
 

  

ÚKZÚZ - OOS 

RNQP – výtah požadavků 
 

7.1.2020 
 



Pícniny 
 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování (rod či 

druh) 

 
Prahové hodnoty 

pro produkci 
osiva předstupňů 

 
Prahové hodnoty 

pro produkci 
základního  osiva 

Prahové hodnoty 
pro produkci 

certifikovaného 
osiva 

 
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 
(McCulloch 1925) Davis et al. [COR 
BIN] 

 
Medicago sativa L. 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 
[DITYDI] 

 
Medicago sativa L. 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 

Další opatření pro některé druhy rostlin 
Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů provádějí 
následující doplňkové prohlídky, případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto případech: 

 
1) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo Medicago sativa L., za účelem zamezení výskytu organismu 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a zajištění následujících  skutečností: 
 

a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, nebo 
 

b) porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh 
Medicago sativa L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky 
výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu 
organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na žádném sousedním předchozím porostu Medicago 
sativa L., nebo 

 
c) porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu Clavibacter michiganensis ssp.    insidiosus 

a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti; 
 

2) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo porostu Medicago sativa L. za účelem zamezení výskytu 
organismu Ditylenchus dipsaci a zajištění toho, že: 

 
a) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus 

dipsaci, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské 
porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce; nebo 

 
b) na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci 

a výskyt organismu Ditylenchus dipsaci nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo 
 

c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu Ditylenchus 
dipsaci a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto 
škodlivého organismu. 

 

 

 

 

 

 



Obiloviny 
 Houby a řasovky 

 

 

 

Hlístice 

 
RNŠO nebo příznaky, 
které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěsto 
vání (rod či druh) 

 
Prahové hodnoty pro 

produkci  osiva předstupňů 

 
Prahové hodnoty pro 

produkci základního osiva 

Prahové hodnoty pro 
produkci certifikovaného 

osiva 

 
 
Aphelenchoides  besseyi 
Christie [APLOBE] 

 
 

Oryza sativa L. 

 
 

0 % 

 
 

0 % 

 
 

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RNŠO nebo příznaky, 
které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěsto 
vání (rod či druh) 

 
Prahové hodnoty pro 

produkci  osiva předstupňů 

 
Prahové hodnoty pro 

produkci základního osiva 

Prahové hodnoty pro 
produkci certifikovaného 

osiva 

Gibberella fujikuroi 
Sawada  [GIBBFU] 

Oryza sativa L. Nejvýše  dvě   rostliny s 
příznaky  napadení na 
200 m2 zjištěné při 
přehlídkách porostu na 
reprezentativním 
vzorku rostlin u každé 
plodiny ve vhodnou 
dobu. 

Nejvýše  dvě   rostliny s 
příznaky  napadení na 
200 m2 zjištěné při 
přehlídkách porostu na 
reprezentativním 
vzorku rostlin u každé 
plodiny ve vhodnou 
dobu. 

Certifikované osivo první 
generace (C1): 

Nejvýše   čtyři    rostliny  s 
příznaky napadení na 
200 m2 zjištěné při 
přehlídkách porostu na 
reprezentativním vzorku 
rostlin  u   každé  plodiny 

    ve vhodnou dobu. 

    Certifikované  osivo druhé 
    generace (C2): 

    Nejvýše osm rostlin 
    s   příznaky  napadení na 
    200 m2    zjištěných při 
    přehlídkách porostu na 
    reprezentativním vzorku 
    rostlin  u   každé  plodiny 
    ve vhodnou dobu. 

RNŠO týkající se osiva obilovin 

Hlístice 

 
 
 
 
 

Houby 
 

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Prakticky prosté Prakticky prosté Prakticky prosté 

 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způso 
bují 

Rostliny k pěstování (rod 
či druh) 

Prahové hodnoty 
pro osivo před 

stupňů 

Prahové hodnoty 
pro základní osivo 

Prahové hodnoty 
pro certifikované 

osivo 

Aphelenchoides besseyi Christie [APLO 
BE] 

Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 % 

 



 

Další opatření pro osivo Oryza sativa L. 

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující 
doplňkové prohlídky, případně provede jiné kroky, aby bylo zajištěno, že osivo Oryza sativa L. splňuje jeden z následu 
jících  požadavků: 

 
a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Aphelenchoides besseyi; 

 
b) bylo úředně testováno příslušnými orgány s použitím vhodných nematologických testů na reprezentativním vzorku  

z každé partie a bylo shledáno prostým organismu Aphelenchoides besseyi; 
 

c) bylo podrobeno vhodnému ošetření horkou vodou či jiným vhodným ošetřením proti organismu Aphelenchoides 
besseyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelenina – osivo 
Bakterie 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

Clavibacter michiganensis ssp. 
Michiganensis (Smith) Davis et al. 

Solanum  lycopersicum L. a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či 
obdobnou metodou 

a 

b) i) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou 
prosté organismu Clavibacter michiganensis ssp. michi 
ganensis (Smith) Davis et al., 

nebo 

ii) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vege 
tačního období na stanovišti produkce ve vhodných 
termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly 
zjištěny příznaky choroby způsobované organismem 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) 
Davis et al. 

nebo 
 

iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et 
al. na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných 
metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škod 
livého organismu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli (Smith) Vauterin et al. 

