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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
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“), 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. 
 
Návrh vyhlášky je obsažen v příloze k dopisu č.j. 16982/2015-OHR ze dne 31.12.2015, který 
zaslal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier ministru 
zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, že se u navrhované vyhlášky nemusí zpracovávat 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 
Návrhem novely zákona o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk č. 816) se v § 3 odst. 14 
zákona doplňuje nové písmeno f). Toto ustanovení 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 
(dále jen „Ústav“).   
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Cílem návrhu vyhlášky je zejména transponovat do právního řádu České republiky 
tyto komunitární právní předpisy jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy: 

• Prováděcí směrnice 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. 

• Prováděcí směrnice 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. 

• Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin 
na trh. 
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• Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin 
na trh. 

• Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin  
a přadných rostlin na trh. 

• Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou 
se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a 
botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro 
EHP) 
 

U směrnice 2016/11 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2016 a u směrnice 2016/317 
končí lhůta pro transpozici 31. 03. 2017. Je tedy nutné návrh vyhlášky připravit v předstihu 
tak, aby mohla nabýt účinnosti současně s novelou zákona o oběhu osiva a sadby 
(sněmovní tisk 816). Tento návrh předložila vláda do Poslanecké sněmovny 24.6.2016, 
nicméně teprve 15. 3. 2017 proběhlo její první čtení a nyní probíhá druhé čtení. 
 

V případě neimplementování komunitárního práva do národní právní úpravy by 
nedošlo k harmonizaci národního práva s právem unijním, což by pro Českou republiku 
znamenalo riziko možného finančního postihu. Harmonizace komunitární a národní právní 
úpravy patří k závazkům všech členských států Evropské unie. 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh vyhlášky 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). 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. Návrh je také plně slučitelný se směrnicí 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. 
 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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 
 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní 
dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Zavedení povinnosti uvádět na úředních návěskách název druhu latinsky 

nepředstavuje zvýšení nákladů pro dotčené subjekty. Název druhu musí být uváděn  
na těchto návěskách už nyní, změní se pouze jazyk, ve kterém bude název uveden. Do 
kolonky pro druh bude např. místo „Pšenice setá“ natisknout „Triticum aestivum“. Návěsky 
pro vyrobené osivo navíc nelze tisknout dopředu na sklad, ale tisknou se až po sklizni, kdy je 
teprve jasné, kolik a jakého materiálu a s jakým označením se bude uvádět do oběhu. 
Sestava tištěných údajů je jiná pro každou partii osiva a nastavuje se tedy individuálně před 
tiskem návěsek pro každou jednotlivou partii, takže nehrozí ani znehodnocení zásob 
potištěných návěsek. 

 
Nová povinnost uvádět na prohlášení o osivu s neukončenou certifikací  

a na návěskách pro takové osivo pořadová čísla rovněž nebude mít dopad na dotčené 
subjekty, protože jde o prohlášení a návěsky, které vydává výhradně Ústav.  
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Změny ve formulářích nepředstavují zvýšení nákladů pro dotčené subjekty, budou 

změněny vzory, které jsou volně ke stažení z internetových stránek Ústavu. 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také 

nemá dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. Lze 
konstatovat, že příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat  
a vynucovat dodržování dané regulace. Ústav má dlouholeté zkušenosti s vedením státní 
správy v upravované oblasti a má dostatečnou odbornost i personální zajištění potřebné  
k tomu, aby jeho rozhodnutí v konkrétní věci byla v souladu s právními předpisy a odpovídala 
skutkovému stavu věci. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I  
 
K bodu 1  

K poznámce pod čarou č. 1 
Aktualizuje se znění poznámky pod čarou č. 1. Směrnice Komise 91/414/EHS byla zrušena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009  
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS  
a 91/414/EHS. Je třeba přidat názvy dvou nových směrnic, které mají být touto novelou 
transponovány. U směrnice 2016/11 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2016 a u směrnice 
2016/317 končí lhůta pro transpozici 31. 03. 2017. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAM8KNXAU)



4 
 

 

K bodu 2  

K § 10 odst. 1 písm. b) 

Navrhuje se zpřesnit formu a způsob, jak je třeba uvádět na úředním dokladu pro osivo  
s neukončenou certifikací název druhu. U některých plodin má být název druhu vyjádřen 
botanickým názvem druhu (to znamená latinsky, nikoli česky). Jedná se  
o požadavek vyplývající ze směrnic o uvádění do oběhu osiva obilnin, pícnin a olejnin 
(66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES), který v platné právní úpravě chybí. 

