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Rozdílová tabulka k návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin  
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

Část první     
§ 1 
poznámka 
pod čarou 
č. 1 

Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. 
října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a 
balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a 
ovocných rostlin určených k produkci ovoce, 
spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 
2008/90/ES.  
Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. 
října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a 
odrůd a společný seznam odrůd.  
Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. 
října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody 
a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I 
uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele 
a podrobná pravidla pro úřední inspekce.“. 
 

32014L0096 
32014L0097 
32014L0098 

Čl. 6 
Čl. 12 
Čl. 31 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 
2017.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.  
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 
ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice. 

§ 2 odst. 2 V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno x), které zní: 

„x) úředně uznaným popisem odrůdy popis odrůdy 
ovocného druhu sestavený na podkladě jiném než 
úřední zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti 

32008L0090 Čl. 7 odst. 4 4. Odrůdy mohou být úředně registrovány, 
pokud bylo shledáno, že splňují určité 
úředně schválené podmínky a mají úřední 
popis. Mohou být úředně registrovány též 
tehdy, pokud byl jejich materiál již přede 
dnem 30. září 2012 uváděn na trh na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAA39K8W4)



2 
 

odrůdy, zahrnující znaky odrůdy přinejmenším 
v rozsahu vyžadovaném při podání žádosti o 
registraci odrůdy nebo žádosti o udělení ochranných 
práv k odrůdě, který byl Ústavem nebo obdobným 
úřadem členského státu schválen jako úředně uznaný 
popis odrůdy.“. 

 

území daného členského státu, pod 
podmínkou, že mají úředně uznaný popis. 

§ 3 odst. 9 „(9) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací 
materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál 
a certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů 
a druhů, chmele a rozmnožovací materiál révy jinému 
než konečnému spotřebiteli, je povinen k tomuto 
rozmnožovacímu materiálu vystavit pod dozorem 
Ústavu doklad, který musí splňovat náležitosti 
stanovené vyhláškou. Tento doklad slouží společně s 
návěskou k označení různých odrůd nebo typů 
rozmnožovacího materiálu, které jsou na trh uvedeny 
společně. Pokud jsou údaje na dokladu v rozporu s 
údaji na návěsce, mají vždy přednost údaje uvedené 
na návěsce.“. 
 

32014L0096 Čl. 3 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členské státy mohou stanovit, že příslušný 
úřední subjekt nebo dotčený dodavatel 
pod dohledem uvedeného subjektu mohou 
vystavit průvodní doklad pro partie 
různých odrůd nebo typů prvotního, 
základního nebo certifikovaného 
materiálu, které mají být uvedeny na trh 
společně, jako doplněk návěsky uvedené 
v článku 2. 
Pokud jsou informace v průvodním 
dokladu v rozporu s informacemi na 
návěsce uvedené v článku 2, informace na 
uvedené návěsce mají přednost. 
 

§ 3 odst. 12  (12) Dodavatel, který uvádí do oběhu konformní 
rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo 
rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů podle 
§ 3d jinému než konečnému spotřebiteli, je povinen k 
tomuto rozmnožovacímu materiálu vystavit doklad, 
který musí obsahovat informace, které jsou 
stanoveny pro tento dokument vyhláškou. Tento 

32014L0096 Čl. 5 odst. 1 
 
 
 
Čl. 5 odst. 3 
 
 

Členské státy zajistí, aby materiál CAC byl 
uváděn na trh s dokladem, který připraví 
dodavatel a který je v souladu s odstavci 2 
a 3, dále jen „doklad dodavatele“. 
Doklad dodavatele musí být nesmazatelně 
vytištěn v jednom z úředních jazyků Unie a 
musí být snadno viditelný a čitelný. 
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dokument musí být nesmazatelně vytištěn v jednom z 
úředních jazyků Evropské unie a musí být snadno 
viditelný a čitelný. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§ 3 (13) Při uvádění do oběhu konformního 
rozmnožovacího materiálu nebo rozmnožovacího 
materiálu ovocných rodů a druhů podle § 3d 
konečnému neprofesionálnímu spotřebiteli lze 
náležitosti dokladu omezit na údaje stanovené 
vyhláškou.“. 
 
