí, aby sadba brambor 
předcházející základní sadbě brambor splňovala 
tyto minimální podmínky: 
a) pochází z matečných rostlin prostých 
následujících škodlivých organismů: 
Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus 
Liberibacter solanacearum, Candidatus 
Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, 
Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus 
M, Potato virus S, Potato virus X a Potato virus Y; 

Příloha č. 7 
část III 
oddíl 4 

V příloze č. 7 část III oddíl 4 včetně nadpisu 
a vysvětlivek zní:  
„Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 
Pododdíl 1 
Tabulka 3.4a 
(tabulka) 
Pododdíl 2 
1. Při přehlídce se neodstraněná matečná 
hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové 
velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky 

32020L0177 Článek 9 
odst. 1) 
[článek 2 
část 1.  
písm. d)] 
 

d) výskyt „RNŠO“ nebo příznaků způsobovaných 
těmito RNŠO na sadbě brambor předcházející 
základní sadbě brambor nesmí překročit prahové 
hodnoty vymezené v následující tabulce: 
(tabulka) 
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napadení viry. 
2. V případě selekce odkládáním natě se při 
výskytu živých neokřídlených mšic každý 
selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí 
jako rostlina s příznaky napadení viry. 
3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu 
příznaků napadení viry platí pouze tehdy, 
jedná-li se o virové choroby způsobené viry 
běžnými v Evropě. 
4. V případě výskytu Stolburu bramboru v 
porostu musí být veškeré rostliny na 
stanovišti produkce vykazující příznaky 
vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz 
a pro veškeré podnože, u nichž byly u 
rostoucího porostu pozorovány příznaky, 
musí být provedeny po sklizni testy hlíz pro 
každou partii, aby se potvrdila nepřítomnost 
organismu Candidatus Phytoplasma solani. 
 
Pododdíl 3 
Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností 
množitelských porostů 
Zkoušení laboratorní metodou 
Tabulka 3.4b 
(tabulka) 
10 – Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B 
pouze za předpokladu, že použitý výchozí 
rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 
% hlíz napadených viry. 
11 – zjištěná hodnota testovaných virů se 
násobí koeficientem 0,16. 
12 – zjištěná hodnota testovaných virů se 
násobí koeficientem 0,025. 
13 – sadba určená výhradně k použití v další 
generaci u stejného množitele k založení 
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produkční plochy brambor; na návěskách 
takové sadby brambor, která nebyla 
laboratorně testována na virózy, musí být 
tato skutečnost uvedena spolu s informací, 
že tento materiál lze použít výhradně u 
stejného množitele k založení produkční 
plochy brambor. 

  32020L0177 Příloha VII 
odst. 1) 
[bod 3.] 

3. Sadba brambor splňuje následující požadavky 
týkající se výskytu regulovaných nekaranténních 
škodlivých organismů (RNŠO), případně chorob, 
jež RNŠO způsobují, a příslušných kategorií, jak 
vymezuje tabulka: 
(tabulka) 

  32020L0177 Příloha IX 
odst. 1) 
písm. a) 
bod v) 
 

1) Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PBTC jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
v) rostliny splňují následující prahové hodnoty s 
ohledem na výskyt RNŠO, případně příznaků 
způsobovaných RNŠO, jak vymezuje následující 
tabulka: 
(tabulka) 

  32020L0177 Příloha IX 
odst. 2) 
písm. a) 
bod ii) 

2) Podmínky pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor třídy Unie PB jsou 
následující: 
a) podmínky týkající se sadby brambor: 
ii) rostliny splňují následující prahové hodnoty s 
ohledem na výskyt RNŠO, případně příznaků 
způsobovaných RNŠO, jak vymezuje následující 
tabulka: 
(tabulka) 

  32019R2072 Příloha V 
část F 

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě 
brambor 
Příslušný orgán nebo, pokud je tak vyžadováno, 
profesionální provozovatel pod úředním dohledem 
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příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, 
aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se 
příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených 
v následující tabulce. 
(tabulka) 

Příloha č. 7 
část V 
bod 2. 

 

V příloze č. 7 část V bod 2 včetně vysvětlivek 
zní: 
„2.  Další sledované vady: 
Tabulka 5 
(tabulka) 
14 - Za napadené se považují hlízy, u 
kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu 
hlízy – počítáno součtem plochy postižených 
míst. 
15 - Za napadené se považují hlízy, u 
kterých je postiženo více než 1/3 povrchu 
hlízy – počítáno součtem plochy postižených 
míst. 
16 -  Hlízy, které jsou nadměrně 
dehydrované a zvrásnělé, včetně 
dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
bramboru. 
 
