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VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2010

o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany

proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen
„zákon“), ve znění zákona č. 249/2008 Sb., k provedení
§ 71 odst. 1 písm. h) zákona:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OCHRANY
PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ŠÍŘENÍ HÁĎÁTKA

BRAMBOROVÉHO A HÁĎÁTKA
NAŽLOUTLÉHO

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává právní předpisy
Evropské unie1) a upravuje opatření, která se uplatňují
na území České republiky proti zavlékání a šíření há-
ďátka bramborového (Globodera rostochiensis Woll.)
a háďátka nažloutlého [Globodera pallida (Stone)
Behrens] (dále jen „háďátko“).

§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) hostitelskými rostlinami – rostliny bramboru So-
lanum tuberosum L., rostliny s kořeny papriky
Capsicum spp., rajčete jedlého Lycopersicon lyco-
persicum (L.) Karsten ex Farw. a lilku vejcoplo-
dého Solanum melongena L.,

b) podezřením z výskytu háďátka – stav po zjištění
příznaků jeho možné přítomnosti na hostitelské
rostlině anebo v zemině či jiném pěstebním sub-

strátu (dále jen „zemina“) trvající do doby, než je
výskyt potvrzen nebo vyvrácen odborným šetře-
ním,

c) odborným šetřením – ověření výskytu háďátka
včetně ověření jeho patotypu, zjištění původu vý-
skytu háďátka, posouzení možností jeho šíření
a případné provedení vymezovacího průzkumu,

d) výskytem háďátka – zjištění přítomnosti alespoň
jedné cysty háďátka ve vzorku zeminy, jejichž ži-
votnost byla prokázána biologickým testem nebo
nálezem živých embryonů nebo larev tohoto há-
ďátka v cystě, nebo zjištění alespoň jedné háďát-
kem napadené rostliny nebo její části,

e) agresivním patotypem háďátka – patotyp háďátka,
schopný napadat odrůdy brambor rezistentní proti
háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis
Woll.) patotypu Ro1 a rozmnožovat se na nich,

f) odrůdou bramboru rezistentní proti určitému pa-
totypu háďátka – odrůda bramboru, která, je-li
pěstována, způsobuje přirozený meziroční pokles
populace tohoto patotypu,

g) pozemkem – přirozená část zemědělské půdy vy-
mezená druhem půdy nebo oddělená od soused-
ních pozemků rozhraním způsobu využití po-
zemku,

h) zamořeným pozemkem nebo objektem – pozemek
nebo objekt, na kterém nebo ve kterém byl zjištěn
a ověřen výskyt háďátka,

i) pozemkem nebo objektem podezřelým ze zamo-
ření – pozemek nebo objekt, na který nebo do
kterého se pravděpodobně rozšířila nebo mohou
rozšířit háďátka,

j) úředně stanovenou oblastí – katastrální území
mimo uzavřenou pěstební oblast2),
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1) Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvorným háďátkům brambor a o zrušení směrni-
ce 69/465/EHS.

2) § 2 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.



k) velkým stravovacím střediskem – zařízení pro hro-
madné stravování osob, ve kterém při zužitkování
konzumních brambor z území dotčeného mimo-
řádným rostlinolékařským opatřením nařízeným
z důvodu výskytu háďátka je zajištěno zpracování
odpadů v souladu s bodem C písm. b) přílohy č. 6
k této vyhlášce.

§ 3

Preventivní opatření

(1) Rozmnožovací materiál3) bramboru, určený
k uvádění na trh, je možno pěstovat jen na pozemku,
na kterém byl v souladu s § 10 odst. 1 zákona v době
od poslední sklizně brambor do výsadby porostu
bramboru určeného k výrobě rozmnožovacího mate-
riálu proveden průzkum výskytu háďátka s negativním
výsledkem, a to odběrem a testováním vzorků zeminy
z pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Prove-
dení tohoto průzkumu a jeho negativní výsledek je jed-
ním z požadavků na vlastnosti pozemku, na kterém
bude rozmnožovací materiál bramboru pěstován, a je
podmínkou pro uznání množitelského porostu bram-
boru podle jiného zákona4).