 

32008L0090 Ćl. 9 odst. 2 V případě maloobchodní dodávky 
rozmnožovacího materiálu nebo ovocných 
rostlin neprofesionálnímu konečnému 
spotřebiteli mohou být požadavky týkající 
se značení podle odstavce 1 omezeny na 
vhodné informace o produktu. 
 

§ 3d § 3d 
 

Uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu 
ovocných rodů a druhů  
za zvláštních podmínek 

  
  (1) Na území České republiky lze uvádět do 
oběhu rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, 
jejichž popis je uložen u dodavatele, a který je určen 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění, nebo 
c) na podporu zachování genetické rozmanitosti. 
2) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů 
podle odstavce 1 může dodavatel uvádět do oběhu 
pouze za předpokladu, že splňuje požadavky na 
vlastnosti a označování rozmnožovacího materiálu v 
kategorii konformní rozmnožovací materiál. 
(3) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů 
určený pro uvádění  
do oběhu za zvláštních podmínek lze uvádět do 
oběhu pouze v množství stanoveném vyhláškou. 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou 
členské státy na svém 
vlastním území povolit dodavatelům 
uvedení na trh přiměřených 
množství rozmnožovacího materiálu a 
ovocných rostlin, 
které jsou určeny: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 
Podmínky, za kterých členské státy mohou 
udělit takové povolení, 
mohou být stanoveny postupem podle čl. 
19 odst. 2. 
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(4) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové 
pravosti a odrůdové čistoty rozmnožovacího 
materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro 
uvádění do oběhu  
za zvláštních podmínek. 
  (5) Postupem podle odstavců 1 až 4 nelze 
uvádět do oběhu registrované odrůdy s úředním nebo 
úředně uznaným popisem odrůdy. 
  (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
 a) množství rozmnožovacího materiálu podle 
odstavce 3 a 
 b) způsob provádění následné kontroly odrůdové 
pravosti a čistoty podle odstavce 4. 
 

§ 4 odst. 4 
písm. a), 
bod 4 

se na konci věty doplňují slova „nebo úředně uznaný 
popis“. 

32014L0098 Čl. 5 odst. 2 
písm. a) 
písm. b) 
 
 
 
 
 
písm. c) 
 
písm. d) 
 

a) z úředního popisu odrůd registrovaných 
v kterémkoli národním registru a odrůd  
b) z popisu připojeného k žádosti v 
případě odrůd, které podléhají žádosti o 
registraci v kterémkoli členském státě, jak 
je uvedeno v čl. 5 odst. 1 prováděcí 
směrnice Komise 2014/97/EU; právně 
chráněných podle odrůdového práva; 
c) z popisu připojeného k žádosti v 
případě odrůd, které podléhají žádosti o 
registraci odrůdového práva; 
d) z úředně uznaného popisu, je-li odrůda, 
na kterou se tento popis vztahuje, 
registrována v národním registru. 
 

§ 16 odst. 1 (1) Dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích 
zemí nebo vyrábí rozmnožovací materiál révy, 
chmele, ovocných rodů a druhů, popřípadě okrasných 
druhů pro jiného než konečného spotřebitele za 
účelem uvádění do oběhu, musí být pro tuto činnost 
registrován u Ústavu. Dodavatel, který uvádí do 

32014L0097 Čl. 2 odst. 1 Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
ohlásili informace uvedené v čl. 1 odst. 2 
písm. a) a b). 
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oběhu rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných 
rodů a druhů, popřípadě okrasných druhů pro jiného 
než konečného spotřebitele, musí být pro tuto činnost 
registrován u Ústavu. Povinnost registrace se 
vztahuje rovněž na dodavatele, který vyrábí nebo 
dováží sazenice zeleniny. Ústav registruje na základě 
písemné žádosti osobu4), která 
 a) prokáže odbornou způsobilost; při uznávání 
odborné způsobilosti nebo jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států se postupuje podle 
zvláštního právního předpisu7b), 
 b) uhradí správní poplatek8).. 
 

§ 16 odst. 4 

V § 16 odst. 4 písm. b) se za slovo „registrace“ 
vkládají slova „ , v případě dodavatele 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů 
také výčet převažujících rodů a druhů“. 
 

