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1. Základní informace a pojmy 

 

1.1. Tento metodický pokyn je vydaný v návaznosti na zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů /dále jen „zákon 326“/, vyhlášku Ministerstva zemědělství ČR č. 215/2008 
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a 
rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „vyhláška 215“/ a 
vyhlášku Ministerstva zemědělství ČR č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení 
ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a 
původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb. /dále jen 
„vyhláška 331“/. 

1.2. Metodický pokyn se týká opatření, která mají být v souladu s vyhláškou 331 uplatněna 
v ČR proti Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., původci bakteriální kroužkovitosti bramboru, 
a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., původci bakteriální hnědé hniloby 
bramboru, aby se: 

a)  zabránilo jejich výskytu a šíření;  

b)  zjistilo místo jejich výskytu a rozsah zamoření;   

c) při zjištění výskytu zabránilo jejich šíření a prováděla se ochranná opatření s cílem 

jejich vyhubení (eradikace). 

1.3. Původce bakteriální kroužkovitosti bramboru - Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (dále jen „původce 
kroužkovitosti“) a původce bakteriální hnědé hniloby bramboru- Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (dále jen „původce hnědé hniloby“) jsou 
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU podle § 7 
odst. 1 písm. a) zákona 326 a § 3 odst. 1 vyhlášky 215. Vztahuje se na ně ohlašovací 
povinnost podle § 9 zákona 326 a § 6 vyhlášky 215. 

Rozhodujícím zdrojem šíření původců kroužkovitosti a hnědé hniloby (dále také jen 
„karanténních bakterióz") jsou napadené hlízy bramboru, v nichž se mohou 
vyskytovat v latentní formě, tj. bez vnějších příznaků napadení. Mohou se rovněž šířit 
zbytky napadených hostitelských rostlin, kontaminovanými zemědělskými stroji, 
objekty skladování včetně skladovací mechanizace a odpadními vodami (např. 
z podniků průmyslově zpracovávajících brambory). Původce hnědé hniloby se může 
šířit i řadou druhů plevelů z čeledi Solanaceae, kontaminovanou půdou 
a povrchovými (např. při zavlažování) anebo odpadními vodami (např. z podniků 
průmyslově zpracovávajících brambory).  

1.4. Hostitelské rostliny jsou: 

  - pro původce kroužkovitosti – lilek brambor (Solanum tuberosum L.) s výjimkou 
semen bramboru  

- pro původce hnědé hniloby – lilek brambor (Solanum tuberosum L.) s výjimkou 
semen bramboru, rajče jedlé (Lycopersicon lycopersicum L.) kromě semen a plodů, 
lilek potměchuť (Solanum dulcamara L.) a ostatní rostliny z čeledi lilkovitých 
(Solanaceae), u nichž byla potvrzena možnost infekce původcem hnědé hniloby 
v přirozených podmínkách (Nicotiana sp.), dále např. kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica L.). 
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1.5. MRO = mimořádná rostlinolékařská opatření (§ 76 odst. 1 zákona 326). 

 

1.6. Partie jsou hostitelské rostliny, které jsou identifikovatelné podle stejnorodého složení 
a původu (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona 326). 

 

1.7. Klonově příbuzné partie jsou partie, které vznikly vegetativním nebo generativním 
množením z  jedné původní partie; přitom se za: 

- sesterské klonově příbuzné partie považují klonově příbuzné partie, které vznikly  
v témže roce vegetativním množením z  jediné rodičovské partie; v případě rajčete 
rostliny, které byly vypěstovány ze stejné partie osiva; 

- rodičovskou klonově příbuznou partii považuje partie klonově příbuzná 
sesterským klonově příbuzným partiím, které z ní bezprostředně vznikly. 

 

1.8. Za klonově šířenou infekci se považuje potvrzený výskyt karanténní bakteriózy ve 

dvou a více sesterských klonově příbuzných partiích, pokud nebylo alespoň v jednom 

z příslušných míst produkce zároveň zjištěno horizontální šíření infekce.   

 

1.9. Za horizontálně šířenou infekci se považuje potvrzený výskyt karanténní bakteriózy 

alespoň ve dvou klonově nepříbuzných partiích, které byly během pěstování a veškeré 

manipulace s nimi v kontaktu s týmiž stroji, dopravními prostředky, zařízeními, obaly 

a jinými předměty (v případě hnědé hniloby také zavlažované či zaplavované stejnou 

vodou). 

 

1.10. Detekční průzkum je průzkum zaměřený na zjišťování výskytu karanténních bakterióz 
v určitém území nebo v určité partii (§ 2  písm. d) vyhlášky 331). 

 

1.11. Vymezovací průzkum je průzkum k určení rozsahu a původu zamoření karanténními 
bakteriózami, k určení způsobu šíření infekce a k určení hranic území, na které se 
vztahují MRO podle § 76 zákona 326 (§ 2 písm. e) vyhlášky 331). 

 

1.12. Místo produkce je areál, objekt, pozemek a jejich příslušenství nebo jejich soubor, 
využívaný jako samostatná produkční jednotka včetně navazujícího vybavení a 
zařízení (§ 2 odst. 1 písm. t) zákona 326). Upřesnění pro tento metodický postup: 
jedná se o zřetelně oddělené technologicky samostatné celky, které mají zaručit, aby 
při případném výskytu karanténní bakteriózy nemohlo dojít k horizontálnímu šíření 
infekce mezi těmito celky. 

 

1.13. Za podezření z výskytu karanténních bakterióz se považuje: 

a) Státní rostlinolékařskou správou (dále jen „SRS“) ověřené zjištění vizuálních 
příznaků napadení těmito škodlivými organismy, nebo 

b) pozitivní výsledek screeningových testů provedených SRS nebo pod jejím 
dohledem způsobem stanoveným v příloze č. 2 a 3. 
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1.14. Za partie podezřelé z výskytu karanténní bakteriózy se považují: 

a) partie, z nichž pocházejí rostliny s příznaky napadení a s pozitivním výsledkem 
screeningového laboratorního testování na přítomnost původce kroužkovitosti nebo 
hnědé hniloby, a to do konečného výsledku jejich testování; 

b) všechny sesterské klonově příbuzné partie (bez ohledu na to, v jakém místě produkce 
se v době šetření nacházejí) k partiím, uvedeným pod písm. a), a to do konečného 
výsledku jejich testování; 

c) všechny partie v místech produkce, kde byly vypěstovány partie uvedené pod písm. a), 
a to do konečného výsledku jejich testování; 

d) všechny partie v místech produkce, kde byly použity stroje, dopravní prostředky, 
zařízení a nářadí, které se dostaly do kontaktu s partiemi uvedenými pod písm. a), 
pokud nebyly tyto stroje, dopravní prostředky, zařízení a nářadí před kontaktem s 
těmito partiemi očištěny a dezinfikovány způsobem stanoveným v příloze č. 4, a to do 
konečného výsledku testování partií uvedenými pod písm. a), 

 

 

1.15. Za pravděpodobně zamořené se považují: 

a) místo (místa) produkce s pěstitelským propojením na zamořené partie v roce zjištění 

výskytu včetně těch, které mají společné pěstitelské zařízení a vybavení přímo nebo 

prostřednictvím společného smluvního partnera; 

b) partie pěstované nebo uskladněné v místě (místech) produkce během období, kdy se 

tam nacházely zamořené partie, a to bez ohledu na negativní konečný výsledek jejich 

testování; 

c) partie, které jsou či byly v kontaktu se zařízením, stroji, dopravní prostředky, a jinými 

předměty včetně obalového materiálu, uvedenými pod bodem 1.17. písm. d), před 

provedením očisty a dezinfekce těchto předmětů nebo skladů způsobem stanoveným v 

příloze č. 4, a to bez ohledu na negativní výsledek jejich testování; 

d) sesterské a rodičovská klonově příbuzné partie s partií zamořenou, pokud bylo 

úředním šetřením pro tyto partie zjištěno klonové šíření infekce, a to bez ohledu na 

negativní výsledek jejich testování; 

e) zařízení, stroje, dopravní prostředky, sklad nebo jeho části a jiné předměty včetně 

obalového materiálu, které mohly přijít do styku se zamořenými partiemi během 

předcházejících 12 měsíců, a to do jejich zničení nebo provedení jejich očisty a 

dezinfekce způsobem stanoveným v příloze č. 4; 

f) pozemek, na němž byly vypěstovány partie uvedené pod písmenem d);  

g) pozemky zavlažované či zaplavované vodou označenou za zamořenou původcem 

hnědé hniloby. 
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1.16. Za potvrzený výskyt karanténní bakteriózy se považuje výskyt prokázaný pozitivním 
výsledkem biologického testu patogenity na rostlinném indikátoru včetně izolace 
a identifikace patogenu (viz přílohy č. 2 a 3), alespoň na jedné rostlině na pozemku, 
ve skladu či v jiném objektu, dopravním prostředku, ve vzorku vody a pod. 