5.  Původci chorob uvedených v tabulce 5: 
a) měkké hniloby hlíz bramboru - 
Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi, 
Pythium spp., plíseň bramboru - Phytophtora 
infestans  Phytophthora erythroseptica  
     případně další původci, 
b) suché hniloby hlíz bramboru- Fusarium 
spp., Alternaria spp., Phoma foveata  
Phytophthora infestans, Sclerotinia 
sclerotiorum případně další původci hniloby, 
c) strupovitost bramboru – Streptomyces 
scabiei , Streptomyces reticuliscabiei , nebo 

32020L0177 Článek 9 
odst. 2) 
 

2) Článek 3 se nahrazuje tímto: 
„Článek 3 
Minimální podmínky pro partie sadby brambor 
předcházející základní sadbě brambor 
Členské státy zajistí, aby partie sadby brambor 
předcházející základní sadbě brambor splňovaly 
tyto minimální podmínky: 
a) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti; 
b) podíl brambor napadených jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo 
bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,2 % 
hmotnosti; 
c) podíl brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, 
nepřesahuje 3,0 % hmotnosti; 
d) podíl brambor napadených obecnou 
strupovitostí brambor na více než jedné třetině 
povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti; 
e) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 0,5 % hmotnosti; 
f) partie sadby brambor předcházející základní 
sadbě brambor splňují následující požadavky 
týkající se výskytu RNŠO nebo chorob 
způsobovaných těmito příslušnými RNŠO, jak 
vymezuje tabulka: 
(tabulka) 
g) celkový podíl brambor popsaných v písmenech 
b) až f) nepřesáhne 6,0 % hmotnosti. 
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další Streptomyces spp., 
d) vločkovitost hlíz bramboru -  
Thanatephorus cucumeris  (Rhizoctonia 
solani  – anam.), 
e) prašná strupovitost bramboru -  
Spongospora subterranea , 
f) stříbřitost slupky bramboru – 
Helminthosporium solani  
g) Candidatus Liberibacter solanacearum – 
zebra chip 
h) háďátko hlízové - Ditylenchus destructor 

  32020L0177 Příloha VII 
odst. 2) 

2) příloha II se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA II 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST U PARTIÍ 
SADBY BRAMBOR 
Pro sadbu brambor jsou povoleny následující 
tolerance nečistot, vad a RNŠO či příznaků 
způsobovaných RNŠO: 
1) přichycená zemina a cizorodé látky: 1,0 % 
hmotnosti u základní sadby brambor a 2,0 % 
hmotnosti u certifikované sadby brambor; 
2) kombinace suché a mokré hniloby, není-li 
způsobena druhy Synchytrium endobioticum, 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus nebo 
Ralstonia solanacearum: 0,5 % hmotnosti, z čehož 
mokrá hniloba představuje 0,2 % hmotnosti; 
3) vnější vady, např. deformované nebo 
poškozené hlízy: 3,0 % hmotnosti; 
4) obecná strupovitost brambor napadající hlízy na 
více než jedné třetině jejich povrchu: 5,0 % 
hmotnosti; 
5) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky: 
1,0 % hmotnosti; 
6) RNŠO nebo příznaky způsobované RNŠO na 
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partiích sadby brambor: 
(tabulka) 
7) celková tolerance pro body 2 až 6: 6,0 % 
hmotnosti u základní sadby brambor a 8,0 % 
hmotnosti u certifikované sadby brambor.“ 

  32020L0177 Příloha IX 
odst. 1) 
písm. b) 
 

b) podmínky týkající se partií: 
i) partie musí být prosté sadby brambor napadené 
hnilobami; 
ii) partie musí být prosté sadby brambor napadené 
obecnou strupovitostí; 
iii) partie musí být prosté sadby nadměrně scvrklé 
v důsledku dehydratace; 
iv) partie musí být prosté sadby brambor s vnějšími 
vadami včetně deformovaných či poškozených 
hlíz; 
v) partie sadby brambor předcházející základní 
sadbě brambor splňují následující prahové 
hodnoty týkající se výskytu RNŠO, případně 
příznaků způsobovaných RNŠO, jak vymezuje 
následující tabulka: 
(tabulka) 