32014L0097 Čl. 1 odst. 2 
písm. b) 

b) činnosti ve smyslu čl. 2 bodu 9 
směrnice 2008/90/ES, které jsou 
vykonávány dodavatelem v dotčeném 
členském státě, adresu zapojených 
provozoven a hlavní dotčené rody nebo 
druhy; a c) 

§ 16 odst. 5 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se nové písmeno c), které zní: 
„c) zjistí-li, že registrovaná osoba již déle než tři roky 
nevykonává žádnou činnost podléhající registraci 
podle odstavce 1.“. 

32014L0097 Čl. 1. odst. 3. Členské státy zajistí, aby příslušný úřední 
subjekt provedl výmaz fyzické nebo 
právnické osoby z registru dodavatelů, 
pokud se prokáže, že uvedená osoba již 
nevykonává žádnou činnost ve smyslu čl. 
2 bodu 9 směrnice 2008/90/ES. 

§ 16 

(10) se za slovo „materiál“ vkládají slova „a 
rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený 
pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních 
podmínek". 

 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské 
státy na svém vlastním území povolit 
dodavatelům uvedení na trh přiměřených 
množství rozmnožovacího materiálu a 
ovocných rostlin, které jsou určeny: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 
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Podmínky, za kterých členské státy mohou 
udělit takové povolení, mohou být 
stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2. 

§ 16 se vkládá nový odstavec 11, který zní: 
„(11) Dodavatelé registrovaní podle odstavce 1 a 
dodavatelé evidovaní podle odstavce 6 jsou povinni 
nahlásit Ústavu každou změnu týkající údajů 
uvedených v odstavci 4 písm. a) až c) a v odstavci 6 
ve lhůtě do 90 dnů ode dne, kdy změna nastala.“. 
 
 

32014L0097 Čl. 2 odst. 1 Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
ohlásili jakoukoliv změnu své situace 
týkající se informací uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. a) a b). 

§ 16 

(12) se za slovo „materiál“ vkládají slova „a 
rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určený 
pro výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních 
podmínek". 
 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské 
státy na svém vlastním území povolit 
dodavatelům uvedení na trh přiměřených 
množství rozmnožovacího materiálu a 
ovocných rostlin, které jsou určeny: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 
 
Podmínky, za kterých členské státy mohou 
udělit takové povolení, mohou být 
stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2. 
 

§ 18 odst. 1 se písmeno d) zrušuje. 
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). 
 

32008L0090 Čl. 12 
 

1. Postupem podle čl. 19 odst. 2 se 
rozhodne, zda jsou rozmnožovací materiál 
a ovocné rostliny vyprodukované ve třetí 
zemi a poskytující stejné záruky, pokud se 
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jedná o povinnosti dodavatele, pravost, 
vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové 
prostředí, balení, režim inspekcí, značení  
a uzavírání, ve všech těchto ohledech 
rovnocenné rozmnožovacímu materiálu a 
ovocným rostlinám produkovaným ve 
Společenství a zda splňují požadavky a 
podmínky této směrnice. 
 

§ 19 odst. 2 b) se za slovo „materiálu“ vkládají slova „a 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů 
určeného pro výrobu a uvádění do oběhu za 
zvláštních podmínek“. 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské 
státy na svém vlastním území povolit 
dodavatelům uvedení na trh přiměřených 
množství rozmnožovacího materiálu a 
ovocných rostlin, které jsou určeny: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 
 
Podmínky, za kterých členské státy mohou 
udělit takové povolení, mohou být 
stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2. 
 

§ 19 odst. 4 Pokud je rozmnožovací materiál, který je uznáván 
podle § 24a s výjimkou rozmnožovacího materiálu 
révy a chmele uváděn do oběhu v partiích o dvou 
nebo více rostlinách nebo částech rostlin, musí být 
partie dostatečně homogenní. Balení nebo svazek 
musí být uzavřen tak, aby nebylo možné oddělit 
jednotlivé rostliny bez poškození uzávěru či vazby 
svazku a musí být označeny tak, že je odstranění 
návěsky zneplatní. 
 