 

K bodu 3 

§ 10 odst. 1 písm. j) 
Mezi údaje, které musí obsahovat Ústavem vydávané prohlášení o osivu s neukončenou 
certifikací doprovázející partii takového osiva, je přidáno pořadové číslo, a to jakožto 
opatření, které má za cíl umožnit Ústavu a odpovídajícím orgánům ostatních členských států 
lépe kontrolovat používání těchto prohlášení při pohybu osiva na trhu. 
 
K bodu 4 
K § 19 odst. 1 
Naplňuje se nové zmocnění z § 3 odst. 14 písm. f) zákona o oběhu osiva a sadby, které 
přinesla jeho poslední novela. V současné době je novela v Poslanecké sněmovně 
(sněmovní tisk č. 816). V příloze č. 22 navrhované vyhlášky budou stanoveny požadavky  
a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu. 
 
K bodu 5 
K § 24 odst. 7 
Dosavadní znění odstavce požadovalo uvádění podrobností k použitému přípravku  
na ochranu rostlin pouze v případě použití přípravků obsahujících čtyři vyjmenované účinné 
látky. Nově je třeba znění odstavce upravit tak, aby byly tyto podrobnosti uváděny při použití 
jakéhokoli přípravku na moření osiva, jak to stanovuje Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin  
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, ve svém čl. 49 odst. 4. Z 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 v platném znění nevyplývá, že 
se jedná o návěsku k označování osiva podle směrnic o uvádění osiv do oběhu, tudíž není 
možné takto zužovat pojem návěska na pouze jeden druh návěsky, ale naopak je potřeba 
rozšířit jej na co největší rozsah. Rozšíření pojmu návěska je žádoucí i pro lepší 
aplikovatelnost tohoto ustanovení v praxi. 
 
K bodu 6  
K § 25 odst. 5 písm. i) 
Mezi údaje, které musí obsahovat Ústavem vydávané úřední návěsky pro obaly osiva  
s neukončenou certifikací, je přidáno pořadové číslo návěsky, a to jakožto opatření, které má 
za cíl umožnit Ústavu a odpovídajícím orgánům ostatních členských států lépe kontrolovat 
používání těchto návěsek při pohybu osiva na trhu a tím lépe bránit podvodnému používání 
těchto návěsek, k němuž v posledních letech dochází. V praxi se už po několik let na tento 
typ návěsek vydávaných Českou republikou (Ústavem) číslo návěsky tiskne, což vyplývá  
i ze vzoru tohoto typu návěsky uvedeného v příloze č. 20 bodu 3 písmeni d) této vyhlášky, 
kde je předepsána kolonka pro číslo návěsky. Převážná část Směrnice EU 2016/317 je 
transponována již nyní v platném znění vyhlášky, a to v částech VI přílohy č. 1 až 8, kde je, 
jakožto jeden z údajů, které má obsahovat úřední návěska, uvedeno „číslo návěsky“, což 
odpovídá termínu „úředně přidělené pořadové číslo“ z dotyčné směrnice. 
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K bodu 7 
K § 25 odst. 6  
Navrhuje se doplnit do vyhlášky upřesnění, že na určitých typech návěsek je třeba uvádět 
název druhu botanickým názvem druhu (to znamená latinsky, nikoli česky), protože to je 
požadavek vyplývající ze směrnic o uvádění do oběhu osiva obilnin, pícnin a olejnin 
(66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES), který v platné právní úpravě chyběl. 
 
K bodu 8 
Aktualizace botanického názvu jílku hybridního. 
 