(2) Farmářskou sadbu bramboru5) je možno pěs-
tovat jen na pozemku, na kterém byl v souladu s § 10
odst. 1 zákona v době od poslední sklizně brambor do
výsadby porostu bramboru určeného k výrobě farmář-
ské sadby proveden průzkum výskytu háďátka s nega-
tivním výsledkem, a to odběrem a testováním vzorků
zeminy z pozemku podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Rostliny určené k pěstování uvedené v příloze
č. 1 k této vyhlášce a určené k uvádění na trh je možno
pěstovat jen na pozemku, na kterém byl v souladu
s § 10 odst. 1 zákona v období mezi sklizní poslední
plodiny na pozemku a výsadbou rostlin uvedených
v příloze č. 1 k této vyhlášce proveden průzkum vý-
skytu háďátka s negativním výsledkem, a to odběrem
a testováním vzorků zeminy z pozemku podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce. Průzkum může být proveden
i dříve, je-li dokladován potvrzením, že výskyt háďátka
tímto průzkumem nebyl zjištěn a že hostitelské rostliny
nebyly od doby provedení průzkumu na tomto po-

zemku pěstovány. U rostlin určených k pěstování uve-
dených v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce může být
tento průzkum nahrazen ověřením, že:

a) za posledních 12 let neexistuje žádný záznam o vý-
skytu háďátka na uvedeném pozemku založený na
výsledcích příslušného úředně schváleného testo-
vání, nebo

b) existují záznamy o pěstování plodin, podle nichž
na uvedeném pozemku nebyly za posledních 12 let
pěstovány hostitelské rostliny.

(4) Průzkum podle odstavců 1 až 3 zajišťuje mno-
žitel rozmnožovacího materiálu bramboru, pěstitel far-
mářské sadby bramboru a pěstitel rostlin určených
k pěstování uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce
na své náklady, včetně včasného dodání vzorků do mís-
ta jejich rozboru nebo provedení biologického testu.
Odběr půdních vzorků se provádí pod přímým dohle-
dem rostlinolékařské správy, která odebrané vzorky
zapečetí úřední plombou. Rozbory nebo biologické
testy odebraných vzorků provádí fyzická nebo práv-
nická osoba pověřená k této činnosti ministerstvem po-
dle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rostlinolékařskou
správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zákona.

(5) Průzkum podle odstavců 2 a 3 není vyžadován
pro pozemek, kde budou pěstovány rostliny určené
k pěstování, které mají být vysázeny v rámci stejného
místa produkce v úředně stanovené oblasti, nebo pro
pozemek, kde budou pěstovány rostliny uvedené
v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, mají-li být skli-
zené rostliny podrobeny úředně schváleným opatřením
uvedeným v bodě A přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přechovávání háďátka je v souladu s § 7 odst. 1
zákona zakázáno s výjimkou přechovávání k vědeckým,
šlechtitelským nebo diagnostickým účelům, které po-
voluje rostlinolékařská správa podle § 8 odst. 1 zákona,
pokud tím nebudou narušena ochranná opatření při
výskytu háďátka ani nevznikne riziko jeho šíření.

(7) Rostlinolékařská správa, popřípadě fyzická
nebo právnická osoba pověřená k této činnosti minis-
terstvem podle § 71 odst. 1 písm. b) zákona nebo rost-
linolékařskou správou podle § 72 odst. 5 písm. i) zá-
kona, potvrzuje rezistenci proti patotypům háďátka,
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3) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
4) § 5 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.
5) § 19a zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě

pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 554/2005 Sb.
a zákona č. 227/2009 Sb.



které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to
u odrůd a novošlechtění bramboru, u kterých je rezi-
stence proti těmto nebo vlastnostmi blízkým patoty-
pům deklarována a které jsou přihlášeny do zkoušek
odrůd bramboru pro registraci, prováděných Ústřed-
ním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským
(dále jen „Ústav“) na základě zákona o oběhu osiva
a sadby6). Metodu testování rezistence stanovuje v sou-
ladu s § 72 odst. 5 písm. h) zákona a přílohou č. 4 k této
vyhlášce rostlinolékařská správa a zveřejňuje ji ve Věst-
níku.

(8) Údaje o rezistenci odrůd bramboru proti há-
ďátku včetně jeho patotypů, která byla potvrzena testo-
váním podle odstavce 7, publikuje Ústav v Seznamu
odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České repu-
bliky, vydávaném podle zákona o oběhu osiva
a sadby7). Údaje o rezistenci odrůd bramboru proti
háďátku zároveň rostlinolékařská správa sděluje Evrop-
ské komisi (dále jen „Komise“), a to každoročně do
31. ledna, v hlášení se uvádějí druhy, patotypy, skupiny
virulence nebo populace, vůči nimž jsou odrůdy rezi-
stentní, stupeň rezistence dle stupnice uvedené v bodě A
přílohy č. 4 k této vyhlášce a rok, kdy byla rezistence
stanovena. Rostlinolékařská správa zveřejní údaje
o reakci odrůd bramboru proti háďátku (včetně jeho
patotypů) každoročně do 1. března ve Věstníku, a to
na základě testování prováděného podle odstavce 7
a údajů, které rostlinolékařská správa obdrží od člen-
ských států.