32014L0096 Čl. 4 odst. 2 Pro účely této směrnice se "uzavřením" 
rozumí: v případě balení nebo nádoby 
uzavření způsobem, že balení nebo 
nádobu nelze otevřít bez poškození 
uzávěru, v případě svazku spojení 
takovým způsobem, že rostliny nebo části 
rostlin tvořící součást svazku nelze oddělit 
bez poškození vazby nebo vazeb. Balení, 
nádoba nebo svazek musí být označeny 
takovým způsobem, že je odstranění 
návěsky zneplatní. 
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§ 19 (11) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací 
materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál 
a certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů 
a druhů, připraví a opatří pod dohledem Ústavu tento 
rozmnožovací materiál úřední návěskou. 
 

32014L0096 Čl.  2 Členské státy zajistí, aby pro prvotní, 
základní nebo certifikovaný materiál, který 
splňuje požadavky odstavců 2 až 5, 
příslušný úřední subjekt připravil návěsku 
a upevnil ji na rostliny nebo části rostlin, 
které mají být uvedeny na trh jako 
rozmnožovací materiál nebo ovocné 
rostliny. Členské státy mohou stanovit, že 
příslušný úřední subjekt může povolit 
dodavateli připravit a upevnit návěsku pod 
jeho dohledem. Návrh návěsky stanoví 
příslušný úřední subjekt, a to v souladu s 
odstavci 2, 3 a 4. 
 
 

§ 19 odst. 
13 

b) se za slova „konformního rozmnožovacího 
materiálu“ vkládají slova „a rozmnožovacího 
materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro 
výrobu a uvádění do oběhu za zvláštních podmínek“. 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské 
státy na svém vlastním území povolit 
dodavatelům uvedení na trh přiměřených 
množství rozmnožovacího materiálu a 
ovocných rostlin, které jsou určeny: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 
 
Podmínky, za kterých členské státy mohou 
udělit takové povolení, mohou být 
stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2. 
 

§ 24 odst. 2 
písmeno c) 

se za slova „písmene b)“ vkládají slova „; tento 
rozmnožovací materiál nelze uvádět do oběhu do 
doby registrace odrůdy nebo do doby udělení 
ochranných práv k odrůdě“. 

32014L0098 Čl. 5 odst. 3 3. Pokud se uplatňuje odst. 2 písm. b) 
nebo c), prvotní matečná rostlina se 
akceptuje pouze tehdy, je-li k dispozici 
zpráva vypracovaná kterýmkoli příslušným 
úředním subjektem v Unii nebo ve třetí 
zemi a prokazující, že příslušná odrůda je 
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odlišná, uniformní a stálá. Až do registrace 
dané odrůdy však dotčená matečná 
rostlina a materiál z ní vyprodukovaný 
mohou být používány pouze k produkci 
základního nebo certifikovaného materiálu 
a nelze je uvádět na trh jako prvotní, 
základní nebo certifikovaný materiál. 
 

§ 24 odst. 2 
písmeno d) 

„d) je registrována v seznamu alespoň jednoho 
členského státu jako odrůda s úředně uznaným 
popisem odrůdy.“. 

32008L0090 Čl. 7 odst. 4 Odrůdy mohou být úředně registrovány, 
pokud bylo shledáno, že splňují určité 
úředně schválené podmínky a mají úřední 
popis. Mohou být úředně registrovány též 
tehdy, pokud byl jejich materiál již přede 
dnem 30. září 2012 uváděn na trh na 
území daného členského státu, pod 
podmínkou, že mají úředně uznaný popis. 

§ 24 odst. 5  (5) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů je při rozmnožování a výrobě povinen 
 a) zjišťovat a monitorovat kritické body, které 

ovlivňují jakost rozmnožovacího materiálu 
ovocných rodů  
a druhů, a vést o nich evidenci vést o nich 
evidenci a uchovávat ji nejméně po dobu 3 let 
ode dne schválení uvádění rozmnožovacího 
materiálu do oběhu a na žádost je zpřístupnit 
Ústavu, 

  
 
 

32014L0098 
 
 
 
 

Čl. 29   Uchovávání informací o monitorování pro 
případ šetření 
 
1.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
uchovávali záznamy s informacemi o 
monitorování kritických bodů podle čl. 6 
odst. 1 směrnice 2008/90/ES a na žádost 
je zpřístupnili za účelem šetření. 
 