Phaseolus vulgaris L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 
Vauterin et al., 

 
nebo 

 
b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně 

prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního 
období a shledán prostým organismu Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et   al. 

 
nebo 

 
c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při 

těchto testech prostým organismu Xanthomonas axono 
podis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. 

Xanthomonas fuscans subsp. 
fuscans Schaad et al. 

Phaseolus vulgaris L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad 
et al., 

 
nebo 

 
b) porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně 

prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního 
období a shledán prostým organismu Xanthomonas 
fuscans subsp. fuscans Schaad et al. 

 
nebo 

 
c) byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při 

těchto testech prostým organismu Xanthomonas fuscans 
subsp. fuscans Schaad et al. 

Xanthomonas euvesicatoria Jones 
et al. 

Capsicum annuum L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et  al., 

 
nebo 

 
b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetač 

ního období na stanovišti produkce ve vhodných termí 
nech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny 
příznaky choroby způsobované organismem Xantho 
monas euvesicatoria Jones et al.; 

 
nebo 

 

 

 

 

 

 



RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

  c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativ 
ního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria 
Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu  na 
to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě 
těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xantho 
monas euvesicatoria Jones et al. 

Xanthomonas euvesicatoria Jones 
et al. 

Solanum  lycopersicum L. a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a 

 
b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou 

prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et  al., 
 

nebo 

 
c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vege 

tačního období na stanovišti produkce ve vhodných 
termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly 
zjištěny příznaky choroby způsobované organismem 
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. 

 
nebo 

 
ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezenta 

tivního vzorku na organismus Xanthomonas euvesica 
toria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez 
ohledu na  to,  zda  předcházelo  vhodné  ošetření,  
a na základě těchto testů bylo shledáno prostým 
organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. 

Xanthomonas gardneri (ex 
Šutič) Jones et al. 

Capsicum annuum L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., 

 
nebo 

 
b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetač 

ního období na stanovišti produkce ve vhodných termí 
nech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny 
příznaky choroby způsobované organismem Xantho 
monas gardneri (ex Šutič) Jones et al. 

 
nebo 

 
c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativ 

ního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex 
Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, bez 
ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na 
základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu 
Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et   al. 

 

 

 

 



RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

Xanthomonas gardneri (ex 
Šutič) Jones et al. 

Solanum  lycopersicum L. a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a 
 

b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., 

 
nebo 

 
c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vege 

tačního období na stanovišti produkce ve vhodných 
termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobo 
vané organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) 
Jones et al. 

 
nebo 

 
ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezenta 

tivního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri 
(ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, 
bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, 
a na základě těchto testů bylo shledáno prostým 
organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et   al. 

Xanthomonas perforans Jones et 
al. 

Capsicum annuum L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas  perforans Jones et  al., 

 
nebo 

 
b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetač 

ního období na stanovišti produkce ve vhodných termí 
nech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované 
organismem Xanthomonas perforans Jones et   al. 

 
nebo 

 
c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativ 

ního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones 
et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda 
předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů 
bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans 
Jones et al. 

Xanthomonas perforans Jones et 
al. 

Solanum  lycopersicum L. a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a 
 

b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou 
prosté organismu Xanthomonas  perforans Jones et  al., 

 
nebo 

 
c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vege 

tačního období na stanovišti produkce ve vhodných 
termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobo 
vané organismem  Xanthomonas perforans Jones et  al. 

 
nebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

  ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezenta 
tivního vzorku na organismus Xanthomonas perforans 
Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu 
na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě 
těchto testů bylo shledáno prostým organismu 
Xanthomonas perforans Jones et al. 

Xanthomonas vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. 

Capsicum annuum L. a) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al., 

 
nebo 

 
b) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetač 

ního období na stanovišti produkce ve vhodných termí 
nech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované 
organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin 
et al. 

 
nebo 

 
c) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativ 

ního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, 
bez  ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření,    a 
na základě těchto testů bylo shledáno prostým orga 
nismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et    al. 

Xanthomonas vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. 

Solanum  lycopersicum L. a) osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a 
 

b) osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že  jsou prosté 
organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al., 

 
nebo 

 
c) i) při vizuálních prohlídkách během ukončeného vege 

tačního období na stanovišti produkce ve vhodných 
termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobo 
vané organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al. 

 
nebo 

 
ii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezenta 

tivního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria 
(ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných 
metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné 
ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno 
prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. 



Hmyz a  roztoči 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Opatření 

 

Acanthoscelides obtectus (Say) 

 

Phaseolus  coccineus L., 
Phaseolus vulgaris L. 

 

a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální 
prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodli 
vého organismu, což může být po vhodném ošetření, a 

 
b) osivo bylo shledáno prostým organismu Acanthoscelides 

obtectus (Say). 

 

Bruchus  pisorum (L.) 

 

Pisum sativum L. 