 

1.17. Za zamořené se považují: 

a) partie, ve kterých byl potvrzen výskyt původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby; 

b) pozemky a pěstební substráty, na kterých nebo ve kterých jsou pěstovány nebo byly 
vypěstovány partie, v nichž byl potvrzen výskyt karanténní bakteriózy, a to do doby 
úředně stanovené SRS; 

c) skladovací prostory, v nichž jsou nebo byly umístěny partie, v nichž byl potvrzen 

výskyt karanténní bakteriózy, nebo zbytky rostlin z takových partií, a to do provedení 

jejich očisty a dezinfekce způsobem stanoveným v příloze č. 4; 

d) jiné předměty, t.j. stroje, dopravní prostředky a zařízení, které jsou nebo byly 

v kontaktu s partií, v níž byl potvrzen výskyt karanténní bakteriózy, a obaly použité k 

jejímu uskladnění či přepravě, a to do jejich zničení nebo provedení jejich očisty a 

dezinfekce způsobem stanoveným v příloze č. 4; v případě původce hnědé hniloby též 

voda, která byla v kontaktu s partií, v níž byl potvrzen výskyt původce hnědé hniloby. 

1.18.  Bezpečnostní zóna je území vymezené SRS, na které se vztahují MRO podle § 76 
zákona 326 na základě stanovení rozsahu pravděpodobného zamoření původcem 
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby (např. v případě potvrzení klonově šířené infekce 
se jedná o místa produkce, kde byly vypěstovány rodičovská a sesterské klonově 
příbuzné partie s partií zamořenou).  

1.19. Karanténní území je území vymezené SRS, na které se vztahují MRO podle § 76 odst. 
1 zákona 326 z důvodu potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo hnědé 
hniloby. 

1.20. Rozmnožovací materiál je osivo a sadba pěstovaných rostlin ve smyslu § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon 
219“/. 

 

1.21. Základní rozmnožovací materiál je kategorie rozmnožovacího materiálu ve smyslu § 2 
odst. 1 písm. q) zákona 219. 

 

1.22. Certifikovaný rozmnožovací materiál je kategorie rozmnožovacího materiálu ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. r) zákona 219. 

 

1.23.   Standardní osivo je osivo registrované odrůdy zeleniny nebo odrůdy zeleniny zapsané 
ve společném katalogu odrůd, které nepodléhá uznávacímu řízení a které je určeno 
zejména k produkci zeleniny ve smyslu § 2 odst. 1 písm. s) zákona 219. 

 

1.24. UPO je uzavřená pěstební oblast, pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a 
základního rozmnožovacího materiálu brambor ve smyslu § 7 odst. 4 zákona 219. 
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1.25. Farmářská sadba je rozmnožovací materiál chráněné odrůdy získaný bezprostředně z 
pěstování uznaného rozmnožovacího materiálu chráněné odrůdy ve smyslu § 19a 
zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám. 

  Farmářskou sadbu nelze použít k výsadbě v UPO – zákaz vyplývá z § 7 odst. 4 
zákona 219. 

 

1.26. SRS = Státní rostlinolékařská správa. 

 

1.27. OBO SRS = oblastní odbor SRS. 

 

1.28.    Odbor OŠO = odbor ochrany proti škodlivým organismům SRS. 

 

1.29. ÚKZÚZ = Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

 

1.30.  Dodavatel = právnická nebo fyzická osoba, která uvádí do oběhu, nebo která vyrábí, 
popřípadě dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál za účelem jeho uvedení do 
oběhu, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. i) a y) zákona 219. 

 

1.31.  Provozní řád = Provozní řád SRS pro diagnostiku Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus a Ralstonia solanacearum v sezóně …./…., každoročně aktualizovaný. 

 

1.32. Karanténní bakteriózy = původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce 
bakteriální hnědé hniloby bramboru 

 

1.33.  Screeningové testy = rychlé diagnostické testy ke zjištění především latentní infekce 
původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby v hlízách bramboru (IF test, PCR test, 
FISH test, …- viz příloha č. 2 a 3 tohoto postupu) 

 

2.  Preventivní opatření proti zavlékání a rozšiřování původců 

kroužkovitosti a hnědé hniloby 

 

2.1. Povinná opatření pro právnické a fyzické osoby 

Zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona 326). 

Ohlásit SRS výskyt nebo podezření z výskytu kroužkovitosti nebo hnědé hniloby (§ 9 zákona 
326). 
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2.2. Povinnosti právnických a fyzických osob, které musí být registrovány 

podle § 12 odst. 1 zákona 326 
 

Podnikající právnické nebo fyzické osoby, které uvádí na trh rozmnožovací materiál 

bramboru a rajčete vypěstovaný na území České republiky, jsou povinny   

1) Vést a uchovávat evidenci o pěstování, přemísťování a skladování rostlin bramboru a 
rozmnožovacího materiálu rajčete v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona 326. 

2) Provádět prohlídky rostlin zaměřené na zjištění výskytu původce kroužkovitosti a hnědé 
hniloby nebo příznaků napadení těmito škodlivými organismy v souladu s § 13 odst. 1 písm. 
c) zákona 326 a neodkladně oznámit případné zjištění příznaků napadení těmito škodlivými 
organismy v souladu s § 13 odst. 1 písm. d) zákona 326. 

3) Požádat SRS o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a vést a aktualizovat plán 
pozemků a objektů v místech, ve kterých je rozmnožovací materiál  bramboru a 
rozmnožovací materiál rajčete pěstován a skladován v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) a f) 
zákona 326. 

4) Plnit opatření nařízená SRS a provést úkony rostlinolékařské péče ke zlepšení zdravotního 
stavu rostlin, k zajištění jejich identity, nebo úkony nezbytné ke splnění zvláštních požadavků 
stanovených vyhláškou 215, podle § 13 odst. 2 zákona 326. 

 

2.3. Soustavná rostlinolékařská kontrola 

 

 SRS provádí soustavnou rostlinolékařskou kontrolu podle § 15 odst. 1, 2 a 3 zákona u 

osob registrovaných podle § 12 odst. 1 písm. a) a c) zákona, a to u rozmnožovacího materiálu 

bramboru a rajčete na základě žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly (viz 

bod 2. 2.) v souladu s § 13 odst. 1 a 2 vyhlášky 215 a s přílohou č. 9 části A bodu I a II 

vyhlášky 215, u nesadbových brambor provádí tuto kontrolu namátkově v souladu s § 13 

odst. 3 vyhlášky 215 a s přílohou č. 10 vyhlášky 215. 

 

2.4. Opatření při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

 

 Pro dovoz rostlin bramboru a rozmnožovacího materiálu rajčete platí obecná ustanovení § 
21 – 27 zákona 326. Ve vztahu k původcům kroužkovitosti a hnědé hniloby jsou karanténní 
požadavky České republiky stanoveny § 18 vyhlášky 215, přílohou č. 3 vyhlášky 215 (zákazy 
dovozu) a přílohou č. 4, částí A, oddílem I, body č. 25.2., 25.4., 25.7. a 25.8. vyhlášky 215. 
Rostlinolékařská služba vyvážející země rostlinolékařským osvědčením potvrzuje a SRS při 
dovozu kontroluje splnění těchto požadavků. 

 

3. Zjišťování výskytu původců kroužkovitosti a hnědé hniloby 

 

  Výskyt původců kroužkovitosti a hnědé hniloby zjišťují každoročně příslušné útvary SRS 
průzkumem podle § 10 odst. 1 zákona 326 a rostlinolékařskou kontrolou dovážených, 
provážených a vyvážených zásilek bramboru podle § 21 odst. 1 a § 28 odst. 1 zákona 326. 
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3.1. Rozsah a způsob zjišťování výskytu  

 
3.1.1. Konkrétní rozsah zjišťování výskytu karanténních bakterióz podle § 3 odst. 2 až 6 
vyhlášky 331 stanoví SRS na základě uznávaných vědeckých a statistických zásad a biologie 
původců kroužkovitosti a hnědé hniloby, s přihlédnutím k systémům produkce brambor a 
dalších hostitelských rostlin a v závislosti na aktuální situaci ve výskytu anebo na míře rizika 
zavlečení a šíření těchto karanténních bakterióz. Rozsah a způsoby provádění průzkumu 
výskytu původců kroužkovitosti a hnědé hniloby jsou každoročně aktualizovány 
v metodickém postupu SRS „Postup při detekčním průzkumu výskytu škodlivých organismů 
v roce ….“. 

3.1.2. K průzkumu prováděnému podle § 3 odst. 2 a 4 vyhlášky 331 lze využít rovněž vzorky 
úředně odebrané fyzickou nebo právnickou osobou, pověřenou k této činnosti SRS podle § 72 
odst. 5 písm. h) zákona 326, pokud jsou odebrané jako standardní - viz příloha č. 1 tohoto 
pokynu, a jsou opatřeny potřebnými údaji k jejich přesné identifikaci, včetně místa odběru. 

 

3.2. Prohlídka partií a odběr vzorků 

Prohlídka partií a odběr vzorků při zjišťování výskytu karanténních bakterióz se provádějí 
podle metodiky uvedené v příloze č. 1. 

Z partií rozmnožovacího materiálu bramboru (také „sadbové brambory“) vypěstovaných na 
území ČR odebírají úřední vzorky zaměstnanci odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.  

 

3.3. Přeprava, příjem a testování vzorků 

 
Dopravu vzorků sadbových brambor vypěstovaných v ČR a odebíraných pracovníky ÚKZÚZ 
do laboratoří zajišťuje dodavatel, dopravu vzorků všech ostatních brambor (šlechtitelský 
rozmnožovací materiál, brambory dodané z ostatních členských států EU, nesadbové 
brambory ....) zajišťuje SRS – dle pokynů v aktualizovaném Provozním řádu. 

