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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon  
č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě vládního návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa  
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“). 
 

Hlavním důvodem předložení novely zákona bylo odstranění zjištěných nedostatků 
při praktické aplikaci zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a potřeba 
upravit některé jeho části v souvislosti s vyhlášeným Národním programem ochrany  
a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“).  

 
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla 
účinnosti dnem 29. ledna 2004 (dále jen „vyhláška č. 29/2004 Sb.“), stanoví zejména 
podmínky, za kterých lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro 
udržování a zvyšování biologické rozmanitosti lesa, včetně genetické různorodosti stromů  
a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. 
 

Vyhláška č. 29/2004 Sb. byla dosud dvakrát novelizována, a to vyhláškou č. 44/2010 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,  
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláškou č. 402/2013 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 
 

Předkládaný návrh vyhlášky jednak reaguje v souladu s příslušnými zmocňovacími 
ustanoveními zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin na změny 
vyplývající z novely zákona a dále odstraňuje nedostatky a nepřesnosti dosavadní právní 
úpravy. Novela zákona i předkládaný návrh vyhlášky reagují jak na podněty a připomínky 
z řad odborné lesnické veřejnosti, orgánů státní správy, vědeckých a výzkumných institucí  
a zájmových sdružení pěstitelů reprodukčního materiálu lesních dřevin, tak i na vlastní 
aplikační zkušenosti Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství. 
 

Navrhovaná právní úprava spočívá v souladu s novelou zákona na následujících 
principech: 
 

 Stanovuje dobu uznání porostů jako zdrojů identifikovaného, selektovaného nebo 
testovaného reprodukčního materiálu a dobu vyhlášení genové základny na dobu 
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platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou  
o 1 kalendářní rok. 

 Stanovuje pravidla označování zdrojů semen v terénu (lze využít v těch případech, kdy je 
potřeba v terénu tyto zdroje jednoznačně identifikovat). 

 Upřesňuje pravidla označování rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného 
nebo testovaného reprodukčního materiálu v terénu, včetně identifikace pořadového čísla 
zdroje. 

 Zavádí možnost prodloužit dobu vyhlášení genové základny (docílí se tím to, že nebudou 
vznikat v praxi problémy se zařazováním genových základen do Národního programu  
a při čerpání dotací v rámci Národního programu v souvislosti s koncem platnosti lesního 
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy). 

 V souladu s aktuálními poznatky v oblasti vývoje pěstebních technologií výroby sadebního 
materiálu lesních dřevin upřesňuje pravidla používání pěstebních vzorců. 

 V souladu s platnou právní úpravou v oblasti rostlinolékařské péče stanovuje nové 
označení rostlinolékařského pasu. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
zmocňovacími ustanoveními. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Navrhovanou právní úpravou není prováděna transpozice žádného právního předpisu 
Evropské unie. 
 

Předložený návrh je v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 
1999, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh, a navazujícími právními 
předpisy.  
 

Návrhem jsou dotčena ustanovení čl. 1 Protokolu č. 1 a čl. 7 Evropské úmluvy  
o lidských právech. Vzhledem k tomu, že nevznikají pochybnosti o nedodržení těchto 
ustanovení, je předkládaný materiál v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. 
 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 

Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové 
technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice 2015/1535. 
 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona a její aplikací do praxe je potřeba 

uvést do souladu i vyhlášku č. 29/2004 Sb.  Zároveň budou odstraněny nedostatky  
a nepřesnosti dosavadní právní úpravy. Z toho důvodu je nezbytné přijmout navrhovanou 
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právní úpravu – v opačném případě by prováděcí právní předpis nebyl v souladu se 
zákonem a jeho zmocňovacími ustanoveními. 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
a dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2016 s informací, že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1, 3, 4, 7 a 8 
K § 8 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 2 a odst. 5 písm. a), § 13 odst. 1 a odst. 3 písm. a) 
 

Navrhovaná právní úprava reaguje na novelu zákona, která stanovuje dobu uznání 
porostů jako zdrojů identifikovaného, selektovaného, nebo testovaného reprodukčního 
materiálu nebo dobu vyhlášení genové základny na dobu platnosti lesního hospodářského 
plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok, s možností tuto dobu 
dále prodloužit, nejdéle však o 12 měsíců. Toto opatření vyplývá z potřeb lesnické praxe, kdy 
dochází např. k tomu, že termín uznání zdroje nebo vyhlášení genové základny je již 
ukončen (s koncem platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy), 
nový lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova ještě nejsou schváleny, 
přičemž vlastník zdroje, popř. genové základny potřebuje sbírat reprodukční materiál za 
účelem jeho využití k umělé obnově lesa a zalesňování. V tomto případě si vlastník zdroje 
nebo genové základny zažádá o prodloužení doby platnosti uznání zdrojů nebo vyhlášení 
genové základny a může provést sběr podle potřeby. 

 
Prodloužení termínů doby uznání a vyhlášení má též návaznost na závazky 

vyplývající z čerpání dotací v rámci Národního programu. 
 

K bodu 2 
K § 8 odst. 4 
 
 Pro případ, kdy je potřeba vyznačit zdroje semen v terénu (např. v případě 
jednotlivých uznaných stromů, které se nacházejí v aleji stejnověkých stromů stejného druhu 
lesních dřevin), vyhláška stanovuje jednotné označení těchto uznaných jedinců.  
 