 

a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální 
prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodli 
vého organismu, což může být po vhodném ošetření, a 

 
b) osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus pisorum 

(L.). 

 

Bruchus rufimanus L. 

 

Vicia faba L. 

 

a) reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální 
prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodli 
vého organismu, což může být po vhodném ošetření, a 

 
b) osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus rufi 

manus L. 

Hlístice 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Opatření 

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 
Filipjev 

 

Allium cepa L., Allium 
porrum L. 

 

a) porost byl od začátku posledního ukončeného vegetač 
ního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve 
vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu  
a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Dity 
lenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 

 
nebo 

 
b) sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezen 

tativním vzorku shledáno prostým organismu Ditylenchus 
dipsaci (Kuehn) Filipjev 

 
nebo 

 
c) rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemic 

kému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylen 
chus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech 
provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shle 
dáno prostým tohoto škodlivého organismu. 

 

 

 

 



Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Opatření 

 
Pepino mosaic virus 

 
Solanum  lycopersicum L. 

 
a) osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či 

obdobnou metodou a: 
 

b) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt orga 
nismu Pepino mosaic virus, nebo 

 
ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého 

vegetačního období pozorovány žádné příznaky 
chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic 
virus nebo 

 
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na orga 

nismus Pepino mosaic virus na reprezentativním 
vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto 
testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu. 

 
Potato spindle tuber viroid 

 
Capsicum annuum L., 
Solanum  lycopersicum L. 

 
a) i) osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt orga 

nismu Potato spindle tuber viroid, nebo 
 

ii) na rostlinách na místě produkce nebyly během celého 
vegetačního období pozorovány žádné příznaky 
chorob způsobovaných organismem Potato spindle 
tuber viroid nebo 

 
iii) osivo bylo podrobeno úřednímu testování na orga 

nismus Potato spindle tuber viroid na reprezenta 
tivním  vzorku   a   s   použitím   vhodných   metod 
a při těchto testech bylo shledáno prostým škodli 
vého organismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakterie 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k  pěstování (rod či druh) Prahová hodnota pro dotčené 
osivo  zeleniny 

Clavibacter   michiganensis   ssp.  michiganensis 
(Smith) Davis et al.  [CORBMI] 

Solanum  lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 
Vauterin et al. [XANTPH] 

Phaseolus vulgaris L. 0 % 

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et 
al. [XANTFF] 

Phaseolus vulgaris L. 0 % 

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XAN 
TEU] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et 
al  [XANTGA] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas  perforans Jones  et  al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)  Vauterin 
et al. [XANTVE] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Hmyz a  roztoči 
 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k  pěstování (rod či druh) Prahová hodnota pro dotčené 
osivo  zeleniny 

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0 % 

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. 0 % 

Bruchus  rufimanus  Boheman [BRCHRU] Vicia faba L. 0 % 

Hlístice 
 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k  pěstování (rod či druh) Prahová hodnota pro dotčené 
osivo  zeleniny 

Ditylenchus  dipsaci  (Kuehn)  Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium porrum L 0 % 

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy 
 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k pěstování (rod či druh) Prahová hodnota pro dotčené 
osivo  zeleniny 

Pepino mosaic virus [PEPMV0] Solanum  lycopersicum L. 0 % 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sadba brambor 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

Bakteriální  černání stonku 
a měkká hniloba hlíz bram 
boru (Dickeya Samson et al. 
spp.; Pectobacterium Waldee 
emend. Hauben et al. spp.) 

Solanum tuberosum L. a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor: 

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných 
rostlin, které jsou prosté organismu Dickeya Samson et al. 
spp. a  Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. 

b) V  případě všech kategorií: 

byly pěstované rostliny podrobeny úřední přehlídce 
porostu ze strany příslušných orgánů. 

 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

Candidatus Liberibacter solana 
cearum Liefting et al. 

Solanum tuberosum L. a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor: 

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných 
rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Liberi 
bacter solanacearum Liefting et al. 

b) V  případě všech kategorií: 

i) rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je 
známo, že jsou prosté organismu Candidatus Liberi 
bacter solanacearum Liefting et al., s ohledem na 
možný výskyt přenašečů 

nebo 

ii) při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na 
stanovišti produkce ze strany příslušných orgánů od 
začátku posledního ukončeného vegetačního období 
nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu 
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 

Candidatus Phytoplasma solani 
Quaglino et al. 

Solanum tuberosum L. a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor: 

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných 
rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Phyto 
plasma solani Quaglino et al. 

b) V  případě všech kategorií: 

i) při úředních prohlídkách partie na místě produkce od 
začátku posledního ukončeného vegetačního období 
nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu 
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 

nebo 

ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující 
příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceři 
ných  hlíz  a  pro  veškeré  podnože,  u  nichž  byly  
u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly 
pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, 
aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus 
Phytoplasma solani Quaglino et al. 