Laboratoře pověřené diagnostikou karanténních bakterióz jsou uvedeny v aktualizovaném 
Provozním řádu. Priority testování: 1. sadba, 2. nesadba. V každé kategorii má navíc přednost 
produkce z podniků s nařízenými MRO, vzorky z partií určených k vývozu do třetích zemí a 
k prodeji do členských států EU. 
 Po příjmu vzorku a otevření obalu je nutno sejmuté úřední přelepky nebo plomby 
ponechat u příslušného vzorku. 
 Odebrané vzorky se laboratorně testují metodami uvedenými v přílohách č. 2 a 3.  

 

3.4. Uchování testovaných vzorků a partií 

3.4.1. Vznikne-li podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby na základě 

pozitivního výsledku testování provedeného postupy podle přílohy č. 2 a 3, musí být až do 
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potvrzení nebo vyvrácení tohoto výsledku dalším postupem podle přílohy č. 2 nebo 3 

uchovány a vhodným způsobem konzervovány: 

  

- celá partie rostlin, z níž byl odebrán vzorek, nebo část této partie v původním obalu s 

etiketou, je-li to možné. Pokud by mohlo dojít ke znehodnocení dané partie (např. zhnitím, 

nemožností zpracování dané partie v době po ukončení biologického testu patogenity, který 

teprve potvrdí nebo vyvrátí podezření z výskytu), povolí SRS její přesun za předpokladu, že 

přitom bude vyloučena možnost případného šíření karanténní bakteriózy, a povolí ošetření 

partií podezřelých z výskytu způsobem popsaným v příloze č. 4 v bodě 5. 

  

- všechny hlízy a pokud možno i rostliny odebraného vzorku, 

  

- jakýkoliv zbývající extrakt a dodatečně připravený materiál pro screeningové testy, (např. 

sklíčka pro imunofluorescenční test), a 

  

- všechny příslušné podklady. 

  

Uchování hlíz umožní případné testování odrůdové pravosti anebo použití jiné metody 

testování. 

  

3.4.2. V případě potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby musí být 

minimálně po dobu jednoho měsíce od úředního oznámení výsledku testu uchovány a 

vhodným způsobem konzervovány: 

 

- materiál specifikovaný v bodě 3.4.1, 

  

- vzorek infikovaných rostlin lilku vejcoplodého nebo rajčete naočkovaných extraktem z hlíz 

nebo rostlin, a 

  

- izolovaná kultura původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby. 
  

3.5. Informace o výsledcích testování 

 
3.5.1. V případě vzorků odebraných pracovníky ÚKZÚZ z partií rozmnožovacího materiálu 
bramboru vypěstovaných na území ČR zaznamenává pověřená laboratoř v souladu 
s provozním řádem negativní i pozitivní výsledek testování ihned do programu ELISA 
(program ÚKZÚZ), OBO SRS v místě sídla laboratoře (také „pověřený útvar SRS“) 
v souladu s provozním řádem odešle výsledek testování písemně formou úředního dopisu: 

- pracovišti SRS územně příslušnému místu odběru vzorku, 
- právnické nebo fyzické osobě, která vlastní, je oprávněna uvádět do oběhu nebo 

užívá vzorkovanou partii (množitel partie a žadatel o její uznání, tj. dodavatel), 
- odboru osiv a sadby ÚKZÚZ veškeré pozitivní výsledky screeningového testování 

a pozitivní i negativní výsledky testu patogenity, 
- odboru OŠO veškeré pozitivní výsledky screeningového testování a pozitivní i 

negativní výsledky testu patogenity. 
Pro předávání a zpracování výsledků se využívá části SW „ELISA“. 
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3.5.2. V případě vzorků hlíz bramboru, vzorků vody, sedimentů nebo rostlin rajčete či 

plevelných rostlin bramboru odebraných pracovníky SRS odesílá laboratoř pozitivní výsledky 

testování písemně formou protokolu do jednoho pracovního dne od ukončení testu OBO SRS 

územně příslušnému místu odběru vzorku. V případě pozitivních výsledků testování (IF, 

PCR, FISH, biologický test patogenity) a negativního výsledku testu patogenity zašle 

oznámení o výsledcích testování také na odbor OŠO.  

Odběratel vzorku po obdržení protokolu z laboratoře (v případě negativního výsledku 

testování po jeho zpřístupnění v softwarovém informačním systému SRS „MONITORING“) 

písemně oznámí výsledek testování do dvou pracovních dnů právnické nebo fyzické osobě, 

která vlastní, je oprávněna uvádět do oběhu nebo užívá vzorkovanou partii (majitel, dovozce).  

Pozitivní výsledky nejméně dvou screeningových testů jsou důvodem pro zahájení správního 

řízení (viz „OBECNÉ ZÁSADY“ v příloze č. 1 vyhlášky 331: „Pokud je první screeningový 

test (IF nebo PCR/FISH) pozitivní, existuje podezření na infekci původcem kroužkovitosti 

nebo hnědé hniloby a musí být proveden druhý screeningový test. Pokud je i druhý 

screeningový test pozitivní, pak je podezření z výskytu potvrzeno a musí se pokračovat 

v testování. Pokud je druhý screeningový test negativní, pak vzorek není považován za 

infikovaný původcem kroužkovitosti nebo hnědé hniloby. Z toho důvodu se za pozitivní 

screeningový test považuje pozitivní výsledek IF testu potvrzený dalším testem, který je 

založen na jiném principu (PCR/Fish). 

3.5.3. Příslušné útvary SRS vzájemně zajistí předání informace o výsledcích testování vzorků 

ve vztahu k rozhodnutí ve správním řízení. OBO SRS, které zahájí řízení s nařízením MRO 

podle § 76 zákona 326, upozorní písemně v rámci řízení množitele, dodavatele nebo majitele 

vzorkovaných rostlin, že z důvodů nutnosti provést další časově náročnější testy pro 

potvrzení nebo vyvrácení podezření z výskytu, bude o konečném naložení s podezřelou partií 

rozhodnuto neprodleně po ukončení těchto testů. 

Nebude-li podezření z výskytu karanténních bakterióz biologickým testem patogenity 

potvrzeno, informuje OBO SRS, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení negativního 

výsledku testu patogenity z příslušné laboratoře, o negativním výsledku testu patogenity 

dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu a též veškeré další orgány a útvary, kterým byla 

předána původní informace o pozitivním výsledku screeningového testování, a nejpozději do 

30 dnů zruší nařízená opatření.  
 

3.5.4. Jedenkrát za měsíc zpracuje OBO SRS v rámci své působnosti přehled o provedeném 

průzkumu výskytu karanténních bakterióz pomocí tabulek č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou 

každoročně aktualizovaného MP „Postup při detekčním průzkumu výskytu ŠO v roce ….“, a 

zašle odboru OŠO.  

 

3.5.5. Oznámení o provádění průzkumu ostatním členským státům EU a Komisi 

Podrobnosti o provádění průzkumu podle § 3 odst. 2 až 8 vyhlášky 331 a výsledky úředních 
průzkumů provedených podle § 3 odstavců 2 až 6 vyhlášky 331 předkládá odbor OŠO jednou 
ročně vždy do 1. června v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 části A vyhlášky 331, tzn.: 
 

a) při zjišťování výskytu původce kroužkovitosti a původce hnědé hniloby v porostech, ve 

skládkách a v zásilkách bramboru: 

- rozdělení na rozmnožovací materiál (rozdělení podle kategorií) a ostatní brambory 

(rozdělení na brambory pro konzumní a průmyslové účely), 

- celková plocha pěstování sadbových a ostatních brambor v hektarech, 

- počet a výměra prohlédnutých a vzorkovaných porostů v hektarech, 

- počet prohlédnutých a vzorkovaných partií v ČR sklizených nebo do ČR dovezených hlíz, 
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 - doba odběru a počet vzorků odebraných z porostů bramboru, skládek a zásilek sklizených 

hlíz a výsledky testování; 

  

b) při zjišťování výskytu původce hnědé hniloby v porostech rajčete: 

- počet kontrolovaných podniků, 

- počet kontrol a prohlédnutých rostlin (i odhad), 

- počet odebraných vzorků a výsledky testování; 

  

c) při zjišťování výskytu původce hnědé hniloby v porostech jiných hostitelských rostlin než 

je brambor a rajče, včetně hostitelských rostlin z čeledi lilkovitých v pobřežní vegetaci: 

- počet kontrolovaných podniků, druh a počet (i odhad) prohlédnutých rostlin, 

- počet odebraných vzorků rostlin, druh provedených testů a výsledky testování, 

- počet a označení vodních útvarů, odkud byly odebírány vzorky rostlin; 

  

d) při zjišťování výskytu původce hnědé hniloby ve vodních zdrojích používaných k závlaze 

hostitelských rostlin a v odpadních vodách z podniků, které průmyslově zpracovávají 

brambory: 

- počet a označení vodních útvarů a počet podniků, odkud byly odebrány vzorky vody, 

- počet odebraných vzorků vody, doba odběru, druh provedených testů a výsledky testování. 

 

Informace o prováděném průzkumu se podávají ostatním členským státům a Komisi za 
účelem zajištění srovnatelné úrovně potvrzování nepřítomnosti původců kroužkovitosti a 
hnědé hniloby mezi členskými státy EU. Údaje o podrobnostech a výsledcích průzkumu 
uvedené v oznámení, týkající se hostitelských rostlin, se vztahují vždy k produkci 
předchozího roku. Podrobnosti tohoto oznámení jsou důvěrné. 