K bodu 5 
K § 10 odst. 7  
 

Navrhovaná právní úprava upřesňuje provádění terénního označení rodičů rodiny, 
ortetů a klonů uznaných jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu, včetně 
identifikace pořadového čísla zdroje - toto číslo přiděluje pověřená osoba (Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem; dále jen „ÚHÚL“) a uvádí jej v evidenčním 
čísle uznané jednotky podle přílohy č. 20 vyhlášky. 

 
K bodu 6 
K § 11 odst. 5 
 

Navrhovaná právní úprava upřesňuje provádění terénního označení rodičů rodiny, 
ortetů a klonů uznaných jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu, včetně 
identifikace pořadového čísla zdroje - toto číslo přiděluje ÚHÚL a uvádí jej v evidenčním čísle 
uznané jednotky podle přílohy č. 20 vyhlášky. 
 
K bodům 9 a 29 
K § 13 odst. 6 a příloze č. 32 
 
 Navrhovaná právní úprava zavádí novou přílohu č. 32 – žádost o vyhlášení genové 
základny. Podle platné právní úpravy není stanovena žádná forma žádosti o vyhlášení 
genové základny, což se v praxi projevuje často tak, že žadatelé ve svých žádostech 
neuvádějí všechny informace potřebné k administraci žádostí a musí být pověřenou osobou 
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vyzýváni k jejich doplnění. Jednotná forma žádostí přispěje k zjednodušení celého procesu  
a urychlení administrace žádostí. 
 
K bodům 10 až 13 
K § 14 odst. 1 písm. c) a d), odst. 2 písm. c) a e) a odst. 3  
 
 Jedná se o legislativně technické úpravy. 
 
K bodu 14 
K § 15 odst. 6 písm. i) 
 
 Držitel licence uvádí v tzv. Hlášení pověřené osobě mimo jiné i údaje o odběrateli 
reprodukčního materiálu podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin. Odběratel může – ale nemusí – následně uvádět reprodukční 
materiál do oběhu. Z toho důvodu byla část textu zrušena. 
 
K bodu 15 
K příloze č. 7 
 
 V souladu s aktuálními poznatky v oblasti vývoje pěstebních technologií výroby 
sadebního materiálu lesních dřevin upřesňuje navrhovaná právní úprava výklad některých 
symbolů používaných v pěstebních vzorcích včetně aktualizace uvedených příkladů. Tato 
úprava vzešla z požadavků lesnické praxe, kde často dochází např. k tomu, že pěstitelé 
sadebního materiálu lesních dřevin označují technologii vzdušného střihu (pěstování „na 
vzduchovém polštáři“) chybně symbolem „- “, což je ovšem zcela odlišná technologie 
(podřezávání kořenů prostokořenných rostlin). 
 
K bodům 16 až 18 
K částem A, B v přílohách č. 16 až 18, k vysvětlivkám č. 17 a 18 v přílohách č. 16 a 18  
a k vysvětlivkám č. 16 a 17 v příloze č. 17 
 
 Podle vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí rostlinolékařský 
pas obsahovat mimo jiné označení „EU Rostlinolékařský pas“ a označení odpovědné úřední 
organizace ochrany rostlin členské země nebo její rozlišovací značku, pro rostlinolékařské 
pasy vystavené v České republice označení „Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský“ nebo „ÚKZÚZ“. 
 
K bodům 19 až 22 
K příloze č. 20 
 
 Jedná se o obecný výčet skladby evidenčního čísla uznané jednotky, proto 
navrhovaná právní úprava některé znaky oproti platné právní úpravě více zobecňuje (zkratka 
dřeviny a označení kraje) a stanovuje jejich maximální rozsah. v souladu s přílohou č. 1 
vyhlášky č. 83/1996 Sb. a s ústřední evidencí reprodukčního materiálu IS ERMA2 může být 
kód oblasti provenience (přírodní oblasti) jednomístný nebo dvoumístný. Označení kraje, ve 
kterém se uznaná jednotka nachází, jsou uvedeny ve druhém sloupci tabulky (nikoliv ve 
třetím – viz bod 8.). Kód označení genové základny přidělený pověřenou osobou uvedený za 
symbolem genové základny (G) může být maximálně pětimístný. 
 
K bodu 23 
K příloze č. 22 bod 1 
 
 Z textu platné právní úpravy není jednoznačně patrné, zda se jedná o „druh porostu“ 
nebo „druh dřeviny“. Navrhovaná úprava tento nedostatek odstraňuje. 
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K bodům 24, 26 a 28 
K příloze č. 22 bod 2 a příloze č. 28 bod 1 písm. c) a bod 5 
 
 V rámci racionalizace a zefektivnění výkonu státní správy v oblasti nakládání  
s reprodukčním materiálem lesních dřevin byly novelou zákona o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin (zákon č. 232/2013 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014) 
převedeny některé agendy z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, 
popř. z Vojenského lesního úřadu na pověřenou osobu (ÚHÚL).  

 
ÚHÚL tedy např. již nezpracovává odborné posudky pro orgány státní správy (krajské 

úřady) jako podklady pro uznání zdrojů reprodukčního materiálu, ale tyto zdroje přímo 
uznává na základě vlastního odborného posouzení. Také v případě testovaného 
reprodukčního materiálu veškerou dokumentaci o prováděných testech eviduje pověřená 
osoba (ÚHÚL), která tyto zdroje (podobně jako všechny ostatní kategorie zdrojů 
reprodukčního materiálu lesních dřevin) uznává. 
 
K bodům 25 a 27 
K názvu přílohy č. 23 a k příloze č. 28 bod 3 písm. c) podbodu II 
 

Jedná se o legislativně technické úpravy. 
 
K Čl. II 
 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo prvním dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího po jejím vyhlášení. 
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