§ 4

Zjišťování a evidence výskytu háďátka

(1) Výskyt háďátka zjišťuje rostlinolékařská správa
průzkumem v souladu s § 10 odst. 1 zákona a soustav-
nou rostlinolékařskou kontrolou v souladu s § 15
odst. 2 zákona, a to:

a) kontrolou porostů hostitelských rostlin, nebo

b) odběrem a testováním vzorků zeminy.

(2) Rozsah a způsob prohlídky porostů hostitel-
ských rostlin a způsob odběru vzorků rostlin a zeminy
a metody jejich rozboru nebo testování a rozsah použití
těchto metod stanovuje rostlinolékařská správa úřed-
ním sdělením ve Věstníku na základě vědeckých a sta-
tistických zásad a biologie háďátka, s přihlédnutím k sy-
stémům produkce hostitelských rostlin a k aktuální si-

tuaci ve výskytu anebo k míře rizika zavlečení háďátka.
Na pozemcích, kde jsou pěstovány nesadbové bram-
bory, musí rozsah průzkumu výskytu háďátka dosaho-
vat minimálně 0,5 % výměry nesadbových brambor
v příslušném roce.

(3) Výsledky průzkumu výskytu háďátka ozna-
muje rostlinolékařská správa písemně jednou ročně
ostatním členským státům a Komisi v souladu s § 10
odst. 5 zákona. Výsledky průzkumu na pozemcích, kde
byly pěstovány nesadbové brambory, oznamuje rostli-
nolékařská správa každoročně Komisi do 1. dubna za
předcházející vegetační období.

(4) Podezření z výskytu nebo potvrzený výskyt
háďátka v důsledku selhání nebo změny účinnosti rezi-
stence rezistentní odrůdy bramboru, která souvisí s vý-
jimečnou změnou ve skladbě druhu, patotypu nebo
skupiny virulence háďátka, se oznamuje rostlinolékař-
ské správě v souladu s § 9 a 13 zákona. Rostlinolékařská
správa zajistí prozkoumání a potvrzení druhu háďátka
a případně daného patotypu nebo skupiny virulence.
Podrobné informace o těchto výskytech se každoročně
písemně předávají Komisi a ostatním členským státům
do 31. prosince.

§ 5

Opatření při zjištění podezření z výskytu háďátka

(1) V případě vlastního zjištění nebo ohlášení po-
dezření z výskytu háďátka rostlinolékařská správa ověří
v rámci odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona
výskyt metodou založenou na vědeckých a statistických
zásadách a na znalosti biologie tohoto škodlivého orga-
nismu s cílem toto podezření potvrdit nebo vyvrátit.

(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rostlinolékařská
správa až do případného vyvrácení podezření z výskytu
nebo do nařízení mimořádných rostlinolékařských
opatření na základě výsledku odborného šetření pro-
vedeného v souladu s § 76 odst. 2 zákona

a) zakáže přesun všech partií rostlin a zeminy pochá-
zejících z pozemků nebo objektů, ze kterých byly
odebrány vzorky s důvodným podezřením na vý-
skyt háďátka, a z pozemků nebo objektů podezře-
lých ze zamoření, na které nebo do kterých se
pravděpodobně rozšířily nebo mohou rozšířit há-
ďátka, s výjimkou partií rostlin, které nepředsta-
vují zjistitelné riziko rozšíření háďátka nebo které
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6) § 30 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
7) § 33 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006 Sb.



jsou podrobeny opatření pod dohledem rostlino-
lékařské správy, které toto riziko vylučuje,

b) zakáže uvádět na trh rostliny s kořeny určené
k přesázení na jiné pozemky pocházející z po-
zemků či objektů uvedených v předcházejícím pís-
meni, s výjimkou jejich přímé dodávky a výsadby
na pozemku, odkud nehrozí další šíření háďátka;
pozemek určený k založení porostu těchto rostlin
musí být předem schválen rostlinolékařskou sprá-
vou, nebo

c) nařídí další vhodná opatření odpovídající stupni
odhadovaného rizika dalšího možného šíření há-
ďátka s cílem tomuto šíření předejít a zajistí dohled
nad přesunem všech ostatních partií hostitelských
rostlin uváděných na trh.

§ 6

Opatření po potvrzení výskytu háďátka

(1) Pokud rostlinolékařská správa na základě ově-
ření podezření z výskytu háďátka podle § 5 odst. 1
potvrdí přítomnost háďátka, provede podle § 76 odst. 2
zákona a podle jiného právního předpisu8) odborné
šetření se zaměřením na posouzení skutečností stano-
vených v příloze č. 5 k této vyhlášce včetně ověření, zda
se jedná o agresivní patotyp háďátka metodou stanove-
nou na základě vědeckých a statistických zásad a biolo-
gie háďátka a uveřejněnou ve Věstníku, popřípadě pro-
vede vymezovací průzkum výskytu háďátka na dalších
pozemcích nebo objektech podezřelých z jeho výskytu.