3.6. Evidence výsledků průzkumu  

 

Evidence rozsahu a výsledků průzkumu výskytu původců kroužkovitosti a hnědé hniloby je 

vedena v elektronické podobě v rámci „IS SRS MONITORING“, a dále pomocí tabulek – viz 

bod 3.5.4. 

 

4. Postup po zjištění podezření z výskytu původců kroužkovitosti 

nebo hnědé hniloby 

 

4.1. Zahájení řízení o zjištění původu a rozsahu zamoření a nařízení MRO 

s ohledem na partie podezřelé z výskytu 

 

 SRS protokolárně na základě odborného šetření podle § 76 odst. 2 zákona 326, § 31 odst. 
2 vyhlášky 215 a § 4 odst. 3 vyhlášky 331, a to ústním jednáním, popřípadě místním 
ohledáním, dohledá a označí všechny partie hostitelských rostlin podezřelé z výskytu a 
v případě podezření na hnědou hnilobu též vodní zdroje a plevelné rostliny dle § 3 odst. 6 
vyhlášky 331. Postup a rozsah šetření a rozsah vymezovacího průzkumu SRS je uveden 
v bodě 4.3.  



 

 

 

13 

  Až do ukončení vymezovacího průzkumu, vyhodnocení zjištěného původu zamoření a 
stanovení rozsahu podezření z výskytu v souladu s bodem 1.14. OBO SRS nařídí všem 
vlastníkům nebo uživatelům partií podezřelých z výskytu a pozemků a objektů v místech 
produkce, odkud tyto partie pocházejí, následující MRO podle § 11 odst. 1 a § 76 odst. 2 

zákona 326, která se vztahují na celé místo produkce, ve kterém se pěstují nebo skladují 

nebo pěstovaly nebo skladovaly partie podezřelé z výskytu.  

 

4.1.1. Omezení pohybu osob, strojů a dopravních prostředků v místech produkce, kde se 
nacházejí nebo byly vypěstovány partie podezřelé z výskytu /§ 76 odst. 1 písm. a) zákona 
326/. 

 Podle místních podmínek se stanoví nejvýše možné a realizovatelné omezení výše 
uvedených činností, včetně např. provedení sklizně z pozemků, odkud pocházely partie 
podezřelé z výskytu, až po ukončení sklizně ostatních ploch brambor, s následnou dezinfekcí 
použitých mechanizačních prostředků tak, aby nevzniklo reálné riziko šíření původce 
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby. 

 

4.1.2. Zákaz či omezení přemisťování partií podezřelých z výskytu, jejich výsadby či jakékoli 
jiné manipulace s nimi /§ 76 odst. 1 písm. a) zákona 326/. 

 Pokud by toto opatření mohlo způsobit znehodnocení dané partie (např. namrznutí), 
povolí SRS její přesun do jiného místa, za předpokladu, že přitom bude vyloučena možnost 
případného šíření karanténní bakteriózy. Je-li podezření z výskytu zjištěno před sklizní nebo 
v průběhu sklizně, může být povolen přesun sklizených hlíz do bramboráren, v nichž se 
skladují jiné brambory, pokud SRS předem písemně stanoví podmínky tohoto přesunu, které 
vyloučí možnost šíření infekce. 

 SRS může povolit ošetření partií podezřelých z výskytu způsobem popsaným v příloze č. 
4 bodě 5. a jejich přesun za tímto účelem /§ 76  odst. 1 písm. a) zákona 326/. 

 

4.1.3. Provedení očisty a dezinfekce strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí a 
skladovacích prostor, které byly v kontaktu s partiemi podezřelými z výskytu, stanovenými 
postupy (viz příloha č. 4), a to nejpozději do té doby, než přijdou do styku s jinými partiemi 
hostitelských rostlin /§ 76 odst. 1 písm. c) zákona 326/. 
 

4.2. Informace o zjištění podezření z výskytu a nařízených opatřeních  

 
4.2.1. Je-li podezření z výskytu karanténní bakteriózy zjištěno v množitelském porostu 
bramboru nebo jiných hostitelských rostlin, přihlášeném do uznávacího řízení ÚKZÚZ podle 
§ 5 zákona 219, nebo ve sklizeném úředně uznaném rozmnožovacím materiálu hostitelských 
rostlin, uvědomí OBO SRS o podezření a o nařízených opatřeních i odbor osiv a sadby 
ÚKZÚZ ve stejné lhůtě jako povinné osoby. Množitele a dodavatele (dříve přihlašovatele) 
rozmnožovacího materiálu bramboru a jiné právnické nebo fyzické osoby, které jsou nebo 
mohou být dotčeny nařízenými opatřeními, uvědomí OBO SRS o zahájení správního řízení a 
předá nebo zašle jim na doručenku výtisk příslušného rozhodnutí. 
 
4.2.2. Příslušné útvary SRS vzájemně zajistí předání informací o výsledcích testování vzorků 
– viz bod 3.5. 
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Pozitivní výsledky screeningového laboratorního testování jsou důvodem pro zahájení 
správního řízení ve věci podezření z výskytu karanténní bakteriózy.  
 
4.2.3. V případě pozitivních výsledků screeningových testů OBO SRS, které zahájí řízení 
s nařízením MRO podle § 76 zákona 326, upozorní množitele, dodavatele nebo majitele 
vzorkovaných rostlin, že z důvodů nutnosti provést další časově náročnější testy pro 
potvrzení nebo vyvrácení podezření z výskytu, bude o konečném naložení s podezřelou partií 
rozhodnuto neprodleně po ukončení těchto testů. 

4.2.4. Při podezření na nebezpečí zamoření partií hostitelských rostlin nebo, v případě 
původce hnědé hniloby, povrchových vod původem z jiného členského státu nebo v některém 
jiném členském státě, sdělí odbor OŠO neprodleně úřední rostlinolékařské službě příslušného 
členského státu podrobnosti týkající se tohoto podezření a bude s tímto státem vhodným 
způsobem spolupracovat. 

4.2.5. Pokud bude o podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo původce hnědé 
hniloby, které může mít původ v České republice nebo které může Českou republiku ohrozit, 
informována Česká republika, nařídí příslušná pracoviště (OBO) SRS vhodná opatření podle 
bodu 4.1. 

 

 

4.3. Zjišťování původu a rozsahu zamoření a provedení vymezovacího 

průzkumu 

 

4.3.1. Původ a rozsah zamoření zjišťuje SRS průzkumem podle § 10 odst.1 zákona 326a § 8 
odst. 1 vyhlášky 215. Při tomto průzkumu se SRS zaměří hlavně na zjištění všech míst 
produkce, odkud pocházely partie označené jako podezřelé z výskytu, a na provedení 
vymezovacího průzkumu v těchto místech produkce. V rámci tohoto šetření je SRS 
oprávněna vyžadovat písemné informace o původu partií a místech používání strojů a zařízení 
dle § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při šetření 
o původu rozmnožovacího materiálu postupuje SRS v úzké součinnosti s ÚKZÚZ. 

4.3.2. Šetření ke zjištění původu a rozsahu zamoření provádí pracoviště (OBO) SRS územně 
příslušné místu zjištění partie, z níž pocházejí rostliny s příznaky napadení anebo s 
pozitivními výsledky screeningového laboratorního testování přítomnosti původce 
kroužkovitosti nebo hnědé hniloby. Výsledek šetření (tj. identifikaci všech dohledaných partií 
podezřelých z výskytu) zaznamená příslušné pracoviště (OBO) SRS do protokolu o šetření – 
viz příloha č. 6 metodického postupu, který je podkladem pro případné další šetření pro 
zjištění způsobu šíření infekce (klonální, horizontální), provádění vymezovacího průzkumu, a 
následné nařízení MRO v dalších místech produkce v souladu s bodem 4.1.  

Kopie protokolu je předána neprodleně územně příslušnému OBO SRS a odboru OŠO. 
Uvedeným útvarům předává pracoviště SRS neprodleně i případné další důležité zjištěné 
údaje.  

Za vedení a uzavření šetření k ověření klonově šířené infekce je odpovědný odbor OŠO. Za 
vedení šetření k ověření horizontálně šířené infekce je odpovědný OBO SRS, v jehož územní 
působnosti byla v rámci daného případu zjištěna první partie podezřelá z výskytu karanténní 
bakteriózy, za uzavření tohoto šetření všechny OBO SRS územně příslušné dohledaným 
místům produkce, odkud pocházejí partie podezřelé z výskytu na základě horizontálně šířené 
infekce. 
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4.3.2.1. Organizace šetření k ověření klonově šířené infekce: 

Odbor OŠO zjistí u ÚKZÚZ podle čísla rodičovské partie klonově příbuzné k partii podezřelé 
z výskytu dodavatele a množitele této partie a zároveň další odběratele této partie. Jedná-li se 
o rodičovskou klonově příbuznou partii ve stupni množení B, (případně o partii ve stupni 
množení A, u které se zjistilo, že celá produkce nebyla použita k založení množitelských 
porostů), předá odbor OŠO tento výsledek OBO SRS územně příslušnému sídlu dodavatele 
této partie. Tento OBO SRS došetří všechny další odběratele této partie (tj. pěstitele 
sesterských klonově příbuzných partií k partii podezřelé z výskytu). Výsledky sdělí odboru 
OŠO a OBO SRS územně příslušným zjištěným subjektům. Tyto OBO SRS zajistí provedení 
odborného šetření, vymezovacího průzkumu a případné nařízení MRO u těchto subjektů, a o 
výsledcích informují odbor OŠO. Po ukončení šetření odbor OŠO předá na příslušná 
pracoviště informaci o potvrzení nebo vyvrácení podezření z klonově šířené infekce.  

