
Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 16 Rozeslána dne 3. února 2016 Cena Kč 45,–

O B S A H :

43. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., 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

44. Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72
odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
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VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 75/2010 Sb., 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, ve
znění zákona č. 249/2008 Sb. a zákona č. 279/2013
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 88 odst. 1
písm. b) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabez-
pečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka
bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vy-
hlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení
ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny
bramboru, háďátka bramborového a háďátka na-
žloutlého, se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se slova „Lycopersicon lycoper-
sicum (L.) Karsten ex Farw.“ nahrazují slovy „Sola-
num lycopersicum L.“.

2. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Průzkum podle odstavců 1 až 3 zajišťuje
množitel rozmnožovacího materiálu bramboru,
pěstitel farmářské sadby bramboru nebo pěstitel
rostlin určených k pěstování uvedených v přílo-
ze č. 1 k této vyhlášce na své náklady, včetně včas-
ného dodání vzorků do místa jejich rozboru. Odběr
půdních vzorků se provádí pod přímým dohledem
pracovníka Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“), který ode-
brané vzorky zapečetí úřední plombou.“.

3. V § 3 odst. 6 a 8, § 4 odst. 1 až 3, § 5, 6, § 7
odst. 1, § 9 odst. 1 a 2 a v příloze č. 7 bodech 2 a 4
se slova „rostlinolékařská správa“ nahrazují slovem
„Ústav“.

4. V § 3 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou
č. 6 zní:

„(7) Ústav potvrzuje rezistenci proti patotypům

háďátka, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vy-
hlášce, a to u odrůd a novošlechtění bramboru při-
hlášených do zkoušek odrůd bramboru pro regis-
traci, prováděných Ústavem na základě zákona
o oběhu osiva a sadby6).

6) § 30 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/2006
Sb.“.

5. V § 3 odst. 8, § 4 odst. 4, § 7 odst. 3 a v § 8
odst. 3 se slova „Rostlinolékařská správa“ nahrazují
slovem „Ústav“.

6. V § 4 odst. 4 se slova „rostlinolékařské
správě“ nahrazují slovem „Ústavu“.

7. V § 5 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 2 písm. c)
bodu 1.2, § 8 odst. 3 a 4, § 9 odst. 1 písm. b) a v pří-
loze č. 8 části A bodu 4 se slova „rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

8. V § 5 odst. 2 se na konci písmene a) za čárku
doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

9. V § 7 odst. 2 písm. c) bodu 2, § 8 odst. 2
a v § 8 odst. 5 písm. a) se slova „rostlinolékařskou
správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

10. V § 7 odst. 2 písm. c) bodu 2 se slova
„územně příslušnému pracovišti rostlinolékařské
správy“ nahrazují slovem „Ústavu“.

11. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Na ostatních pozemcích, popřípadě v ostat-
ních objektech v karanténním území se v roce ná-
sledujícím po roce zjištění výskytu háďátka nesmí
pěstovat rozmnožovací materiál bramboru. V dalších
letech se na těchto pozemcích mohou pěstovat jen
odrůdy bramboru rezistentní proti v místě se vysky-
tujícímu patotypu háďátka, ale ne častěji na tomtéž
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pozemku než jednou za 4 roky [§ 76 odst. 1 písm. a)
zákona].“.

12. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

13. V příloze č. 1 bodě 1 se slova „Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,“ nahrazují slovy
„Solanum lycopersicum L.,“ a tečka za slovy „Sola-
num melongena L.“ se zrušuje.

14. V příloze č. 2 bodu 1 se na konci textu
písmene a) doplňují slova „ ; velikost standardního
objemu odebraného vzorku se při menší výměře
pozemku nemění“.

15. V příloze č. 2 bodu 7 se číslo „100“ nahra-
zuje číslem „200“.

16. V příloze č. 4 se doplňuje nadpis, který zní:
„Testování a hodnocení rezistence odrůd bram-
bor“.

17. V příloze č. 4 části B se bod 17 zrušuje.

Dosavadní body 18 a 19 se označují jako body 17
a 18.

18. V příloze č. 4 části B bodu 17 se za slova
„náchylná k“ vkládá slovo „danému“ a za slovo „pa-

totypu“ se vkládají slova „(tzn. dosahuje v tabulce
podle části A počtu 1 či 2 bodů),“.

19. V příloze č. 6 části C se slova „územně pří-
slušné pracoviště rostlinolékařské správy“ nahrazují
slovem „Ústav“.

20. V příloze č. 7 bodu 1 se slova „územně pří-
slušného pracoviště rostlinolékařské správy“ nahra-
zují slovem „Ústavu“.

21. V příloze č. 8 bodech 2 a 4 se slova „územně
příslušným pracovištěm rostlinolékařské správy“ na-
hrazují slovem „Ústavem“.

22. V příloze č. 8 bodu 4 větě první se zrušuje
čárka za slovem „místa“.

23. V příloze č. 8 se bod 6 zrušuje.

24. V příloze č. 8 části A ve větě poslední se
slova „1 až 6“ nahrazují slovy „1 až 5“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – 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; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného 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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