(2) Po ukončení odborného šetření podle od-
stavce 1 a v souladu s jeho výsledkem, popřípadě na
základě výsledku vymezovacího průzkumu rostlinolé-
kařská správa označí pozemek nebo objekt za zamo-
řený háďátkem a příslušnou partii bramboru nebo rost-
liny uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které po-
cházejí ze zamořeného pozemku nebo objektu nebo
které byly ve styku se zamořenou zeminou, za napa-
dené háďátkem.

(3) Zjistí-li se ověřením podle odstavce 1 výskyt
agresivního patotypu háďátka, provede rostlinolékařská
správa testování jeho virulence a identifikaci, a to me-
todou, kterou stanoví v souladu s vědeckými a statistic-
kými zásadami a s biologií háďátka a kterou zveřejní ve
Věstníku. Informace o tomto výskytu se každoročně

nejpozději do 31. prosince předávají Komisi a ostatním
členským státům.

(4) Potvrdí-li se výskyt háďátka, vymezí rostlino-
lékařská správa území, do kterého zahrne zamořený
pozemek nebo objekt, a hrozí-li jeho rozšíření mimo
tento pozemek nebo objekt, i ostatní pozemky anebo
objekty podle § 5 odst. 2 písm. a) (dále jen „karanténní
území“) v dostatečném rozsahu k zabránění rozšíření
háďátka mimo toto území. V karanténním území nařídí
rostlinolékařská správa mimořádná rostlinolékařská
opatření podle § 7 a 8.

(5) Pokud na základě výsledku odborného šetření
podle odstavce 1 rostlinolékařská správa shledá, že:

a) hostitelské rostliny háďátka ani rostliny určené
k přesadbě na jiné pozemky, vypěstované na za-
mořeném pozemku nebo v zamořeném objektu,
nebudou uváděny na trh,

b) zamořený pozemek anebo objekt není ani nebude
využíván k pěstování hostitelských rostlin háďátka
ani rostlin určených k přesadbě na jiné pozemky,
popřípadě využíván k jejich skladování v zamořené
zemině, se záměrem tyto rostliny uvádět na trh a

c) ze zamořeného pozemku anebo objektu nemůže
dojít k dalšímu šíření háďátka,

karanténní území se nevymezí a od nařízení mimořád-
ných rostlinolékařských opatření se upustí v souladu
s § 76 odst. 6 písm. b) zákona.

(6) Po negativním výsledku přezkoušení výskytu
háďátka na všech zamořených pozemcích a ve všech
zamořených objektech v karanténním území podle
§ 8 odst. 2 rostlinolékařská správa v souladu s § 76
odst. 4 písm. b) zákona zruší mimořádná rostlinolékař-
ská opatření s uvedením skutečností, které byly pod-
kladem k tomuto rozhodnutí.

Mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření
háďátka

§ 7

(1) Po potvrzení výskytu háďátka rostlinolékařská
správa v souladu s § 11 odst. 1 zákona nařídí v karan-
ténním území odpovídající mimořádná rostlinolékařská
opatření podle § 76 odst. 2 písm. a) zákona.

(2) Na zamořeném pozemku, popřípadě v zamoře-
ném objektu v karanténním území
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a) se musí vyhledávat a likvidovat planě rostoucí hos-
titelské rostliny [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],

b) se nesmí pěstovat brambory a rostliny určené
k pěstování uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
s výjimkou případů uvedených v písmeni c), a rost-
liny určené k přesázení na jiné pozemky, ani tyto
rostliny uchovávat způsobem, při němž může dojít
k jejich kontaktu se zamořenou zeminou [§ 76
odst. 1 písm. a) zákona],

c) je možno pěstovat

1. nesadbové brambory za účelem

1.1. hubení háďátka podle přílohy č. 7 k této
vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
nebo

1.2. přechovávání háďátka k vědeckým, šlech-
titelským nebo diagnostickým účelům na
základě rozhodnutí rostlinolékařské správy
podle § 8 odst. 1 zákona,

2. v případě výskytu háďátka bramborového (Glo-
bodera rostochiensis Woll.) patotypu Ro1 ne-
sadbové brambory rezistentních odrůd proti
tomuto patotypu v intervalu stanoveném rostli-
nolékařskou správou s tím, že pěstitel vždy
před výsadbou oznámí pěstování brambor
včetně odrůdy územně příslušnému pracovišti
rostlinolékařské správy [§ 76 odst. 1 písm. a)
zákona],