  32020L0177 Příloha IX 
odst. 2) 
písm. b) 

b) tolerance týkající se partií, pokud jde o 
následující nečistoty, vady a nákazy: 
i) sadba brambor napadená jinými hnilobami než 
bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo 
bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,2 % 
hmotnosti; 
ii) sadba brambor napadená obecnou strupovitostí 
brambor na více než jedné třetině povrchu 
brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti; 
iii) scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace 
nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky 
nepřesahují 0,5 % hmotnosti; 
iv) sadba brambor s vnějšími vadami, včetně 
deformovaných nebo poškozených hlíz, 
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nepřesahuje 3,0 % hmotnosti; 
v) přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 
1,0 % hmotnosti; 
vi) partie sadby brambor předcházející základní 
sadbě brambor splňují následující prahové 
hodnoty týkající se výskytu RNŠO, případně 
příznaků způsobovaných RNŠO, jak vymezuje 
následující tabulka: 
(tabulka) 
vii) celkový podíl sadby brambor, na který se 
vztahují tolerance podle bodů i) až iv) a vi), 
nepřesahuje 6,0 % hmotnosti.“ 

Příloha č. 8 
části I a II 

V příloze č. 8 část I a II včetně nadpisu a 
vysvětlivek  znějí: 
 
„Část I    Přehled druhů   
  
Tabulka 1 
(tabulka) 
 
Část II       Specifikace kategorií 
rozmnožovacího materiálu a nejvyšší 
povolený počet generací 
Oddíl 1      Povolené kategorie a generace 
Tabulka 2 
(tabulka) 

32019L0990 Příloha 
část A 
odst. 1) 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:  
1) V čl. 2 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:  
 
(seznam druhů) 

Příloha č. 8 
část III 
oddíl 2 

pododdíl 1 

V příloze č. 8 část III oddíl 2 pododdíl 1 se v 
tabulce 3.2.1 v prvním sloupci ve druhém 
řádku za slovo „zelí“ doplňují slova „ , 
portugalské zelí“ a ve čtvrtém řádku se slovo 
„ , eskariol“ zrušuje. 

32019L0990 Příloha 
část A 
odst. 1) 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:  
1) V čl. 2 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:  
 
(seznam druhů) 

Příloha č. 8 
část III 
oddíl 3 
bod 2 

V příloze č. 8 část III oddíl 3 bod 2 zní: 
„2) Výskyt škodlivých organismů, které 
snižují užitnou hodnotu a kvalitu osiva, musí 
být co nejnižší.“. 

32020L0177 Příloha VI 
odst. 1) 
[příloha I 
bod 5. 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto: 
1) v příloze I se bod 5 nahrazuje tímto: 
„5. Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQQATXMO)



 

18 

 

první věta] hodnotu a kvalitu množitelského materiálu. 

Příloha č. 8 
část V 
oddíl 2 

pododdíl 1 

V příloze č. 8 část V oddíl 2 pododdíl 1 se v 
tabulce 5.2 v prvním sloupci slova „čekanka 
průmyslová“ nahrazují slovy „čekanka 
kořenová“, slova „kadeřavá, eskariol“ se 
zrušují, za slovy „zelí hlávkové“ se doplňují 
slova „ , portugalské zelí“, slova „mrkev 
včetně krmné“ se nahrazují slovy „mrkev a 
mrkev krmná“, za slovy „řepa salátová“ se 
slovo „kromě“ nahrazuje slovem „včetně“ a 
za slova „tykev obecná“ se doplňují slova 
„vč. cukety a patizonu“. 

32019L0990 Příloha 
část A 
odst. 1) a 2) 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:  
1) V čl. 2 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:  
(seznam) 
2) V bodě 3 písm. a) přílohy II se v prvním sloupci 
tabulky položky mezi „Asparagus officinalis“ a 
„Cichorium endivia“ nahrazují tímto:  
(seznam)  
 

Příloha č. 8 
část V 
oddíl 2 

pododdíl 1 

V příloze č. 8 část V oddíl 2 pododdíl 1 se v 
tabulce 5.2 řádek nadepsaný slovy „Řepa 
salátová „„Cheltenham beet“ zrušuje. 