K bodu 9 
K příloze č. 5, část III, oddíl 3, pododdíl 4, bod 3 
Vzhledem k tomu, že původní požadavek (90 %) na hybridnost osiva řepky kategorie C již 
neodpovídá současným metodám výroby hybridního osiva jarních odrůd řepky, je třeba tento 
požadavek snížit na odpovídajících 85 %. Zároveň jde o uvedení do souladu s požadavky 
mezinárodních schémat pro osivo Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 
 
K bodu 10 
K příloze 7  
Navrhuje se zrušit podtržení názvů částí I, II a III. Jde o technickou úpravu z důvodu 
sjednocení nadpisů. 
 
K bodu 11 
K příloze č. 7, část II, oddíl 1 
Oprava chybně uvedených odkazů na vysvětlivky k tabulce. 
 
K bodu 12 
K příloze č. 7, část III, oddíl 4, pododdíl 3, tabulka 3.4b 
Oprava překlepu, kdy je místo viru „M“ omylem uveden virus „M11“ s odkazem na vysvětlivku 
č. 11. 
 
K bodu 13 
Aktualizace v souladu s novými vědeckými poznatky. 
 
K bodu 14 
K příloze č. 9 - vzor formuláře uvedeného pod písmenem b) - žádost o uznání 
množitelského porostu 
Legislativní zpřesnění. Je nutné v žádosti vyznačit, že se jedná o soustavnou 
rostlinolékařskou kontrolu, na niž se vztahují ustanovení zákona o rostlinolékařské péči. 
 
K bodu 15 
K příloze č. 9 - vzor formuláře pod písm. f) - záznam o výsledku přehlídky 
množitelského porostu brambor  
Je třeba aktualizovat vzor uvedeného záznamu, a to v souvislosti s předešlou novelou 
předkládané vyhlášky, která měnila některé požadavky na množitelské porosty sadby 
brambor. 
 
K bodu 16 
K příloze č. 9 -  vzor formuláře pod písm. n) - žádost o registraci osob  
V souladu s probíhající novelizací § 16 zákona (sněmovní tisk 816). je třeba upravit v žádosti 
o registraci výčet činností, na které se podle zákona vztahuje povinnost registrace. 
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K bodu 17 
K příloze č. 10 
V souladu se změnou, kterou přináší novela zákona o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk 
816), už nemají být nadále ve vyhlášce uvedeny vzory dokladů vydávaných Ústavem, proto 
jsou z přílohy č. 10 tyto vzory odebrány. 
 
 
K bodu 18 
K příloze č. 10 vzor „Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací“ 
Doplňuje se kolonka pořadové číslo prohlášení. 

 
K bodu 19 
K příloze č. 14, část 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1  
V příloze týkající se požadavků na sazenice zeleniny je třeba upravit část týkající se česneku 
tak, aby se vztahovala pouze na sadbu česneku uváděnou do oběhu coby „sazenice 
zeleniny“, nikoli jako materiál, který prošel uznávacím řízením. Požadavky na uznávanou 
sadbu česneku bude obsahovat nová příloha, která je součástí tohoto návrhu. 
 
K bodu 20 a 21  
K příloze č. 17 a 18 
Zpřesňující úprava. V praxi dochází k tomu, že žadatel neuvede v žádosti místo svého 
trvalého pobytu, pouze adresu sídla subjektu, pro který pracuje. Ústav na vystavované 
rozhodnutí o pověření ale potřebuje uvést místo trvalého pobytu pověřené osoby. 
 
K bodu 22 
K příloze č. 20  
Označování kategorií a generací sadby brambor uvedené v bodě 2. neodpovídá systému 
označování uvedenému v příloze č. 7. Tuto část přílohy č. 20 je tedy třeba uvést do souladu 
se současným zněním přílohy č. 7. 
 
K bodu 23 
K příloze č. 22 
V souladu s novým zmocněním, které přináší novela zákona o oběhu osiva a sadby 
(sněmovní tisk 816), jsou v této příloze stanoveny požadavky na množitelské porosty sadby 
česneku a z nich sklizenou sadbu česneku, které jsou předmětem uznávacího řízení. 
 
K Čl. II 
Technický předpis 
Návrh novely vyhlášky projde notifikačním procesem v souladu se směrnicí 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. 
 
 
K Čl. III 
Účinnost 
Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
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