3. rostliny uvedené v bodě 2 přílohy č. 1 k této
vyhlášce za předpokladu, že tyto rostliny jsou
podrobeny úředně schváleným opatřením uve-
deným v bodě A přílohy č. 3 k této vyhlášce
[§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(3) Rostlinolékařská správa povolí v rámci naříze-
ných mimořádných rostlinolékařských opatření pěsto-
vání brambor na zamořeném pozemku nebo v zamoře-
ném objektu podle odstavce 2 písm. c) jen tehdy, bude-
-li vyloučeno nebezpečí rozšíření háďátka, zejména za-
bezpečením splnění podmínek pro případnou přepravu
a zužitkování sklizených brambor, uvedených v příloze
č. 8 k této vyhlášce.

(4) Na ostatních pozemcích, popřípadě v ostatních
objektech v karanténním území

a) se v roce následujícím po roce zjištění výskytu
háďátka nesmí pěstovat rozmnožovací materiál
bramboru; v dalších letech je možno tento materiál
pěstovat jen za podmínek uvedených v odstavci 7
a

b) mohou se pěstovat jen odrůdy bramboru rezi-

stentní proti v místě se vyskytujícímu patotypu
háďátka, a to na tomtéž pozemku ne častěji než
jednou za 4 roky [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(5) Partie bramboru označené za napadené háďát-
kem podle § 6 odst. 2 se mohou použít:

a) po uvaření nebo spaření v pařících zařízeních při
teplotě nejméně 80 8C po dobu nejméně 15 minut
ke krmení nebo konzumaci v hospodářství nebo
domácnosti uživatele pozemku, popřípadě v jiném
hospodářství či domácnosti v témže karanténním
území [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],

b) k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a)
zákona] ve zpracovatelských závodech v souladu
s bodem B přílohy č. 3 k této vyhlášce, tedy v zá-
vodech, které jsou vybaveny sedimentačními jím-
kami pro usazování pevných částic z plavících
a pracích vod opatřenými zařízením (ponornou
stěnou) zabraňujícím úniku pěny a lehkých částic
do odtoku z jímky,

c) ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích,
nepocházejí-li z pozemku zamořeného agresivním
patotypem háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],
nebo

d) ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání
do místa spotřeby a použití bez přebalování jako
konzumní brambory, avšak jen jde-li o rané bram-
bory rezistentní odrůdy proti háďátku a nepochá-
zející z pozemku zamořeného agresivním patoty-
pem háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(6) Rostliny uvedené v bodě 2 přílohy č. 1 k této
vyhlášce označené za napadené háďátkem podle § 6
odst. 2 nesmějí být pěstovány, pokud nebyly podro-
beny úředně schváleným opatřením uvedených v bo-
dě A přílohy č. 3 k této vyhlášce [§ 76 odst. 1 písm. a)
zákona].

(7) Rostliny určené k přesázení na jiné pozemky
pocházející ze zamořených pozemků či objektů, nebo
které byly ve styku se zamořenou zeminou, nesmějí být
uváděny na trh, s výjimkou jejich přímé dodávky a vý-
sadby na pozemku, odkud nehrozí další šíření háďátka.
Pozemek určený k založení porostu těchto rostlin musí
být předem schválen rostlinolékařskou správou [§ 76
odst. 1 písm. a) zákona].

§ 8

(1) Brambory pocházející z ostatních pozemků či
objektů v karanténním území s výskytem agresivního
patotypu háďátka se mohou použít
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a) v témže karanténním území nebo v jiném karan-
ténním území s výskytem téhož patotypu háďátka
k jakémukoliv účelu, s výjimkou použití k sázení
[§ 76 odst. 1 písm. a) zákona],

b) k průmyslovému zpracování [§ 76 odst. 1 písm. a)
zákona],

c) ke konzumaci ve velkých stravovacích střediscích
[§ 76 odst. 1 písm. a) zákona], nebo

d) ke konzumaci balením upravené pro přímé dodání
do místa spotřeby a použití bez přebalování jako
konzumní brambory [§ 76 odst. 1 písm. a) zá-
kona].

(2) Zjistí-li se nový výskyt háďátka v blízkosti po-
zemku, na němž se vyrábí rozmnožovací materiál
bramboru a který bude jako podezřelý ze zamoření
zahrnut do karanténního území, je možno rozmnožo-
vací materiál bramboru z tohoto pozemku uvádět na
trh až po prověrce jeho nezamořenosti rostlinolékař-
skou správou, a to odběrem a testováním vzorků ze-
miny z příslušného pozemku [§ 76 odst. 1 písm. a) zá-
kona].