32019L0990 Příloha 
část A 
odst. 2) 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:  
2) V bodě 3 písm. a) přílohy II se v prvním sloupci 
tabulky položky mezi „Asparagus officinalis“ a 
„Cichorium endivia“ nahrazují tímto:  
(seznam)  
 

Příloha č. 8 
část V 
oddíl 3 

pododdíl 1 

V příloze č. 8 část V oddíl 3 včetně nadpisu 
zní:  
„Oddíl  3    Mezní hodnoty výskytu škodlivých 
organismů   
Pododdíl 1                                                                                                             
Tabulka 5.3.1 
(tabulka) 
Výskyt RNŠO na osivu zeleniny nesmí, 
alespoň na základě vizuálního posouzení, 
překračovat prahové hodnoty vymezené v 
tabulce 5.3.1. 

32020L0177 Příloha VI 
odst. 2) 
písm. b) 

b) v bodu 3 se písmeno b) nahrazuje tímto: 
„b) Výskyt regulovaných nekaranténních 
škodlivých organismů (RNŠO) na osivu zeleniny 
nesmí, alespoň na základě vizuální prohlídky, 
překračovat příslušné prahové hodnoty vymezené 
v následující tabulce: 
(tabulka) 

Příloha č. 8 
část V 
oddíl 3 

pododdíl 2 

V příloze č. 8 část V oddíl 3 včetně nadpisu 
zní: 
Pododdíl 2 
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na 
osivu zelenin přijatá podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 

32019R2072 Příloha V 
část E 

ČÁST E 
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu 
zeleniny 
V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k 
pěstování se přijmou tato opatření: příslušný orgán 
nebo profesionální provozovatel pod úředním 
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2016/20315): 
Tabulka 5.3.2 
(tabulka) 

dohledem příslušného orgánu provede kontroly a 
další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků 
týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k 
pěstování, které jsou stanoveny ve třetím sloupci 
následující tabulky: 
(tabulka) 

Příloha č. 
14 

část 1 

V příloze č. 14 část 1 včetně nadpisu zní: 
„Část 1. Přehled druhů 
Tabulka 1 
(tabulka) 

32019L0990 Příloha 
část B 
 

 „PŘÍLOHA II Seznam rodů a druhů podle čl. 1 
odst. 2 
(seznam druhů) 

Příloha č. 
14 

část 6 
body a) až 

e) 

V příloze č. 14 část 6 včetně nadpisu zní:  
„Část 6.  Požadavky na zdravotní stav 
sazenic 
a) Sazenice zeleniny musí být alespoň při 
vizuální prohlídce v místě produkce shledány 
prakticky prosté všech škodlivých organismů 
uvedených v tabulce 6. 
b) Výskyt regulovaných nekaranténních 
škodlivých organismů pro Unii na sazenicích 
zeleniny, které jsou uváděny na trh, nesmí 
alespoň při vizuální prohlídce překračovat 
příslušné prahové hodnoty stanovené v 
tabulce 6. 
c) Sazenice zeleniny musí být při vizuální 
prohlídce shledány prakticky prostými 
jakýchkoli jiných škodlivých organismů, které 
snižují použitelnost a kvalitu sazenic 
zeleniny, než jsou škodlivé organismy 
uvedené v tabulce 6. 
d) škodlivé organismy, které je zakázáno 
zavlékat a rozšiřovat na území Evropské 
unie 5) se nesmí vyskytovat 
e) sazenice, které při sklizni vykazují 
viditelné příznaky napadení, musí být 
vhodným způsobem ošetřeny nebo 

32020L0177 Článek 5 Změna směrnice 93/61/EHS 
Směrnice 93/61/EHS se mění takto: 
1) Článek 3 se nahrazuje tímto: 
„Článek 3 
Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny musí být 
alespoň při vizuální prohlídce v místě produkce 
shledán prakticky prostým všech škodlivých 
organismů uvedených na seznamu v příloze, 
pokud jde o příslušnou sadbu a rozmnožovací 
materiál. 
Výskyt regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“) na sadbě a 
rozmnožovacím materiálu zeleniny, které jsou 
uváděny na trh, nesmí alespoň při vizuální 
prohlídce překračovat příslušné prahové hodnoty 
stanovené v příloze. 
Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny musí být 
při vizuální prohlídce shledány prakticky prostými 
jakýchkoli jiných škodlivých organismů, než jsou 
škodlivé organismy uvedené na seznamu v 
příloze, pokud jde o příslušnou sadbu a 
rozmnožovací materiál zeleniny, které snižují 
užitečnost a kvalitu sadby a rozmnožovacího 
materiálu zeleniny. 
Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny musí 
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zlikvidovány, chemický přípravek, kterým 
byly sazenice ošetřeny, se uvede na 
návěsce nebo na průvodním dokladu. 
Tabulka 6 
(tabulka) 

rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů pro Unii, 
karanténních škodlivých organismů pro chráněné 
zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů pro Unii stanovené v nařízení (EU) 
2016/2031 (*) a v prováděcích aktech přijatých 
podle uvedeného nařízení včetně opatření 
přijatých podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení. 
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 
1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 
74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 
2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 
23.11.2016, s. 4).“ 
2) Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v 
příloze V této směrnice. 