4.3.2.2. Organizace šetření k ověření horizontálně šířené infekce: 

Pracoviště SRS územně příslušné místu vypěstování partie podezřelé z výskytu karanténní 
bakteriózy prošetří, zda a kde byly použity stroje, dopravní prostředky a zařízení, které byly 
použity k nakládání s partií podezřelou z výskytu. O výsledku informuje všechny OBO SRS 
územně příslušné zjištěným místům použití strojů a dalších zařízení a odbor OŠO. Výsledek 
šetření a vymezovacího průzkumu v příslušných místech produkce na základě horizontálně 
šířené infekce sdělí územně příslušný OBO SRS odboru OŠO. 

Lhůta k provedení šetření a předání jeho výsledku mezi ÚKZÚZ a SRS a mezi příslušnými 
útvary SRS je 5 pracovních dnů. 

4.3.3. SRS provede vymezovací průzkum výskytu původce kroužkovitosti nebo hnědé 
hniloby v rozsahu podle bodu 3.1. Pokud byly příslušné partie již úředně vzorkovány a 
testovány v rámci detekčního průzkumu, použijí se k určení rozsahu a původu výskytu 
výsledky tohoto průzkumu. 

 

4.4. Vyvrácení podezření z výskytu původce kroužkovitosti nebo hnědé 

hniloby a zrušení MRO 

 
Na základě negativního výsledku biologického testu patogenity na rostlinném indikátoru 
partie označená jako podezřelá z výskytu podle bodu 1.14. nemůže již být považována za 
podezřelou z výskytu karanténní bakteriózy.  
Pokud nelze v daném místě produkce po ukončení vymezovacího průzkumu žádnou partii 
považovat za zamořenou ani za podezřelou z výskytu, OBO SRS zruší nařízená opatření, a to 
nejpozději do 30 dnů po obdržení negativního výsledku testování, resp. uzavření šetření podle 
bodu 5.2. Nejpozději do 2 pracovních dnů však informuje o negativním výsledku 
biologického testu fyzickou nebo právnickou osobu, které byla nařízena MRO, a veškeré další 
orgány a útvary, kterým byla předána informace o podezření z výskytu karanténní bakteriózy. 
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5. Postup po potvrzení výskytu původce kroužkovitosti nebo 

hnědé hniloby 
 

5.1. Potvrzení výskytu 

 

Výskyt původce kroužkovitosti a hnědé hniloby potvrzují diagnostické laboratoře SRS nebo 
jiné laboratoře pověřené touto činností SRS. 

  

5.2. Vyhodnocení zjištěného původu a rozsahu pravděpodobného zamoření 

 

Příslušné útvary SRS dokončí odborné šetření a vymezovací průzkum podle bodu 4.3. 

Pokud se při vymezovacím průzkumu potvrdí výskyt karanténní bakteriózy ve více 
testovaných sesterských klonově příbuzných partiích a alespoň v jednom z příslušných míst 
produkce přitom nebyl v roce zjištění výskytu prokázán jiný zdroj šíření infekce, jedná se o 
klonově šířenou infekci. To platí nezávisle na tom, zda byly dohledány všechny sesterské 
klonově příbuzné partie a zda byly všechny dohledané partie podrobeny vymezovacímu 
průzkumu.  

Pokud se výskyt karanténní bakteriózy potvrdí v roce zjištění výskytu alespoň ve dvou 
klonově nepříbuzných partiích, které byly v kontaktu s týmiž stroji, dopravními prostředky, 
zařízeními, obaly a jinými předměty (v případě hnědé hniloby také zavlažované či 
zaplavované stejnou vodou), jedná se o horizontálně šířenou infekci. 

Na základě výsledků šetření, vymezovacího průzkumu a s přihlédnutím ke způsobu šíření 
infekce rozhodne územně příslušné pracoviště SRS v příslušných podnicích o rozsahu 
pravděpodobného zamoření podle bodu 1.15. a rozsahu zamoření podle bodu 1.17. 

Jde-li o klonově šířenou infekci a sesterská nebo rodičovská klonově příbuzná partie k partii 
zamořené byla dovezena ze zahraničí, informuje o tom odbor OŠO příslušný orgán 
rostlinolékařské péče v zemi původu této partie. 

 

5.3. Nařízení MRO a dohled nad jejich dodržováním  

 
5.3.1. Pracoviště (OBO) SRS nařídí v souladu s § 76 odst. 2 zákona 326 a na základě 
vyhodnocení původu a rozsahu zamoření a podezření z výskytu MRO podle bodu 6.2. nebo 
6.3. individuálně určeným právnickým nebo fyzickým osobám, které vlastní, uvádějí do 
oběhu nebo jinak užívají partie, pozemky, objekty a jiné předměty zamořené anebo 
pravděpodobně zamořené podle bodů 1.15. a 1.17. 
 
5.3.2. Formu a náležitosti nařízení MRO specifikuje příslušný metodický postup SRS.  
 
5.3.3. Pracoviště SRS zabezpečí dohled nad dodržováním nařízených MRO /§ 74 odst. 1 
písm. c) zákona 326/. 
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5.4. Změna a zrušení MRO 

 
5.4.1. Zjistí-li se kdykoliv po nařízení MRO změny ve výskytu karanténních bakterióz (např. 
vymezovacím průzkumem) nebo změní-li se podmínky pro jejich šíření (např. splněním či 
nesplněním některých MRO), nebo dojde-li ke změně uživatele či majitele pozemku 
zamořeného nebo pravděpodobně zamořeného, pracoviště SRS v souladu s § 76 odst. 4 písm. 
a) zákona 326 nařídí nová, těmto změnám odpovídající MRO.  
 
5.4.2. Po uplynutí lhůt stanovených v MRO, pokud byla MRO nařízená podle bodů 5.3.1. a 
5.3.2. splněna, pracoviště SRS v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona 326 zruší MRO s 
uvedením skutečností, které byly podkladem pro toto rozhodnutí.  
 
5.4.3. Prokáže-li se, že nařízená opatření pozbyla smyslu, pracoviště SRS v souladu s § 76 
odst. 4 písm. c) zákona 326 tato MRO zruší. 
(Např. v případech, kdy uplynuly lhůty stanovené v MRO, všechna opatření byla splněna a 
přetrvávají již jen MRO na zamořený pozemek, která nařizují, že před první výsadbou 
bramboru má být proveden cílený úřední průzkum na planě rostoucí rostliny bramboru a že 
pozemek bude osázen rozmnožovacím materiálem bramboru.  Prokáže-li se, že v podniku po 
uplynutí lhůt stanovených v MRO se již minimálně 6 let brambory nepěstují a pěstovat 
nebudou, z hlediska posouzení biologie původce kroužkovitosti, jenž není schopen dlouho 
přežívat bez přítomnosti hostitele, lze říci, že nehrozí nebezpečí šíření škodlivého organismu 
a nařízená opatření pozbyla smyslu.) 

 

6. Mimořádná rostlinolékařská opatření  
 
Při výskytu karanténních bakterióz se nařizují MRO, která musí odpovídat ustanovením § 76 
odst. 1 a 2 zákona 326 a § 31 vyhlášky 215.  
 

6.1. Vymezení karanténního území, bezpečnostní zóny a partií, na které se 

opatření vztahují  

 
6.1.1. Karanténní území musí zahrnovat všechny zamořené pozemky a všechny pozemky a 
objekty v místech produkce označených jako pravděpodobně zamořené podle bodu 1.15., aby 
po uplatnění MRO byla prakticky vyloučena možnost dalšího šíření karanténních bakterióz.  
 
Jedná-li se o klonově šířenou infekci, vymezí se jako území s nařízenými MRO (dále také 
„bezpečnostní zóna“) také všechna místa produkce, kde byly vypěstovány negativně testované 

sesterské a rodičovská klonově příbuzná partie s partií zamořenou. 

Bude-li potvrzen výskyt původce hnědé hniloby v závlahové nebo odpadní vodě, je nutno do 
vymezeného území zahrnout jako pravděpodobně zamořené všechny pozemky, které byly 
touto kontaminovanou vodou zaplaveny nebo zavlažovány. 

Při vymezování rozsahu tohoto území SRS respektuje existenci více míst produkce v 
jednom podniku, pokud jsou tato místa vymezena v souladu se zásadami stanovenými v 
příloze č. 5 a pokud nebylo šetřením v podniku prokázáno horizontální šíření infekce 
mezi dvěma nebo více místy produkce. 
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6.1.2. Detailní vymezení hranice karanténního území nebo bezpečnostní zóny, na něž se 
vztahují MRO, je nutné provést pomocí parcelních čísel pozemků, případně čísel půdních 
bloků (LPIS), přičemž je nutné uvést, zda hraniční parcely (bloky) leží uvnitř nebo vně tohoto 
území. Místo popisu hranic území je také možné vyhotovit situační plánek tohoto území jeho 
zakreslením do katastrální nebo jiné mapy. Tento plánek, opatřený razítkem a podpisem 
odpovědné osoby nařizující MRO, je nedílnou součástí rozhodnutí o nařízení MRO. 
 