Příznaky mozaikovitosti, které 
způsobují viry a: 

příznaky,  které  způsobuje: 

— Potato leaf roll virus 

Solanum tuberosum L. a) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor:

materiál pochází z matečných rostlin, které jsou prosté 
organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, 
Potato virus X, Potato virus Y  a  Potato leaf roll  virus; 

Jeli použita metoda mikrovegetativního množení, ověří
se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním 
testováním matečné rostliny, nebo zkouškou matečné
rostliny pod úředním dohledem.

Jeli použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění
požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním 
klonového materiálu, nebo testováním klonového mate 
riálu pod úředním dohledem.

b) V  případě všech kategorií

byly pěstované rostliny podrobeny úřední prohlídce ze
strany  příslušných orgánů.

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

Potato spindle tuber viroid Solanum tuberosum L. a) V  případně klonového materiálu:

úřední testování nebo testování pod úředním dohledem
prokázalo, že je získán z matečných rostlin, které jsou
prosté organismu Potato spindle tuber viroid.

b) V případě sadby brambor předcházející základní sadbě 
brambor a  základní sadby brambor:

nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato 
spindle tuber viroid

nebo

u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po
sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu 
Potato spindle tuber viroid;

c) V  případě certifikované sadby brambor

úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého orga 
nismu, a testování se provádí, jsouli pozorovány jaké 
koliv příznaky výskytu škodlivého organismu.

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

Příznaky  virové infekce Solanum tuberosum L. Při úřední prohlídce přímého potomstva nepřekračuje množ 
ství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který 
uvádí příloha IV. 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

Candidatus Liberibacter solana 
cearum Liefting et al. 

Solanum tuberosum L. Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, 
že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV. 

Ditylenchus  destructor Thorne Solanum tuberosum L. Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, 
že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV. 



Vločkovitost hlíz bramboru 
napadající hlízy na více než 
10 % jejich povrchu, kterou 
způsobuje Thanatephorus cucu 
meris (A.B. Frank) Donk 

Solanum tuberosum L Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, 
že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV. 

Prašná strupovitost bramboru 
napadající hlízy na více než 
10 % jejich povrchu, kterou 
způsobuje Spongospora subter 
ranea (Wallr.) Lagerh. 

Solanum tuberosum L Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, 
že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV. 

Kromě toho příslušné orgány provedou úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách 
nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce: 

Prahová hodnota pro pěsto Prahová Prahová 
vané rostliny pro sadbu hodnota pro hodnota pro 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k pěsto 
vání (rod či druh) 

brambor předcházející 
základní  sadbě brambor 

pěstované 
rostliny pro 

základní 

pěstované 
rostliny pro 

certifikovanou

PBTC PB 
sadbu bram sadbu bram 

  bor bor 

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba 
hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. 
[1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. 
Hauben et al. spp. [1PECBG]) 

Solanum tube 
rosum L. 

0 % 0 % 1,0 % 4,0 % 

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et 
al. [LIBEPS] 

Solanum tube 
rosum L. 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

Solanum tube 
rosum L. 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry 

a 

příznaky, které způsobuje potato leaf roll virus 
[PLRV00] 

Solanum tube 
rosum L. 

0 % 0,1 % 0,8 % 6,0 % 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Solanum tube 
rosum L. 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Prahová hodnota u  přímého potom Prahová hodnota Prahová hodnota 

RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují 

Rostliny k pěstování (rod 
či druh) 

stva sadby brambor předcházející 
základní  sadbě brambor 

u přímého 
potomstva 

základní sadby 

u přímého 
potomstva certifi 

kované sadby 
PBTC PB brambor brambor 

Příznaky  virové infekce Solanum tuberosum L. 0 % 0,5 % 4,0 % 10,0 % 

Prahová hodnota pro rostlinu Prahová hodnota Prahová hodnota 
RNŠO nebo příznaky, které 

RNŠO způsobují 
Rostliny k pěstování (rod 

či druh) 

k pěstování pro sadbu brambor 
předcházející základní  sadbě brambor 

pro rostlinu 
k pěstování pro 

základní sadbu 

pro rostlinu 
k pěstování pro 
certifikovanou 

PBTC PB brambor sadbu brambor 

Bakteriální černání 
stonku a měkká hniloba 
hlíz  bramboru (Dickeya 

Solanum tuberosum L. 0 % Prakticky 
prosté 

Prakticky 
prosté 

Prakticky prosté 

Samson et al. spp. 
[1DICKG];   Pectobacterium 
Waldee  emend. Hauben 
et al. spp. [1PECBG]) 

Candidatus Liberibacter 
solanacearum Liefting et 
al. [LIBEPS] 

Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 0 % 



Candidatus Phytoplasma 
solani Quaglino et al. 
[PHYPSO] 

Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ditylenchus destructor 
Thorne [DITYDE] 

Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 0 % 

Vločkovitost hlíz bram 
boru,  kterou  způsobuje 

Solanum tuberosum L 0 % 1,0 % 
napadající 

5,0 % 
napadající 

5,0 % 
napadající  hlízy 

Thanatephorus cucumeris hlízy na více hlízy na více na více než 
(A.B. Frank) Donk než 10 % než 10 % 10 % jejich 
[RHIZSO] jejich povrchu jejich povrchu povrchu 

