
ČESKÁ REPUBLIKA, organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa
Těšnov 17, 117 05, Praha 1
tel: 235 010 302, fax: 235 010 363

e-mail: sekretariat@srs.cz

Č.j.: SRS 015144/2012 V Praze, dne: 12. 4. 2012

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných 
rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření 
původce hnědé hniloby bramboru Pseudomonas solanacearum 

(syn. Ralstonia solanacearum) z Egypta

Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“), jako věcně a místně příslušný správní úřad 
rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 4 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„zákon“), 

nařizuje
podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona v návaznosti na § 7 odst. 4 zákona 
fyzickým  a  právnickým  osobám,  které  hodlají  na  území  České  republiky  uvádět  na  trh 
nesadbové  hlízy  bramboru  (Solanum  tuberosum L.)  původem  z Egypta,  níže  uvedená 
mimořádná  rostlinolékařská  opatření  podle  §  76  odst.  1  písm.  a)  zákona  k ochraně  proti 
zavlečení  a  šíření  původce  hnědé  hniloby  bramboru  Pseudomonas  solanacearum   (syn. 
Ralstonia solanacearum).

Čl. 1
Opatření při uvádění nesadbových hlíz bramboru původem z Egypta na trh

1. Zřetelně  označit  každé  balení  nesadbových  hlíz  bramboru  původem  z Egypta  a 
uváděných na trh na území České republiky návěskou s nesmazatelným a čitelným 
textem v českém jazyce  uvádějícím,  že  hlízy  pocházejí  z  Egypta  a  nejsou  určeny 
k sázení. 

2. V souladu  se  zákonem č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajistit odvoz pevného odpadu, který vznikne 
na území České republiky při balení hlíz bramboru původem z Egypta, na místa mimo 
zemědělskou půdu.

Čl. 2
Sankce

Za  porušení  povinností  stanovených  tímto  nařízením  může  SRS  uložit  pokutu  fyzickým 
osobám podle ustanovení § 79d odst. 1 písm. c) zákona do výše 50 000 Kč, nebo právnickým 
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a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. c) zákona do výše 
1 500 000 Kč.

Čl. 3
Přezkoumání

Toto nařízení bude přezkoumáno nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti.

Čl. 4
Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

Bc. Zdeněk Mach
ředitel Státní rostlinolékařské správy

Datum vyvěšení na úřední desce SRS: 18. 4. 2012

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 18. 4. 2012

Datum sejmutí z úřední desky SRS: 4. 5. 2012

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 4. 5. 2012
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