6.1.3. V každém rozhodnutí o nařízení MRO musí být jednoznačně identifikováno, které 
partie, pozemky a předměty se považují za zamořené a které za pravděpodobně zamořené 
v souladu se závěry šetření podle bodu 5.2.  

 

6.2.  MRO po potvrzení výskytu původce kroužkovitosti 

 
6.2.1. Partie označené jako zamořené původcem kroužkovitosti nelze v žádném případě 
používat k výsadbě, a to ani jako farmářskou sadbu, a musí být buď zničeny, nebo ošetřeny 
takovým postupem, aby nemohlo dojít k dalšímu šíření původce kroužkovitosti - viz příloha 
č. 4, bod 5.1., partie označené jako pravděpodobně zamořené musí být ošetřeny způsobem 
uvedeným v příloze č. 4, bod 5.2. /§ 76 odst. 1 zákona 326/.  
 
6.2.2. V karanténním území, které zahrnuje místo produkce označené za zamořené původcem 
kroužkovitosti: 
 
a) se musí zabezpečit oddělená manipulace a oddělené skladování  rozmnožovacího materiálu 
bramboru a farmářské sadby vypěstované pod kontrolou SRS a testované na výskyt původce 
kroužkovitosti s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru /§ 76 odst.1 písm. a) 
bod 1. zákona 326/; 
 
b) se musí způsobem uvedeným v příloze č. 4: 
 - jednorázově provést očista a dezinfekce objektů a předmětů, které přišly do kontaktu se 
zamořenou partií anebo s partií pravděpodobně zamořenou, a to nejpozději do té doby, než 
přijdou do styku s jinými partiemi hostitelských rostlin /§ 76 odst.1 písm. c) zákona 326/, 
 - provádět očista strojů, dopravních prostředků, skladovacích prostor, třídících linek, 
obalů, palet a jiných předmětů po každém jejich použití při produkci hlíz bramboru po dobu 
jednoho roku od doby potvrzení výskytu

1)
 /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/, 

 - provádět po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti závěrečná očista sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečná očista a 
dezinfekce všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných předmětů 
použitých při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být ukončena před 
novým použitím /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
 
c) se k pěstování bramboru smí po dobu tří let následujících po roce potvrzení výskytu 
původce kroužkovitosti používat jen rozmnožovací materiál nebo farmářská sadba 

                                                           
1) 

Očista se provádí v případě: 

  - strojů po ukončení jejich práce na jednom pozemku s alespoň jedním porostem bramboru; 

  - skladovacích prostorů, obalů, palet, třídiček, dopravních prostředků a jiných předmětů vždy po vyskladnění 

jedné partie nebo ukončení práce s jednou partií. 
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vypěstovaná pod kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem 
negativním /§ 76 odst.1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 
 
d) se nesmí vysazovat krájené hlízy bramboru nebo vysazovat hlízy bramboru pomocí 
napichovacích sazečů /§ 76 odst.1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 
 
e) se nesmí množit rozmnožovací materiál bramboru ani pro vlastní potřebu ve vegetačním 
období bezprostředně následujícím po vegetačním období, v němž nebo z jehož sklizně byl 
výskyt původce kroužkovitosti zjištěn /§ 76 odst.1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 
 
6.2.3. Z karanténního území je povoleno přemisťovat mimo toto území pouze partie 
bramboru, které byly úředním laboratorním testováním shledány prostými původce 
kroužkovitosti. Partie označené SRS jako zamořené nebo pravděpodobně zamořené lze 
přemisťovat při splnění všech podmínek v nařízených MRO /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. 
zákona 326/. 
 
Sklizené hlízy bramboru balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby na území 
České republiky a určené k použití bez přebalování jako konzumní brambory nebo k další 
úpravě nebo průmyslovému zpracování způsobem uvedeným v příloze č. 4 lze přemisťovat 
mimo karanténní území ihned po odběru úředního vzorku, pokud byla příslušná partie 
prohlédnuta v době sklizně SRS na výskyt příznaků původce kroužkovitosti, včetně prohlídky 
řezu dužniny hlíz, s negativním výsledkem. 
 
6.2.4. Z karanténního území se smí vyvážet rostliny bramboru do třetích zemí pouze tehdy, 
pokud budou dodrženy úřední dovozní karanténní podmínky, stanovené orgánem 
rostlinolékařské péče dovážející země /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 
 
6.2.5. Zemědělské nářadí a mechanizační prostředky, používané při pěstování, sklizni, 
posklizňové úpravě, přepravě a skladování brambor, které přišly do kontaktu se zamořenými 
partiemi, se zakazuje po dobu jednoho roku od doby potvrzení výskytu kroužkovitosti 
používat mimo karanténní území bez řádné očisty a dezinfekce provedené způsobem 
uvedeným v příloze č. 4 /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/. 
 
6.2.6. V karanténním území se musí po dobu čtyř úplných vegetačních období od potvrzení 
výskytu původce kroužkovitosti vyhledávat a likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru /§ 
76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/ a rostliny musí být testovány postupem podle přílohy 
č. 2 /§ 76 odst. 1 písm. d) zákona 326/.  
 
6.2.7. Zjištění planě rostoucích rostlin bramboru v karanténním území musí povinná osoba 
ohlásit místně příslušnému pracovišti SRS a před jejich likvidací musí umožnit jejich úřední 
testování na přítomnost původce kroužkovitosti. Při potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti při tomto testování se příslušný pozemek považuje za pozemek zamořený /§ 
76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/. 
 
6.2.8. Na pozemku označeném jako zamořený původcem kroužkovitosti: 
 
a) se po dobu tří vegetačních období následujících po roce potvrzení výskytu původce 
kroužkovitosti nesmí pěstovat brambor včetně osiva a musí se systematicky vyhledávat a 
likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/,  
anebo se tyto pozemky musí po čtyři vegetační období udržovat jako černý úhor nebo je po 
prvním roce černého úhoru na dobu tří vegetačních období zatravnit nebo osít jetelem, 
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jetelotrávou, vojtěškou nebo vojtěškotrávou, a porost na nich udržovat sekáním jako co 
nejnižší strniště, či intenzivně spásat, a musí se na nich vyhledávat a odstraňovat planě 
rostoucí rostliny bramboru /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
 
b) se smí pěstovat brambor poprvé po splnění ustanovení uvedených pod písm. a), ale jen s 
podmínkou, že 
- o to uživatel pozemku písemně požádá SRS a že  
- pozemek byl během předcházejících dvou let shledán prostým planě rostoucích rostlin 
bramboru, a 
- k výsadbě bude použit rozmnožovací materiál nebo farmářská sadba vypěstovaná pod 
kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem negativním, a 
- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování /§ 76 
odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/;  

 

c) po splnění všech MRO nařízených v karanténním území se smí v dalším sklizňovém 

období následujícím po příslušném rotačním cyklu, který musí činit nejméně dva roky, 

pěstovat na tomto pozemku brambory na sadbu nebo na konzum či k průmyslovému 

zpracování s podmínkou, že SRS provede vymezovací průzkum výskytu původce 

kroužkovitosti dle § 3 odst. 3 vyhlášky 331, k výsadbě bude použit rozmnožovací materiál 

nebo farmářská sadba vypěstovaná pod kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce 

kroužkovitosti s výsledkem negativním, a sklizené hlízy budou testovány na výskyt původce 

kroužkovitosti. 
 

6.2.9. Na pozemcích, na kterých byl v roce potvrzení výskytu kroužkovitosti pěstován 
brambor, se po dobu dvou následujících vegetačních období nesmí pěstovat brambor /§ 76 
odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 
 

6.2.10. Na pozemcích jiných než uvedených v bodech 6.2.8. a 6.2.9. v karanténním území 

(tzn. na pozemcích, na kterých nebyl v roce potvrzení výskytu původce kroužkovitosti 

pěstován brambor) se smí ve vegetačním období, které následuje po roce potvrzení výskytu 

původce kroužkovitosti, pěstovat brambor, ale jen s podmínkou, že 

- SRS protokolárně neshledá žádné riziko šíření původce kroužkovitosti planě rostoucími 

rostlinami bramboru, a 

- sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování 

/§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 

 
  

6.2.11. Při potvrzení původce kroužkovitosti v produkčních systémech, kde je možná 

úplná výměna pěstebního substrátu (např. ve sklenících šlechtitelů či při pěstování 
minihlízek, meristémů a pod.) 
 
a) se nesmí pěstovat brambor, včetně osiva, pokud nedojde pod kontrolou SRS k eradikaci 
původce kroužkovitosti, včetně odstranění všech rostlin bramboru nebo jiných rostlin čeledi 
Solanaceae, úplné výměně pěstebního substrátu a vyčištění a dezinfekci veškerých objektů, 
strojů a zařízení provedené způsobem uvedeným v příloze č. 5 /§ 76 odst. 1 písm. a)  zákona 
326/; 
 
b) musí být další pěstování bramboru založeno z rozmnožovacího materiálu odvozeného z 
rostlin testovaných na výskyt původce kroužkovitosti s negativním výsledkem /§ 76 odst. 1 
písm. a) bod 1. zákona 326/. 
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6.2.12. V bezpečnostní zóně, vymezené v místě produkce na základě pravděpodobného 
zamoření nebo možného rozšíření původce kroužkovitosti, po dobu tří úplných vegetačních 
období od potvrzení výskytu původce kroužkovitosti: 
 
a) se musí provádět závěrečná očista sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečná 
očista a dezinfekce všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných 
předmětů použitých při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být 
ukončena před zahájením nové pěstitelské sezóny /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
 
b) se musí zabezpečit oddělená manipulace a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu 
bramboru a farmářské sadby vypěstované pod kontrolou SRS a testované na výskyt původce 
kroužkovitosti s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru /§ 76 odst. 1 písm. a) 
bod 1. zákona 326/; 
 
c) se k pěstování bramboru musí používat jen rozmnožovací materiál nebo farmářská sadba 
vypěstovaná pod kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce kroužkovitosti s výsledkem 
negativním /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 
 

d) provádí SRS detekční průzkum výskytu původce kroužkovitosti dle § 3 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky 331, tzn. odběr a testování vzorků na přítomnost původce kroužkovitosti ze všech 
partií bramboru vypěstovaných v této bezpečnostní zóně.  
 