2.   Tyto záznamy zůstanou dostupné po 
dobu nejméně tří let od produkce 
dotčeného materiálu. 
 
3.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
uchovávali záznamy o přehlídkách 
porostu, odběrech vzorků a testování, 
dokud se příslušný rozmnožovací materiál 
a ovocné rostliny nacházejí pod jejich 
kontrolou, a po dobu nejméně tří let od 
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okamžiku, kdy tento rozmnožovací 
materiál a tyto ovocné rostliny byly 
odstraněny nebo uvedeny na trh. 
 

§ 24 odst. 5 5) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů je při rozmnožování a výrobě povinen 
b) v případě výskytu organismů snižujících jakost 

rozmnožovacího materiálu odebrat vzorky 
rozmnožovacího materiálu a předat je 
příslušné laboratoři5) nebo osobě pověřené 
podle § 17 odst. 9 k analýze, 

 

32014L0098 Čl. 16 odst. 3 
pododstavec 
2 
 

Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež 
jsou úředně akceptovány příslušným 
úředním orgánem. 
 
 

§ 24 odst. 6 6) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů, kromě dodavatele nepodléhajícího 
registraci podle § 16, je povinen vést evidenci o 
přehlídkách porostů, odběrech vzorků a testování na 
škodlivé organismy, nákupu a prodeji podle partií a 
uchovávat ji nejméně po dobu 3 let ode dne 
odstranění rozmnožovacího materiálu z porostu nebo 
jeho uvedení do oběhu. 
 

32014L0098 
 

Čl. 29   Uchovávání informací o monitorování pro 
případ šetření 
 
1.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
uchovávali záznamy s informacemi o 
monitorování kritických bodů podle čl. 6 
odst. 1 směrnice 2008/90/ES a na žádost 
je zpřístupnili za účelem šetření. 
 
2.   Tyto záznamy zůstanou dostupné po 
dobu nejméně tří let od produkce 
dotčeného materiálu. 
 
3.   Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
uchovávali záznamy o přehlídkách 
porostu, odběrech vzorků a testování, 
dokud se příslušný rozmnožovací materiál 
a ovocné rostliny nacházejí pod jejich 
kontrolou, a po dobu nejméně tří let od 
okamžiku, kdy tento rozmnožovací 
materiál a tyto ovocné rostliny byly 
odstraněny nebo uvedeny na trh. 
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§ 30 V § 30 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
„(10) Ústav zkoušení odrůdy ovocného druhu 
neprovede, pokud na základě žadatelem 
předloženého úředního popisu odrůdy vyhodnotí, že 
podmínky pro registraci odrůdy uvedené v § 26 jsou 
splněny, a je k dispozici vzorek rozmnožovacího 
materiálu odrůdy.“. 
 

32014L0097 Čl. 6 odst. 2 
pododstavec 
2 

Pokud žadatel předložil informace v 
souladu s čl. 5 odst. 3 písm. a) a příslušný 
úřední subjekt se domnívá, že tyto 
informace prokazují, že podmínky pro 
registraci stanovené v článku 4 jsou 
splněny, pěstitelské zkoušky nemusí být 
prováděny.  

§ 33 odst. 1 V § 33 odst. 1 se na konci písmene h) tečka 
nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena i) a j), 
která zní: 
„i) v případě odrůdy ovocného druhu údaj úřední 
popis odrůdy nebo úředně uznaný popis odrůdy, 
j) dobu platnosti registrace.“. 

32014L0097 Čl. 3 odst. 2 Odrůdový registr musí obsahovat tyto 
informace:  
a) název odrůdy a synonyma;  
b) druh, k němuž odrůda patří;  
c) údaj „úřední popis“ nebo popřípadě 
„úředně uznaný popis“;  
d) datum registrace nebo popřípadě datum 
prodloužení registrace;  
e) konec platnosti registrace. 
 