Prašná strupovitost 
bramboru, kterou 

Solanum tuberosum L 0 % 1,0 % 
napadající 

3,0 % 
napadající 

3,0 % 
napadající  hlízy 

způsobuje Spongospora hlízy na více hlízy na více na více než 
subterranea (Wallr.) než 10 % než 10 % 10 % jejich 
Lagerh. [SPONSU] jejich povrchu jejich povrchu povrchu 

Příznaky mozaikovitosti, 
které způsobují viry, 
a 
příznaky, které způso 
buje leaf roll virus 
[PLRV00] 

Solanum tuberosum L. 0 % 0,1 % 0,8 % 6,0 % 

Potato spindle tuber 
viroid [PSTVD0] 

Solanum tuberosum L. 0 % 0 % 0 % 0 % 

Olejniny a přadné rostliny 
Houby a řasovky 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují Rostliny k pěsto 
vání (rod či druh) 

Prahové hodnoty 
pro produkci 

osiva předstupňů 

Prahové hodnoty 
pro produkci 

základního  osiva 

Prahové hodnoty 
pro produkci 

certifikovaného 
osiva 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni 
[PLASHA] 

Helianthus 
annuus L. 

0 % 0 % 0 % 

Houby a řasovky 
RNŠO nebo příznaky, 
které RNŠO způsobují 

Rostliny k 
pěstování 
(rod či druh) 

Prahové hodnoty pro osivo 
předstupňů 

Prahové hodnoty pro 
základní osivo 

Prahové hodnoty pro 
certifikované osivo 

Alternaria linicola 
Groves & Skolko 
[ALTELI] 

Linum 
usitatissimum  
L. 

5 % 
5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

5 % 
5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

5 % 
5 % napadeno orga 

nismy Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. lini 
cola, Colletotrichium lini a   

Fusarium spp. 

Boeremia exigua var. 
linicola (Naumov & 
Vassiljevsky) Aves 
kamp, Gruyter & 
Verkley [PHOMEL] 

Linum   
usitatissimum 
L. – len přadný 

1 % 
5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

1 % 
5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

1 % 
5 % napadeno orga 

nismy Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. lini 
cola, Colletotrichium lini a   

Fusarium spp. 



 
Boeremia exigua var. 
linicola (Naumov & 
Vassiljevsky) Aves 
kamp, Gruyter & 
Verkley [PHOMEL] 

 
Linum 
usitatissimum L. – 
len olejný 

 
5 % 

5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

 
5 % 

5 % napadeno orga 
nismy Alternaria lini 
cola, Boeremia exigua 
var. linicola, Colletotri 
chium lini a Fusarium 

spp. 

 
5 % 

5 % napadeno orga 
nismy Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. lini 
cola, Colletotrichium lini a   

Fusarium spp. 

 
Botrytis cinerea de Bary 
[BOTRCI] 

 
Helianthus annuus 
L., Linum 
usitatissimum L. 

 
5 % 

 
5 % 

 
5 % 

 
Colletotrichum lini 
Westerdijk  [COLLLI] 

 
Linum 
usitatissimum  
L. 

 
5 % 

napadeno organismy 
Alternaria linicola, 

Boeremia exigua var. 
linicola, Colletotrichium 
lini a  Fusarium spp. 

 
5 % 

napadeno organismy 
Alternaria linicola, 

Boeremia exigua var. 
linicola, Colletotrichium 
lini a  Fusarium spp. 

 
5 % 

napadeno organismy 
Alternaria linicola, 

Boeremia exigua var. lini 
cola, Colletotrichium lini a   

Fusarium spp. 

 
Diaporthe caulivora 
(Athow   &  Caldwell) 
J.M. Santos, Vrandecic 
& A.J.L. Phillips 
[DIAPPC] 
Diaporthe phaseolorum 
var. sojae Lehman 
[DIAPPS] 

 
Glycine max (L.) 
Merr 

 
15 % pro infekci 
Phomopsis  complex 

 
15 % pro infekci 
Phomopsis  complex 

 
15 % pro infekci 
Phomopsis  complex 

 

RNŠO nebo příznaky, 
které RNŠO způsobují 

Rostliny k pěstování 
(rod či druh) 

Prahové hodnoty pro osivo 
předstupňů 

Prahové hodnoty pro 
základní osivo 

Prahové hodnoty pro 
certifikované osivo 

 

Fusarium (anamorfní 
rod) Link [1FUSAG], 
vyjma Fusarium 
oxysporum f. sp. albe 
dinis  (Kill.  &   Maire) 
W.L. Gordon 
[FUSAAL] a Fusarium 
circinatum Nirenberg & 
O’Donnell [GIBBCI] 

 

Linum 
usitatissimum  L. 