6.2.13. SRS provádí namátkově dohled nad pozemky a objekty, ve kterých se pěstují či 

skladují rostliny bramboru nebo se s těmito rostlinami nakládá, zejména nad prováděním 

očisty a dezinfekce mechanizace, která je využívána v porostech bramboru a ve sklizených 

hlízách bramboru. 

6.3.  MRO po potvrzení výskytu původce hnědé hniloby 

 
6.3.1. Partie označené jako zamořené původcem hnědé hniloby nelze v žádném případě 
používat k výsadbě, a to ani jako farmářskou sadbu, a musí být buď zničeny, nebo ošetřeny 
takovým postupem, aby nemohlo dojít k dalšímu šíření původce hnědé hniloby - viz příloha 
č. 4, bod 5.1., partie označené jako pravděpodobně zamořené nelze také použít k výsadbě a 
musí být ošetřeny způsobem uvedeným v příloze č. 4, bod 5.2. /§ 76 odst. 1 zákona 326/.  

 
6.3.2. V karanténním území, které zahrnuje místo produkce označené za zamořené původcem 
hnědé hniloby: 
 
a) se musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce hnědé 
hniloby zabezpečit oddělená manipulace a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu 
bramboru a farmářské sadby vypěstované pod kontrolou SRS a testované na výskyt původce 
hnědé hniloby s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru /§ 76 odst. 1 písm. a) 
bod 1. zákona 326/; 
 
b) se musí ihned po označení místa produkce za zamořené a následně až do doby prvého 
přípustného pěstování bramboru nebo rajčete na pozemku označeném jako zamořený 
původcem hnědé hniloby každoročně provádět očista a dezinfekce všech strojů a 
skladovacích zařízení používaných při pěstování bramboru nebo rajčete způsobem uvedeným 
v příloze č. 4 /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
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c) se smí provádět závlaha jen se souhlasem a pod dohledem SRS za předpokladu, že je 
vyloučeno jakékoliv zjistitelné nebezpečí šíření původce hnědé hniloby /§ 76 odst. 1 písm. a) 
bod 2. zákona 326/;  

 

d) se musí po dobu tří úplných vegetačních období od potvrzení výskytu původce hnědé 
hniloby vyhledávat a likvidovat planě rostoucí rostliny bramboru a ostatní planě rostoucí 
hostitelské rostliny původce hnědé hniloby /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/ a rostliny 
musí být testovány postupem podle přílohy č. 3 /§ 76 odst. 1 písm. d) zákona 326/;  
 
e) zjištění planě rostoucích rostlin bramboru nebo rajčete v karanténním území musí 
povinná osoba ohlásit místně příslušnému pracovišti SRS a před jejich likvidací musí 
umožnit jejich úřední testování na přítomnost původce hnědé hniloby. Při potvrzení výskytu 
původce hnědé hniloby při tomto testování se příslušný pozemek považuje za pozemek 
zamořený /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/. 

 

f) se nesmí vysazovat krájené hlízy bramboru nebo vysazovat hlízy bramboru pomocí 
napichovacích sazečů /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 
 

g) se smí přemisťovat mimo toto území pouze partie bramboru, které byly úředním 
laboratorním testováním shledány prostými původce hnědé hniloby. Partie označené SRS 
jako zamořené nebo pravděpodobně zamořené se smí přemisťovat při splnění všech 
podmínek v nařízených MRO /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 

 

Sklizené hlízy bramboru balením upravené pro přímé dodání do místa spotřeby na území 

České republiky a určené k použití bez přebalování jako konzumní brambory nebo k další 

úpravě nebo průmyslovému zpracování způsobem uvedeným v příloze č. 4 lze přemisťovat 

mimo karanténní území ihned po odběru úředního vzorku, pokud byla příslušná partie 

prohlédnuta v době sklizně SRS na výskyt příznaků původce hnědé hniloby, včetně prohlídky 

řezu dužniny hlíz, s negativním výsledkem. 

 

h) se nesmí používat zemědělské nářadí a mechanizační prostředky, používané při 

pěstování, sklizni, posklizňové úpravě, přepravě a skladování brambor, které přišly do 

kontaktu se zamořenými partiemi, po dobu jednoho roku od doby potvrzení výskytu původce 

hnědé hniloby mimo toto území bez řádné očisty a dezinfekce provedené způsobem 

uvedeným v příloze č. 4 /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 

 
6.3.3. Z karanténního území se smí vyvážet rostliny bramboru do třetích zemí pouze tehdy, 
pokud budou dodrženy úřední dovozní karanténní podmínky, stanovené orgánem 
rostlinolékařské péče dovážející země /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 

 

6.3.4. Na pozemku označeném jako zamořený původcem hnědé hniloby:  

 

a) se po dobu čtyř vegetačních období následujících po roce potvrzení výskytu nesmí pěstovat 

hostitelské rostliny původce hnědé hniloby včetně osiva bramboru a rajčete, a jiné rostliny 

prokazatelně umožňující jeho přenos, tj. rostliny, u nichž se sklízejí části, které jsou v 

bezprostředním kontaktu s půdou a na kterých po sklizni ulpívá zemina (to znamená např. 

rostliny určené k pěstování s kořeny, některé druhy rodu Brassica,  bulevnaté, cibulové a 
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hlíznaté květiny) /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/, a musí se vyhledávat a likvidovat 

planě rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/, 

nebo 

  

b) se musí tento pozemek po první tři vegetační období následující po roce potvrzení výskytu 

udržovat jako černý úhor nebo na něm pěstovat obiloviny, často sekané či intenzívně spásané 

trvalé pícniny či trávy na semeno /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/ a v dalších dvou 

letech na něm pěstovat jen nehostitelské rostliny, které neumožňují přežití či přenos původce 

hnědé hniloby, a musí se na něm v průběhu těchto pěti let vyhledávat a likvidovat planě 

rostoucí hostitelské rostliny včetně plevelů /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 

  

c) se smí v případě režimu podle písmene a) pěstovat brambor nebo rajče poprvé po splnění 

ustanovení uvedených pod písmenem a), ale jen s podmínkou, že 

- o to uživatel pozemku písemně požádá SRS a že 

– pozemek byl během předcházejících dvou let shledán prostým planě rostoucích rostlin 

bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin, včetně plevelů z čeledi lilkovitých, a 

– v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál, a 

– sklizeň bude určena pouze ke konzumním účelům nebo k průmyslovému zpracování, 

– v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy či rostliny rajčete testovány 

na přítomnost původce hnědé hniloby. 

 

Následně se na něm smí pěstovat brambor nebo rajče až po uplynutí vhodné rotace plodin 

stanovené SRS (minimálně 3 roky) a v případě pěstování brambor musí být k výsadbě použit 

rozmnožovací materiál, a sklizeň musí být určena pouze ke konzumním účelům nebo k 

průmyslovému zpracování, pro případné pěstování sadbových brambor musí být předem 

proveden vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

331 /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/. 

  

d) se smí v případě režimu podle písmene b) pěstovat brambor nebo rajče poprvé po splnění 

ustanovení uvedených pod písmenem b), ale jen s podmínkou, že 

- o to uživatel pozemku písemně požádá SRS a že 

– pozemek byl během předcházejících dvou let shledán prostým planě rostoucích rostlin 

bramboru, rajčete a jiných hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, včetně plevelů z 

čeledi lilkovitých, a 

– v případě pěstování brambor bude k výsadbě použit rozmnožovací materiál, a 

– brambory mohou být pěstovány pro sadbové či konzumní účely nebo k průmyslovému 

zpracování, a  

- v případě bramboru a rajčete budou sklizené bramborové hlízy, případně rostliny rajčete, 

testovány na přítomnost původce hnědé hniloby; 

 

e) se smí po splnění všech MRO nařízených v rámci celého karanténního území poprvé na 

tomto pozemku pěstovat brambor nebo jiná hostitelská rostlina původce hnědé hniloby pouze, 

použije-li rozmnožovací materiál, a musí být o zamýšleném prvním pěstování hostitelských 

rostlin na tomto pozemku informována písemně SRS v takovém předstihu, aby bylo možno 

provést vymezovací průzkum výskytu původce hnědé hniloby podle § 3 odst. 3 vyhlášky 331; 

  

f) nesmí být prováděna umělá závlaha po dobu pěti vegetačních období následujících po roce 

potvrzení výskytu původce hnědé hniloby /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/. 
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6.3.5. Na pozemku jiném než označeném za zamořený původcem hnědé hniloby: 