(3) Z karanténního území se mohou v rámci uvá-
dění na trh přemísťovat brambory, rostliny uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce a rostliny určené k pře-
sázení na jiné pozemky, dále zemina, statková hnojiva
a komposty jen na základě povolení rostlinolékařské
správy, vydaného na žádost příslušné právnické nebo
fyzické osoby, a v něm stanovených podmínek. Rostli-
nolékařská správa schválí jen taková místa a způsoby
zužitkování přemísťovaného materiálu a stanoví takové
podmínky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, aby bylo
vyloučeno zjistitelné nebezpečí rozšíření háďátka [§ 76
odst. 1 písm. a) zákona].

(4) Sadbové brambory a hostitelské rostliny uve-
dené v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce označené za
napadené háďátkem podle § 6 odst. 2 nesmějí být
pěstovány, pokud nebyly dekontaminovány pod do-
zorem rostlinolékařské správy za použití odpovídají-
cích metod přijatých v souladu s postupem stanoveným
předpisem Evropských společenství9), které vylučují
riziko šíření háďátka [§ 76 odst. 1 písm. a) zákona].

(5) Stroje, dopravní prostředky, nářadí a obuv,
popřípadě jiné předměty, použité

a) na zamořeném pozemku nebo v zamořeném ob-
jektu se musí před přemístěním z tohoto pozemku,

popřípadě objektu očistit od zeminy a před použi-
tím na jiném pozemku či v jiném objektu omýt
v karanténním území vodou, a to v místě, odkud
nemůže dojít k rozšíření háďátka; jde-li o pozemek
s výskytem agresivního patotypu, musí se dezinfi-
kovat způsobem stanoveným rostlinolékařskou
správou v souladu s přílohou č. 6 k této vyhlášce
[§ 76 odst. 1 písm. a) zákona] a

b) na ostatních pozemcích a v ostatních objektech
v karanténním území musí se před přemístěním
mimo toto území očistit od zeminy [§ 76 odst. 1
písm. a) zákona].

Opatření uvedená pod písmeny a) a b) zajišťuje uživatel
příslušného pozemku nebo objektu.

§ 9

Přezkušování zamořených pozemků a objektů

(1) Přezkušování zamořenosti pozemku nebo ob-
jektu označeného za zamořený háďátkem provádí rost-
linolékařská správa v souladu s § 76 odst. 4 písm. b)
zákona

a) nejdříve za 6 let od posledního zjištění výskytu
háďátka na tomto pozemku nebo v tomto objektu
nebo od posledního pěstování brambor, nebo

b) na žádost vlastníka nebo uživatele zamořeného po-
zemku nebo objektu nejdříve za 3 roky od posled-
ního zjištění výskytu na tomto pozemku nebo
v tomto objektu, byly-li na zamořeném pozemku
uplatněny pod dohledem rostlinolékařské správy
metody jejich hubení uvedené v příloze č. 7 k této
vyhlášce, popřípadě byla-li v zamořeném objektu
pod dohledem rostlinolékařské správy provedena
jeho asanace nebo v tomto objektu používané ze-
mině uplatněny metody hubení uvedené v příloze
č. 7 k této vyhlášce.

(2) Nezjistí-li se při přezkušování pozemku nebo
objektu výskyt háďátka, považuje se přezkušovaný po-
zemek nebo objekt za nezamořený a rostlinolékařská
správa zruší mimořádná rostlinolékařská opatření na-
řízená podle § 7 a 8.

(3) Přezkušování podle odstavce 1 se provádí
v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce bodem C za
použití metod uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Výsledky přezkušování jsou součástí evidence výskytu
háďátka vedené podle § 4 odst. 4.
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§ 10

Přechodné ustanovení

Výsledky průzkumů provedených před 1. červen-
cem 2010 mohou být považovány za výsledky prů-
zkumů podle bodu 3 písm. b) a c) přílohy č. 2 k této
vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru,

háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

§ 11

Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpe-
čení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny
bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažlout-
lého, se mění takto:

1. V § 1 se slova „ , háďátka bramborového (He-
terodera rostochiensis = Globodera rostochiensis
Woll.) a háďátka nažloutlého [Globodera pallida
(Stone) Behrens]“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochra-
ně proti rakovině bramboru.“.