 

5 % 
napadeno organismy 

Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. 

linicola, Colletotrichium 
lini a Fusarium (ana 

morfní rod) Link, 
vyjma Fusarium 

oxysporum f. sp. albe 
dinis (Kill. & Maire) 

W.L. Gordon a Fusa 
rium circinatum Niren 

berg & O’Donnell 

 

5 % 
napadeno organismy 

Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. 

linicola, Colletotrichium 
lini a Fusarium (ana 

morfní rod) Link, 
vyjma Fusarium 

oxysporum f. sp. albe 
dinis (Kill. & Maire) 

W.L. Gordon a Fusa 
rium circinatum Niren 

berg & O’Donnell 

 

5 % 
napadeno organismy 

Alternaria linicola, 
Boeremia exigua var. lini 
cola, Colletotrichium lini a   

Fusarium (anamorfní 
rod) Link vyjma Fusa 
rium oxysporum f. sp. 

albedinis (Kill. &  Maire) 
W.L. Gordon a Fusa 
rium circinatum Niren 

berg & O’Donnell 

 

Plasmopara halstedii 
(Farlow) Berlese & de 
Toni [PLASHA] 

 

Helianthus annuus L. 

 

0 % 

 

0 % 

 

0 % 



 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

 

Brassica rapa L. var. 
silvestris (Lam.) 
Briggs 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 
ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 

ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření repre 
zentativního vzorku 

každé partie osiva veli 
kosti uvedené ve 

sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

 

Brassica napus L. 
(partim), Helianthus 
annuus L. 

 

Nejvýše deset sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 

ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše deset sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 
ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše deset sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření repre 
zentativního vzorku 

každé partie osiva veli 
kosti uvedené ve 

sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Libert) de Bary 
[SCLESC] 

 

Sinapis alba L. 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 
ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření 
reprezentativního 

vzorku každé partie 
osiva velikosti uvedené 

ve sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Nejvýše pět sklerocií 
nebo jejich úlomků 

nalezených při labora 
torním vyšetření repre 
zentativního vzorku 

každé partie osiva veli 
kosti uvedené ve 

sloupci 4 přílohy III 
směrnice 2002/57/ES 

 

Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin 

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede 
následující doplňkové prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných 
RNŠO a rostlin k pěstování: 

1) Opatření pro osivo Helianthus annuus L. s cílem zamezit výskytu organismu Plasmopora  halstedii 

a) osivo Helianthus annuus L. pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plasmopara 

halstedii, nebo 

b) na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii nejméně při 
dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období 

nebo 
 

c) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro 
zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a 

 

ii) příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % 
rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně 
po prohlídce odstraněny a 

iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii 

nebo 
 



d) i) na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během 
vege tačního období a 

 
ii) všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně po 

prohlídce odstraněny a zlikvidovány a 
 

iii) při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii a 
reprezen tativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu organismu 
Plasmopara halstedii nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako 
účinné proti všem známým kmenům Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de    Toni. 

 
2) Opatření pro osivo Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu 

Botrytis cinerea 
a) bylo provedeno ošetření schválené proti organismu Botrytis     cinerea 

nebo 
b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 

osivo; 
 

3) Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe caulivora 
(Diaporthe phaseolorum 

var. caulivora) 
a) Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum 

var. caulivora) nebo 
b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 

osivo; 
 

4) Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe var. sojae 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe var. sojae 

nebo 
b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 

osivo; 
 

5) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Alternaria linicola 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Alternaria linicola 

nebo 
b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 

osivo; 
 

6) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Boeremia exigua var. linicola 
a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Boeremia exigua var. linicola 

nebo 
b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 

osivo; 
7) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Colletotrichum lini 

a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Colletotrichum lini 
nebo 

b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 
osivo 
 
 

8) Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismů Fusarium (anamorfní rod), 
vyjma 

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & 
O’Donnell 

a) bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismům Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium 
oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 
nebo 

b) na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro 
osivo. 

 

 

 

 

 



Sadba a rozmn. materiál zelenin 
Bakterie 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

 
Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis (Smith) Davis et 
al. 

 
Solanum  lycopersicum L. 

 
Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje poža 
davky vymezené v části E přílohy V a byly udržovány 
prosté infekce s použitím vhodných hygienických 
opatření. 

 
Xanthomonas  euvesicatoria Jones 
et al. 

 
Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

 
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje poža 

davky vymezené v části E pro osivo zeleniny a 

b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygi 
enických podmínkách, aby se zamezilo  infekci. 

 
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 
1957) Jones et al. 

 
Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

 
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje poža 

davky vymezené v části E pro osivo zeleniny a 

b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygi 
enických podmínkách, aby se zamezilo  infekci. 

 
Xanthomonas perforans Jones et 
al. 

 
Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

 
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje poža 

davky vymezené v části E pro osivo zeleniny a 

b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygi 
enických podmínkách, aby se zamezilo  infekci. 

 
Xanthomonas vesicatoria (ex 
Doidge) Vauterin et al. 

 
Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

 
a) sadba byla pěstována z osiva, které splňuje poža 

davky vymezené v části E pro osivo zeleniny a 

b) mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygi 
enických podmínkách, aby se zamezilo  infekci. 

 

Houby a řasovky 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

 
Fusarium Link (anamorfní rod), 
vyjma Fusarium oxysporum f. sp. 

