
I. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA  
 

 
K projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády se předkládá návrh 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva  
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh 
vyhlášky“). 

 
Návrh vyhlášky se předkládá k provedení zákona č. 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. 

 
Návrhem novely zákona o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk č. 816) se v § 3 odst. 

14 zákona doplňuje nové písmeno f). Toto ustanovené obsahuje zmocnění pro Ministerstvo 
zemědělství, aby stanovilo požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování  
a uvádění sadby česneku do oběhu. V nově navrženém § 5 odst. 8 písm. g) je pak 
stanoveno, že Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzory uznávacích listů 
vydávaných pověřenou osobou. Navržená změna spočívá v tom, že mají být zrušeny vzory 
uznávacích listů vydávaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.  

 
Návrh vyhlášky transponuje do právního řádu České republiky prováděcí směrnici 

Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 
2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a prováděcí směrnici Komise 
(EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 
66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde  
o úřední návěsku balení osiva. Směrnici 2016/11 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2016  
a směrnici 2016/317 končí lhůta pro transpozici 31. 3. 2017. Je tedy nutné návrh vyhlášky 
připravit v předstihu tak, aby mohla nabýt účinnosti současně s novelou zákona o oběhu 
osiva a sadby nejpozději dne 1. ledna 2017. 

 
Návrh vyhlášky byl dne ……………. 2016 rozeslán do mezirezortního 

připomínkového řízení s lhůtou k uplatnění připomínek do ……………….. 2016. Návrh 
vyhlášky byl zaslán ….. povinným připomínkovým místům, z toho ….. připomínková místa 
uplatnila připomínky, ….. připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky a ….. 
připomínkové místo se nevyjádřilo. 

 
 

Pozn. Bude upraveno a doplněno na základě výsledků mezirezortního připomínkového 
řízení. 
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