3. § 2 zní:

„§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) původcem rakoviny – houba [Synchytrium endo-
bioticum (Schilb.) Perc.],

b) hostitelskými rostlinami – brambor (Solanum tu-
berosum L.),

c) podezřením z výskytu původce rakoviny – stav po
zjištění příznaků její přítomnosti na hostitelské
rostlině anebo v zemině trvající do doby, než je
výskyt potvrzen nebo vyvrácen objektivním od-
borným šetřením,

d) odborným šetřením – ověření výskytu rakoviny
včetně ověření jejího patotypu, zjištění původu vý-
skytu rakoviny, posouzení možností jejího šíření
a případné provedení vymezovacího průzkumu,

e) výskytem původce rakoviny – zjištění alespoň

jedné původcem rakoviny napadené rostliny nebo
její části nebo zjištění trvalých zoosporangií pů-
vodce rakoviny,

f) agresivním patotypem – patotyp původce rako-
viny schopný napadat odrůdy brambor rezistentní
proti původci rakoviny patotypu 1 a rozmnožovat
se na nich,

g) odrůdou bramboru rezistentní proti určitému pa-
totypu původce rakoviny – odrůda bramboru,
která reaguje na napadení populací tohoto pato-
typu původce rakoviny způsobem, při němž ne-
vzniká nebezpečí vzniku sekundární infekce,

h) zamořeným pozemkem nebo objektem – pozemek
nebo objekt, na kterém nebo ve kterém byl zjištěn
a ověřen výskyt původce rakoviny,

i) pozemkem nebo objektem podezřelým ze zamo-
ření – pozemek nebo objekt, na který nebo do
kterého se pravděpodobně rozšířily nebo mohou
rozšířit zárodky původce rakoviny,

j) velkým stravovacím střediskem – zařízení pro hro-
madné stravování osob, ve kterém při zužitkování
konzumních brambor z území dotčeného mimo-
řádným rostlinolékařským opatřením nařízeným
z důvodu výskytu původce rakoviny je zajištěno
zpracování odpadů v souladu s bodem C písm. b)
přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.

4. V § 3 se odstavce 1 a 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1
až 3.

5. V § 3 odst. 1 se slova „a háďátka“ a „nebo há-
ďátka“ zrušují.

6. V § 3 odst. 2 se slova „a Ro1 háďátka brambo-
rového (Heterodera rostochiensis = Globodera rosto-
chiensis Woll.)“ a slova „a háďátka“ zrušují.

7. V § 3 odst. 3 se slova „a háďátku“ zrušují a čís-
lo „4“ se nahrazuje číslem „2“.

8. V nadpisu § 4, v § 4 odst. 1 až 4 se slova
„a háďátka“ zrušují.

9. V nadpisu § 5, v § 5 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b)
se slova „nebo háďátka“ zrušují.

10. V nadpisu § 6 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

11. V § 6 odst. 1 se slova „nebo háďátka“, „a há-
ďátka“ zrušují.

12. V § 6 odst. 2 se slova „anebo háďátkem“ zru-
šují.
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13. V § 6 odst. 3 se slova „nebo háďátka“ a slova
„a háďátka“ zrušují.

14. V § 6 odst. 4 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

15. V § 6 odst. 5 písm. a) se slova „a háďátka“
zrušují.

16. V § 6 odst. 5 písm. b), c) a odst. 6 se slova
„nebo háďátka“ zrušují.

17. V nadpisu § 7 se slova „a háďátka“ zrušují.

18. V § 7 odst. 1 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

19. V § 7 odst. 2 písm. d) bodech 1.1. a 1.3. se
slova „nebo háďátka“ zrušují.

20. V § 7 odst. 2 písm. d) se na konci bodu 1.3
středník nahrazuje tečkou a bod 2. se zrušuje.

21. V § 7 odst. 3 a odst. 4 písm. a) a b) se slova
„nebo háďátka“ zrušují.

22. V § 7 odst. 5 se slova „anebo háďátkem“ zru-
šují.

23. V § 7 odst. 5 písm. d), odst. 6, odst. 7 písm. a),
odst. 8 a 9 se slova „nebo háďátka“ zrušují.

24. V § 7 odst. 10 písm. a) se slova „či háďátka“
zrušují.

25. V § 7 odst. 11 a 12 se slova „nebo háďátka“
zrušují.

26. V § 8 odst. 1 se slova „nebo háďátkem“ zru-
šují.

27. V § 8 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 a 3 se slova
„nebo háďátka“ zrušují.

28. V § 8 odst. 5 se slova „a háďátka“ zrušují.

29. V příloze č. 1 v nadpisu, v písmenech a), d) a e)
se slova „nebo háďátka“ zrušují.

30. V příloze č. 2 v nadpisu se slova „nebo háďát-
kem“ zrušují.

31. V příloze č. 2 části A větě první se slova
„a cysty háďátka“ zrušují.

32. V příloze č. 2 části C větě první se slova „nebo
háďátkem“ zrušují.

33. V příloze č. 2 části C písm. b) se slova „nebo
háďátka“ zrušují.

34. V příloze č. 2 části C poslední větě se slova
„nebo háďátkem“ zrušují.

35. V příloze č. 3 se v nadpisu a v bodech 1, 2 a 4
slova „a háďátka“ zrušují.

36. V příloze č. 4 části A bodu 2 se slova „a há-
ďátko“ a „a háďátka“ zrušují.

37. V příloze č. 4 části A bodu 5 se slova „a há-
ďátkem“ zrušují.

38. V příloze č. 4 části A poslední větě se slova
„a háďátko“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2010.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 75 / 2010Strana 896 Částka 27