§ 34 odst. 1  V § 34 odst. 1 se slovo „dvacátého“ nahrazuje slovem 
„třicátého“. 
 
 

32014L0097 Čl. 7 Maximální doba platnosti registrace je 30 
let. 
 
 

§ 34 odst. 5 V § 34 odst. 5 se číslovka „20“ nahrazuje číslovkou 
„30“. 
 

32014L0097 Čl. 8 odst. 1 Maximální doba platnosti registrace je 30 
let. 

§ 34 odst. 6 V § 34 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, 
který zní: 
„(6) Ústav může usnesením, které pouze poznamená 
do spisu, prodloužit registraci odrůdy, pro kterou 
nebyla podána žádná písemná žádost o prodloužení 
registrace, pokud takové prodloužení slouží k 
zachování genetické rozmanitosti a udržitelné 
produkci nebo slouží k jinému obecnému zájmu.“. 
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 
7 a 8. 

32014L0097 Čl. 8 odst. 2 Pro prodloužení registrace členské státy 
vyžadují, aby byla podána písemná žádost 
příslušnému úřednímu subjektu dotčeného 
členského státu. K žádosti se připojí 
důkazy prokazující, že podmínky 
stanovené v odstavci 1 jsou splněny.  
Členský stát však může prodloužit 
registraci odrůdy, pro kterou nebyla 
podána žádná písemná žádost, pokud se 
domnívá, že uvedené prodloužení slouží k 
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zachování genetické rozmanitosti a 
udržitelné produkci nebo slouží k jinému 
obecnému zájmu. 
 

§ 34 V § 34 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
„V případě geneticky modifikované odrůdy je doba 
platnosti registrace omezena na dobu, po kterou je 
geneticky modifikovaný organismus, ze kterého 
odrůda sestává, povolen za účelem pěstování podle 
nařízení (ES) č. 1829/2003 a zákona o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty.“ 
 

32014L0097 Čl. 7 
pododstavec 
2 

V případě geneticky modifikovaných odrůd 
je doba platnosti registrace omezena na 
dobu, po kterou je geneticky modifikovaný 
organismus, ze kterého odrůda sestává, 
povolen za účelem pěstování podle 
směrnice 2001/18/ES nebo nařízení (ES) 
č. 1829/2003. 

§ 35c  
 

 
Registrace odrůd s úředně uznaným 

popisem odrůdy 
 

(1)  Jako odrůda s úředně uznaným popisem 
odrůdy může být registrována odrůda ovocných 
druhů, jejíž rostliny nebo rozmnožovací materiál byly 
uváděny do oběhu před dnem 30. září 2012.  

(2)  Žádost o registraci odrůdy s úředně uznaným 
popisem obsahuje údaje stanovené v § 29 odst. 1 
písm. a) až e) a g).  

(3)  Při registraci odrůdy s úředně uznaným 
popisem odrůdy musí registrovaná odrůda splňovat 
podmínky stanovené v § 26 odst. 1 písm. a) až c), e) 
a g). 

(4)  Ústav může od zkoušení pro registraci 
upustit, pokud k dané odrůdě dříve existoval úřední 
popis odrůdy nebo pokud má k dispozici dostatečné 
informace včetně popisných, umožňující schválení 
jako úředně uznaný popis odrůdy. 

 
 

32008L0090 Čl. 7 odst. 4 Odrůdy mohou být úředně registrovány, 
pokud bylo shledáno, že splňují určité 
úředně schválené podmínky a mají úřední 
popis. Mohou být úředně registrovány též 
tehdy, pokud byl jejich materiál již přede 
dnem 30. září 2012 uváděn na trh na 
území daného členského státu, pod 
podmínkou, že mají úředně uznaný popis. 
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(5)  Další odrůdy ovocných druhů s úředně 
uznaným popisem, které se považují za zapsané do 
Státní odrůdové knihy, stanoví ministerstvo 
vyhláškou.“. 

 
 
 
 
 
 
 
Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 

Název předpisu ES 

32008L0090 Prováděcí směrnice Komise 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. 

32014L0096 Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, 
uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k 
produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES.  

32014L0097 Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd.  

32014L0098 Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze 
I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce. 
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