  32020L0177 Příloha V PŘÍLOHA V 
Změna směrnice 93/61/EHS 
Příloha směrnice 93/61/EHS se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA 
RNŠO týkající se sadby a množitelského materiálu 
zeleniny 
(tabulka) 

Příloha č. 
14 

část 6 
bod f) 

V příloze č. 14 část 6 včetně nadpisu zní: 
f)  Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO 
na sazenicích zeleniny přijatá podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/20315): 
Tabulka 7 

      (tabulka) 

32019R2072 Příloha V 
část H 

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě 
a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva 
Vizuální prohlídka 
Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel 
pod úředním dohledem příslušného orgánu 
provede kontroly a veškeré další kroky, aby byly 
zajištěny tyto podmínky: 
a) rostliny přinejmenším vypadají, na základě 
vizuální prohlídky, že jsou prakticky prosté 
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škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto 
bodu, s ohledem na příslušný rod či druh; 
b) veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího 
porostu viditelné známky či příznaky výskytu 
škodlivých organismů uvedených v tabulkách v 
tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení 
vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny; 
c) v případě cibulí šalotek a česneku se rostliny 
získávají přímo z materiálu, který byl ve fázi 
rostoucího porostu zkontrolován a shledán 
prakticky prostým všech škodlivých organismů 
uvedených v tabulkách v tomto bodu. 
Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální 
provozovatel pod úředním dohledem příslušného 
orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo 
zajištěno splnění požadavků týkajících se 
příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených 
v následující tabulce: 
(tabulka) 

Příloha č. 
22 

část III 
oddíl 4 

 

V příloze č. 22 část III oddíl 4 včetně nadpisu 
zní:  
 
„Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 
1. Škodlivé organismy, které je zakázáno 
zavlékat a rozšiřovat na území Evropských 
společenství 5), se nesmí vyskytovat. 
2. Materiál, který při sklizni vykazuje 
viditelné příznaky napadení, musí být 
vhodným způsobem ošetřen nebo 
zlikvidován.  
3. Množitelský porost musí být vizuálně 
prostý škodlivých organismů uvedených v 
následující tabulce a nesmí vykazovat 
příznaky napadení těmito organismy.  
(tabulka) 

32020L0177 Příloha V PŘÍLOHA V 
Změna směrnice 93/61/EHS 
Příloha směrnice 93/61/EHS se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA 
RNŠO týkající se sadby a množitelského materiálu 
zeleniny 
(tabulka) 
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Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO 
přijatá podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/20315): 
(tabulka) 

  32019R2072 Příloha V 
část H 

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě 
a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva 
Vizuální prohlídka 
Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel 
pod úředním dohledem příslušného orgánu 
provede kontroly a veškeré další kroky, aby byly 
zajištěny tyto podmínky: 
a) rostliny přinejmenším vypadají, na základě 
vizuální prohlídky, že jsou prakticky prosté 
škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto 
bodu, s ohledem na příslušný rod či druh; 
b) veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího 
porostu viditelné známky či příznaky výskytu 
škodlivých organismů uvedených v tabulkách v 
tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení 
vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny; 
c) v případě cibulí šalotek a česneku se rostliny 
získávají přímo z materiálu, který byl ve fázi 
rostoucího porostu zkontrolován a shledán 
prakticky prostým všech škodlivých organismů 
uvedených v tabulkách v tomto bodu. 
Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální 
provozovatel pod úředním dohledem příslušného 
orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo 
zajištěno splnění požadavků týkajících se 
příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených 
v následující tabulce: 
(tabulka) 
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Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu ES 

32019L0990 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů 
uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v 
příloze směrnice Komise 93/61/EHS 

32020L0177 
 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 
93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy 
rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin 

32020R2072 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky 
pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti 
škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2018/2019 

32008L0072 Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu 
zeleniny mimo osivo na trh (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP) 
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