 
Asparagus officinalis L. 

 
a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném 

termínu pro zjištění škodlivého organismu 
albedinis (Kill. & Maire) W.L.  během vegetačního období, byl vytrhán reprezen 
Gordon a  Fusarium  circinatum  tativní   vzorek  rostlin  a nebyly   pozorovány 
Nirenberg & O’Donnell  příznaky výskytu organismu Fusarium Link nebo 

 

 



RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

   
 

ii) porost byl vizuálně zkontrolován alespoň dvakrát 
ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého 
organismu během vegetačního období, rostliny 
vykazující příznaky výskytu organismu Fusarium 
Link byly neprodleně vytrhány a při konečné 
prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné 
příznaky a 

b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohléd 
nuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu 
organismu  Fusarium Link. 

 
 
Helicobasidium brebissonii 
(Desm.) Donk 

 
 

Asparagus officinalis L. 

 
 

a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném 
termínu pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období, byl vytrhán reprezen 
tativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány 
příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebis 
sonii (Desm.) Donk nebo 

ii) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve 
vhodných termínech pro zjištění škodlivého orga 
nismu během vegetačního období, byly vytrhány 
rostliny vykazující příznaky výskytu organismu 
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk a při 
konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost 
žádné příznaky a 

b) koruny byly před přemístěním vizuálně prohléd 
nuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu 
organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) 
Donk. 

 
 
Stromatinia  cepivora Berk. 

 
 

Allium cepa L., Allium fistu 
losum L., Allium porrum L. 

 
 

a) rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech  
a pěstované v substrátu prostém organismu Stroma 
tinia  cepivora Berk. 

nebo 

b) i) — porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném 
termínu pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období a nebyly pozoro 
vány příznaky výskytu organismu Stromatinia 
cepivora Berk nebo 

— porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném 
termínu pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období, rostliny vykazující 
příznaky výskytu organismu Stromatinia cepi 
vora Berk. byly neprodleně vytrhány a při 
doplňkové konečné prohlídce nevykazuje 
rostoucí porost žádné příznaky 

 

 

 

 

 

 

 



RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

ii) rostliny byly před přemístěním vizuálně prohléd 
nuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu 
organismu Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia  cepivora Berk. Allium sativum L. a) i) porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném 
termínu pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období a nebyly pozorovány 
příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora 
Berk nebo 

ii) porost byl vizuálně zkontrolován ve vhodném 
termínu pro zjištění škodlivého organismu 
během vegetačního období, rostliny vykazující
příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora 
Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové
konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost 
žádné  příznaky 

a 

b) rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně
prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu
organismu Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. 
[VERTDA] 

Cynara  cardunculus L. a) matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného
na patogeny a

b) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se
známou historií rostlinné výroby beze známého 
výskytu  organismu  Verticillium dahliae  Kleb. a

c) rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných 
termínech od začátku posledního ukončeného vege 
tačního období a shledány prostými příznaků 
výskytu organismu Verticillium dahliae  Kleb.

Hlístice 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 
Filipjev 

Allium cepa L., Allium sativum 
L. 

V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci 
komerčního  porostu: 

a) porost byl od začátku posledního ukončeného vege 
tačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve 
vhodném termínu pro zjištění škodlivého orga 
nismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu orga 
nismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)  Filipjev

nebo

b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně 
jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodli 
vého organismu a příznaky výskytu organismu 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozoro 
vány nejvýše u 2 % rostlin a 



RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

   
ii) rostliny shledané napadenými daným škodlivým 

organismem byly neprodleně vytrhány a 

iii) rostliny byly poté shledány prostými daného 
škodlivého organismu při laboratorních testech na  
reprezentativním  vzorku 

nebo 

c) rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo 
fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylen chus 
dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech 
provedených na reprezentativním vzorku byly 
shledány prostým tohoto škodlivého organismu. 

V  případě rostlin pro produkci komerčního  porostu: 

a) porost byl od začátku posledního ukončeného vege 
tačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve 
vhodném termínu pro zjištění škodlivého orga 
nismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu orga 
nismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn)  Filipjev 

nebo 

b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve 
vhodném termínu pro zjištění škodlivého 
organismu; 

ii) rostliny vykazující příznaky výskytu organismu 
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprod 
leně vytrhány a 

iii) rostliny byly shledány prostými daného škodli 
vého organismu po laboratorních testech na 
reprezentativním  vzorku 

nebo 

c) rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo 
chemickému ošetření a po laboratorních testech 
provedených na reprezentativním vzorku byly shle 
dány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) 
Filipjev. 
 

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy 

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

 
 
Leek yellow stripe virus 

 
 

Allium sativum L. 

 
 

a) porost byl od začátku posledního ukončeného vege 
tačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou 
ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého orga 
nismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu orga 
nismu Leek yellow stripe virus 

nebo 



RNŠO nebo příznaky, které 
RNŠO způsobují Rostliny k pěstování Požadavky 

b) porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou 
ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého
organismu od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období, přičemž příznaky
organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo 
více než 10 % rostlin, dané rostliny byly
neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce 
nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.