 

6.3.5.1. Na pozemcích, na kterých byl v roce potvrzení výskytu hnědé hniloby pěstován 
brambor, se nesmí ve vegetačním období následujícím po vegetačním období, v němž nebo z 
jehož sklizně byl zjištěn výskyt původce hnědé hniloby, pěstovat brambor nebo jiné 
hostitelské rostliny původce hnědé hniloby a musí se cíleně vyhledávat a likvidovat planě 
rostoucí rostliny rajčete, bramboru a jiných hostitelských rostlin, včetně hostitelských druhů 
plevelů /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 

 

6.3.5.2. Na pozemcích, na kterých nebyl v roce potvrzení výskytu původce hnědé hniloby 

pěstován brambor, se ve vegetačním období, které následuje po roce potvrzení výskytu 

původce hnědé hniloby, smí: 

- pěstovat brambor s podmínkou, že k výsadbě bramboru bude použit pouze rozmnožovací 

materiál a produkce bude určena výlučně pro konzumní účely nebo k průmyslovému 

zpracování /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/,  

- pěstovat rajče s podmínkou, že k založení porostu bude použito osivo, které splňuje 

požadavky stanovené v příloze č. 4 vyhlášky 215, a porost bude určen pouze pro produkci 

plodů /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 

 

6.3.5.3. Ve druhém a třetím vegetačním období následujícím po roce potvrzení výskytu 

původce hnědé hniloby se smí:  

- pěstovat brambor s podmínkou, že k výsadbě bramboru bude použit rozmnožovací materiál 

nebo farmářská sadba vypěstovaná pod kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce hnědé 

hniloby s výsledkem negativním, 

– pěstovat rajče s podmínkou, že k založení porostu bude použito pouze osivo, které splňuje 

požadavky stanovené v příloze č. 4 vyhlášky 215, nebo rostliny rajčete určené k pěstování – 

sadba, vypěstovaná z uvedeného osiva pod kontrolou SRS /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. 

zákona 326/. 

 

6.3.6. Při potvrzení původce hnědé hniloby v produkčních systémech, kde je možná úplná 

výměna pěstebního substrátu (např. ve sklenících šlechtitelů, či při pěstování minihlízek, 
meristémů a pod.)  

 

 a) se nesmí pěstovat brambor nebo jiné hostitelské rostliny původce hnědé hniloby včetně 

osiva bramboru a rajčete, pokud nedojde pod kontrolou SRS k eradikaci původce hnědé 

hniloby, včetně odstranění všech rostlin bramboru a rajčete, úplné výměně pěstebního 

substrátu a vyčištění a dezinfekce veškerých objektů, strojů a zařízení provedené způsobem 

uvedeným v příloze č. 4  /§ 76 odst. 1 písm. a) zákona 326/; 

  

b) se musí další pěstování bramboru založit po souhlasu SRS z rozmnožovacího materiálu 

nebo z rostlin testovaných na výskyt původce hnědé hniloby s negativním výsledkem /§ 76 

odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 

  

c) se musí k pěstování rajčete používat pouze osivo, které splňuje požadavky stanovené 

v příloze č. 4 vyhlášky 215, nebo rostliny rajčete určené k pěstování – sadba, vypěstovaná z 

uvedeného osiva pod kontrolou SRS /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
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d) se smí uměle zavlažovat porosty bramboru nebo rajčete jen se souhlasem SRS a musí se 

umožnit SRS provádět úřední kontrolu zavlažovacích systémů v tomto karanténním území /§ 

76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/. 

 

6.3.7. V bezpečnostní zóně, vymezené v místě produkce na základě pravděpodobného 

zamoření anebo možného rozšíření původce hnědé hniloby, po dobu tří úplných vegetačních 

období od potvrzení výskytu původce hnědé hniloby: 

  

a) se musí provádět závěrečná očista sklizňové techniky po ukončení sklizně a závěrečná 

očista a dezinfekce všech strojů, dopravních prostředků, třídících linek, obalů, palet a jiných 

předmětů použitých při posklizňové úpravě, naskladnění a vyskladnění, která musí být 

ukončena před zahájením nové pěstitelské sezóny /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 

  

b) se musí zabezpečit oddělená manipulace a oddělené skladování rozmnožovacího materiálu 

bramboru a farmářské sadby vypěstované pod kontrolou SRS a testované na výskyt původce 

hnědé hniloby s výsledkem negativním od ostatních rostlin bramboru /§ 76 odst. 1 písm. a) 

bod 1. zákona 326/; 

  

c) se musí k pěstování bramboru používat jen rozmnožovací materiál nebo farmářská sadba 

vypěstovaná pod kontrolou SRS a testovaná na výskyt původce hnědé hniloby s výsledkem 

negativním /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 1. zákona 326/; 

  

d) se musí k pěstování rajčete používat pouze osivo, které splňuje požadavky stanovené 

v příloze č. 4 vyhlášky 215, nebo rostliny rajčete určené k pěstování – sadba, vypěstovaná z 

uvedeného osiva pod kontrolou SRS /§ 76 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 326/; 
 

h) provádí SRS detekční průzkum výskytu původce hnědé hniloby dle § 3 odst. 2 písm. d) 
vyhlášky 331, tzn. odběr a testování vzorků na přítomnost původce hnědé hniloby ze všech 
partií bramboru vypěstovaných v této bezpečnostní zóně. 

 

6.3.8. SRS provádí namátkově dohled nad pozemky a objekty, ve kterých se pěstují či 

skladují rostliny bramboru a rajčete nebo se s těmito rostlinami nakládá, zejména nad 

prováděním očisty a dezinfekce mechanizace, která je využívána v porostech bramboru a 

rajčete a ve sklizených hlízách bramboru také v jiných místech produkce. 

 

6.3.9. V karanténním území nebo v bezpečnostní zóně, vymezených podle § 5 odst. 2 písm. 

c), vyhlášky 331 na základě označení povrchové vody za zamořenou původcem hnědé 

hniloby, provádí SRS: 

 

a) každoročně průzkum výskytu původce hnědé hniloby, a to vzorkováním povrchové vody a 

případných hostitelských rostlin z čeledi lilkovitých u dotyčných zdrojů vody a následným 

testováním dle přílohy č. 3; 

  

b) kontrolu zavlažovacích a postřikových systémů a popřípadě stanoví takové podmínky 

umělého zavlažování hostitelských rostlin původce hnědé hniloby, aby se zabránilo jeho 

šíření, včetně zákazu používání vody označené za zamořenou k zavlažování a postřiku 

hostitelských rostlin původce hnědé hniloby. Tento zákaz může být odvolán v případě, kdy je 

na základě výsledků prováděného průzkumu prokázáno, že povrchová voda již není 
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zamořena, nebo že jsou používány k zavlažování a postřiku technologie schválené SRS, které 

vylučují výskyt původce hnědé hniloby a jeho šíření; 

  

c) v případě zamoření odpadních vod provádí kontrolu zneškodňování zamořených odpadních 

vod z průmyslových zpracovatelských a balicích závodů, které manipulují s bramborami. 

  

 

6.4. Oznámení jiného členského státu o zjištění výskytu původce 

kroužkovitosti nebo hnědé hniloby v partii původem z České republiky 

Pokud jiný členský stát oznámí potvrzený výskyt původce kroužkovitosti nebo hnědé hniloby 
v rostlině, dodávce anebo partii původem z České republiky, pracoviště OBO SRS ve 
spolupráci s odborem OŠO odpovídajícím způsobem a v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 
2 vyhlášky 331 označí zamořené předměty a objekty, stanoví rozsah pravděpodobného 
zamoření a vymezí karanténní území, popřípadě bezpečnostní zónu. 

 

6.5. Zpřísnění MRO 

 

SRS může nařídit podle § 11 odst. 1 zákona 326 přísnější MRO proti šíření původce 

kroužkovitosti nebo hnědé hniloby než výše uvedená opatření, pokud budou tato opatření 

odborně odůvodněná, splnitelná a účinná. Podrobnosti o těchto opatřeních sděluje odbor OŠO 

ostatním členským státům a Komisi spolu s registračním číslem dotčených povinných osob, 

registrovaných podle § 12 odst. 1 zákona 326. 

 

7. Náhrada nákladů a ztrát 

 

Náhrada nákladů a ztrát přísluší osobě dotčené MRO nařízenými podle § 76 odst. 1 písm. b), 
c), d) zákona 326 a při jejím poskytování se postupuje podle § 76 odst. 8 až 11 zákona 326 a 
§ 32 vyhlášky 215.  
 

 

8. Zrušené pokyny 
 

Tímto metodickým postupem se ruší a nahrazuje Metodický pokyn SRS B/KAR/1/2002,  k 

ochraně proti šíření původců bakteriální kroužkovitosti bramboru a bakteriální hnědé hniloby 

bramboru, č.j.: 0417/2002/Ř-10, ze dne 12.4. 2002. 

 

 

9. Související právní předpisy 
 

►Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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►Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a 

rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

►Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany 

proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální 

hnědé hniloby, ve znění pozdějších předpisů 

 

►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 Rady 93/85/EHS o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru 

 

►Směrnice Rady 98/57/ES o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
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  zamořených nebo pravděpodobně zamořených původcem kroužkovitosti 

  a hnědé hniloby 
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