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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

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 

§ 10 
odstavec 1 
písmeno b) 

b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, 
zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název 
druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, 
přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a jiných 
krmných plodin botanickým názvem druhu, a to 
případně zkráceně a bez jmen autorů, 

31988L0380 Článek 2 
Bod 28. (část) 

 Směrnice 66/401/EHS se mění takto: 
 
28. Doplňuje se nová příloha, která zní: 
„PŘÍLOHA V 
Návěska a doložka pro dosud neuznané 
osivo sklizené v jiném členském státě 
 
C. Povinné údaje pro doložku 
 
— druh, uvedený alespoň latinským 
písmem pod svým botanickým názvem 
(případně zkráceně a bez jmen autorů), 

  31988L0380 Článek 3 
Bod 37. (část) 

Směrnice 66/402/EHS se mění takto: 
 
37. Doplňuje se nová příloha, která zní: 
„PŘÍLOHA V 
Návěska a doložka pro dosud neuznané 
osivo sklizené v jiném členském státě 
 
C. Povinné údaje pro doložku 
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— druh, uvedený alespoň latinským 
písmem pod svým 
botanickým názvem (případně zkráceně 
a bez jmen 
autorů), 

  32002L0057 Příloha V 
Bod C. 

PŘÍLOHA V 
NÁVĚSKA A DOLOŽKA PRO DOSUD 
NEUZNANÉ OSIVO SKLIZENÉ V 
JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ 
C. Povinné údaje na doložce 
— Druh uvedený latinským písmem 
alespoň pod svým botanickým názvem, 
případně zkráceně a bez jmen autorů 

§ 10  
odstavec 1 
písmeno j) 

j) pořadové číslo prohlášení 32016L0317 Článek 1 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 2 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 3 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 4 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 6 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
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§ 25 
odstavec 5 
písmeno i) 

i) pořadové číslo návěsky 32016L0317 Článek 1 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 2 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 3 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 4 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 6 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

§ 25 
odstavec 6 

„(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, 
přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných 
krmných plodin a sadby brambor se uvede název 
druhu botanickým názvem druhu, a to případně 
zkráceně a bez jmen autorů. Ustanovení tohoto 
odstavce neplatí pro úřední návěsky směsí obilnin, 
trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin. 

31988L0380 Článek 2 
Bod 17. 

Směrnice 66/401/EHS se mění takto: 
 
17. V příloze IV oddíle A části I písm. a) 
bodě 4 se doplňují slova, 
„uvedený alespoň latinským písmem pod 
svým botanickým názvem (případně 
zkráceně a bez jmen autorů).“ 

  31988L0380 Článek 2 
Bod 20. 

Směrnice 66/401/EHS se mění takto: 
 
20. V příloze IV oddíle A části I písm. b) 
bodě 5 se doplňují slova: 
 „uvedený alespoň latinským písmem 
pod svým botanickým názvem (případně 
zkráceně a bez jmen autorů).“ 
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  31988L0380 Článek 3  
Bod 31. 

Směrnice 66/402/EHS se mění takto: 
 
31. V příloze IV oddíle A písm. a) bodě 4 
se doplňují slova: 
„uvedený alespoň latinským písmem pod 
svým botanickým 
názvem (případně zkráceně a bez jmen 
autorů)“. 

  32002L0057 Příloha IV 
Bod A. a) 5. 

PŘÍLOHA IV 
NÁVĚSKA 
A. Povinné údaje 
a) Pro základní a certifikované osivo 
5. Druh uvedený latinským písmem 
alespoň pod svým botanickým názvem, 
případně zkráceně a bez jmen autorů. 

  32002L0057 Příloha IV 
Bod A. b) 6. 

PŘÍLOHA IV 
NÁVĚSKA 
A. Povinné údaje 
b) Obchodní osivo 
6. Druh uvedený latinským písmem 
alespoň pod svým botanickým názvem, 
případně zkráceně a bez jmen autorů. 

Příloha č. 2 
Část I 
Tabulka 1 

V příloze č. 2, části I, tabulce 1 sloupec „Latinský 
název“ v řádku „Jílek hybridní“ zní:  
„Lolium x hybridum Hausskn“ 

32016L2109 Článek 1 
bod 1) 
písmeno a) 

Článek 1 
Změny směrnice 66/401/EHS 
Směrnice 66/401/EHS se mění takto: 
1) V čl. 2 odst. 1 se oddíl A mění takto: 
a) v písmenu a) se slova „Lolium x 
boucheanum Kunth“ nahrazují slovy 
„Lolium x hybridum Hausskn“; 
  

Příloha č. 5 
část III 
Oddíl 3 
Pododdíl 4 
Bod 2. a 

2. Pro osivo hybridních odrůd řepky kategorie E 
vyráběné za použití pylové sterility je stanovena 
minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 
99,0 % a otcovského komponentu 99,9 %. 
3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% 

32016L0011 Článek 1 Změna přílohy II směrnice 2002/57/ES 
  
V příloze II oddíle I směrnice 2002/57/ES 
se bod 2 písm. b) nahrazuje tímto:  
„b) Minimální odrůdová čistota osiva je:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAM8KNYNP)



5 
 

bod 3. první 
věta 

hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za 
použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u 
jarních odrůd 85,0 %.  

— základní osivo, mateřský komponent: 
99,0 %,  
— základní osivo, otcovský komponent: 
99,9 %, 
— certifikované osivo odrůd ozimé řepky 
olejky: 90,0 %,  
— certifikované osivo odrůd jarní řepky 
olejky: 85,0 %. 

Příloha č. 5 
část III 
Oddíl 3 
Pododdíl 4 
Bod 3. 
druhá věta 

Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední 
následnou vegetační zkouškou nebo pomocí 
vhodných biochemických metod. 

32009L0074 Příloha 
Část D 
„Příloha II 
Oddíl I. bod 2. 
písm. d)“ 

Dodržování norem minimální odrůdové 
čistoty, které jsou pro certifikované osivo 
hybridů stanoveny v písmeni b), 
se sleduje úředními následnými 
kontrolami na přiměřeném podílu úředně 
odebraných vzorků. Lze použít příslušné 
biochemické metody. 

 
 
 
 
Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu ES 

32016L0011 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 
 

32016L0317 
 

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 

31988L0380 Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 
66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva 
obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu 
odrůd druhů zemědělských rostlin 

32002L0057 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh 
32016L2109 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 
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32009L0074 Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 
66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních 
organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji 
vědeckých a technických poznatků 
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