Onion yellow dwarf virus Allium cepa L., Allium 
sativum L. 

a) porost byl od začátku posledního ukončeného
vege tačního období vizuálně prohlédnut nejméně
jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány 
příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf
virus

nebo

b) i) porost byl od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období vizuálně prohlédnut 
nejméně jednou ve vhodném termínu pro 
zjištění škodli vého organismu a příznaky 
výskytu organismu Onion yellow dwarf virus 
byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a 

ii) vytrhané rostliny shledané napadenými daným
škodlivým organismem, byly neprodleně
vytrhány a

iii) příznaky výskytu daného škodlivého 
organismu nevykázalo více než 1 % rostlin
zkontrolovaných při konečné prohlídce.

Potato spindle tuber viroid Capsicum annuum L., Solanum 
lycopersicum L. 

a) na rostlinách na místě produkce nebyly během
celého vegetačního období pozorovány žádné
příznaky chorob způsobovaných organismem
Potato spindle tuber viroid nebo

b) rostliny byly podrobeny úřednímu testování na
orga nismus Potato spindle tuber viroid na 
reprezenta tivním  vzorku  a   s   použitím 
vhodných  metod   a při těchto testech byly
shledány prostými daného škodlivého  organismu.

Tomato spotted wilt 
tospovirus 

Capsicum annuum L., 
Lactuca sativa L., Solanum 
lycoper sicum L., Solanum 
melongena L. 

a) rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde 
byl zaveden režim monitorování relevantních 
přenašečů třásněnky  (Frankliniella occidentalis  
Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zjištění
bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo 
účinné potlačení příslušných populací, a

b) i) na rostlinách na stanovišti produkce nebyly
během aktuální doby vegetace pozorovány 
příznaky výskytu organismu Tomato spotted 
wilt tospovirus; nebo 



RNŠO nebo příznaky, které RNŠO 
způsobují 

 
Rostliny k pěstování 

 
Požadavky 

   
ii) veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující 

během aktuální doby vegetace příznaky orga 
nismu Tomato spotted wilt tospovirus byly 
vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin urče 
ných k přemístění byl otestován a shledán 
prostým škodlivého organismu. 

 
Tomato yellow leaf curl virus 

 
Solanum  lycopersicum L. 

 
a) na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu 

organismu Tomato yellow leaf curl virusnebo 

b) na místě produkce nebyly pozorovány příznaky 
výskytu organismu Tomato yellow leaf curl  virus. 

 
RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva 

Bakterie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houby a řasovky 

 

 
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k  pěstování (rod či druh) 

Prahová hodnota pro dotčenou 
sadbu a dotčený rozmnožo 

vací  materiál zeleniny 

Fusarium Link (anamorfní rod) [1FUSAG] 
vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. 
& Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium 
circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] 

Asparagus officinalis L. 0 % 

Helicobasidium 
[HLCBBR] 

brebissonii (Desm.) Donk Asparagus officinalis L. 0 % 

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium 
porrum L., Allium sativum L. 

0 % 

Verticillium  dahliae  Kleb. [VERTDA] Cynara  cardunculus L. 0 % 

 

 
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují 

 
Rostliny 

 
k 

 
pěstování 

 
(rod 

 
či 

 
druh) 

Prahová hodnota pro dotčenou 
sadbu a dotčený rozmnožo 

vací  materiál zeleniny 

Clavibacter   michiganensis   ssp.  michiganensis 
(Smith) Davis et al.  [CORBMI] 

Solanum  lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XAN 
TEU] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et 
al  [XANTGA] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas  perforans Jones  et  al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)  Vauterin 
et al. [XANTVE] 

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

 



Hlístice 

 

 
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k  pěstování (rod či druh) 

Prahová hodnota pro dotčenou 
sadbu a dotčený rozmnožo 

vací  materiál zeleniny 

Ditylenchus  dipsaci  (Kuehn)  Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium sativum L. 0 % 

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy 

 

 
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k  pěstování (rod či druh) 

Prahová hodnota pro dotčenou 
sadbu a dotčený rozmnožo 

vací  materiál zeleniny 

Leek yellow stripe virus [LYSV00] Allium sativum L. 1 % 

Onion yellow dwarf virus [OYDV00] Allium cepa L., Allium sativum L. 1 % 

 
RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují 

 
Rostliny k  pěstování (rod či druh) 

Prahová hodnota pro dotčenou 
sadbu a dotčený rozmnožo 

vací  materiál zeleniny 

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 % 

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00] Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., 
Solanum lycopersicum L., Solanum melongena 
L. 

0 % 

Tomato yellow leaf curl virus  [TYLCV0] Solanum  lycopersicum L. 0 % 

 

 

 

 

 

 


	Další opatření pro některé druhy rostlin
	Další opatření pro některé druhy rostlin
	Obiloviny
	Obiloviny
	Obiloviny
	Houby a řasovky
	Houby a řasovky
	Bakterie
	Bakterie
	Hmyz a  roztoči
	Hmyz a  roztoči
	Hmyz a  roztoči
	Bakterie
	Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin
	Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin
	Bakterie
	Bakterie
	Hlístice
	Hlístice
	Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy
	Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy
	RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva Bakterie
	RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva Bakterie