Příloha č. 6 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 75 / 2010Částka 27 Strana 897



Sbírka zákonů č. 75 / 2010Strana 898 Částka 27



Příloha č. 7 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 75 / 2010Částka 27 Strana 899



Příloha č. 8 k vyhlášce č. 75/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 75 / 2010Strana 900 Částka 27



Sbírka zákonů č. 75 / 2010Částka 27 Strana 901



76

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88
odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař-
ské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti za-
vlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/
/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kte-
rou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné
za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kte-
rou se stanoví povinnosti, jímž podléhají producenti a do-
vozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,
a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kte-
rou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů uží-
vaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných pro-
duktů nebo jiných předmětů na území Společenství a po-
drobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských
pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich na-
hrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou
se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A
směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady
či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin
musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou
se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rost-
linných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou
zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných pro-
duktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze
které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se
zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škod-
livého organismu pocházejících ze třetích zemí a představu-
jících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou
se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro prová-

dění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných pro-
duktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí,
na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochran-
ných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rost-
linám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou
se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kte-
rou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opa-
třeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám
nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich
rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou
se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kte-
rou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních
proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rost-
linným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřo-
vání na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kte-
rou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou
se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003,
kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady
2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kte-
rou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/
/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů
škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Spo-
lečenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou
se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatře-
ních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo
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rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozši-
řování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou
se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kon-
trolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin,
rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených
v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze
provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo
v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito
kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou
se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení
nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz do-
provázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty
ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.
Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se
mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatře-
ních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo
rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozši-
řování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou
se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochran-
ných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rost-
linám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou
se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se
rostlinolékařských pasů.
Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005,
kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou
se mění příloha IV 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 Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kte-
rou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kte-
rou se mění určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kte-
rou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro po-
kusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd
dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné pro-
dukty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice
Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráně-
ných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťo-
vat (kodifikované znění).

Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kte-
rou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008,
kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou
se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se
mění přílohy II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochran-
ných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rost-
linám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti
jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se
mění přílohy II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES
o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodli-
vých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společen-
ství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.

2. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý
sloupec zní:
„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie
[Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emi-
lia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-
-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě
provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko
(kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti na-
cházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)],
Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě re-
gionůGorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slo-
vensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
(okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
(okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres
Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],
Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské
ostrovy)“.

3. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 01. pravém
sloupci se slova „Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

4. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý
sloupec zní:

„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie
[Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emi-
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lia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-
-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě
provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko
(kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti na-
cházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)],
Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě re-
gionůGorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slo-
vensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
(okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
(okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres
Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],
Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské
ostrovy)“.

5. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 16.5. pra-
vém sloupci první větě se slova „v bodech 2. a 3. pří-
lohy č. 3 části B a“ zrušují.

6. V příloze č. 4 části B bodech 1., 2., 3., 4., 5. a 6.
prostředním sloupci první větě se slova „v bodech 1.1.,
1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7. části A oddílu I této přílohy“
nahrazují slovy „v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.
a 1.7. části A oddílu I této přílohy“.

7. V příloze č. 4 části B bodu 6.3. pravém sloup-
ci se slova „Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

8. V příloze č. 4 části B bodu 14.7. pravém sloupci
se slova „Dánsko, Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

9. V příloze č. 4 části B bodu 21. prostředním
sloupci písmeno c) zní:

„c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku,
nebo“.

10. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. prostředním
sloupci písmeno b) zní:

„b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo“.

11. V příloze č. 4 části B bodech 21. a 21.3. pravý
sloupec zní:

„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie
[Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emi-
lia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-
-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě
provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie,
Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko
(kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo,
Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige,
S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti na-
cházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)],
Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě re-
gionůGorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slo-
vensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč
(okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
(okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres
Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír,
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],
Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního
Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské
ostrovy)“.

12. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7.
písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:
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13. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10.
písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:
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14. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b)
se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:
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15. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7.
písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:
416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-
va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;
Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,
EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,
Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –
Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-
ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso
s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy
zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,
Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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