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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Část materiálu: VII. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu,  
ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, č.j. 44684/2016-MZE-12152, dne 14. října 2016, s termínem dodání stanovisek  
do 7. listopadu 2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1. K datu účinnosti vyhlášky - Doporučujeme datum nabytí účinnosti vyhlášky 
stanovit konkrétním datem.  

Vysvětleno. 
Datum nabytí účinnosti je třeba 
operativně přizpůsobit datu nabytí 
účinnosti novely zákona o oběhu 
osiva a sadby (tisk 816), což nelze 
v současnosti přesně odhadnout, 
neboť záleží na průběhu 
legislativního procesu. Vládní návrh 
novely zákona o oběhu osiva  
a sadby byl Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR předložen dne 24. 
5. 2016. Nyní musíme 
pozměňovacím návrhem posunovat 
účinnost, kterou máme pevně 
stanovenou datem 1.1.2017, a je již 
nereálná. Proto se chceme vyhnout 
stanovení účinnosti pevným datem, 
samozřejmě vyhláška nabyde 
účinnosti až po novele zákona nebo 
současně s ním.   
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 2. V Předkládací zprávě se uvádí, že mimo jiné pro směrnici 2016/11 končí lhůta 
pro transpozici 31. 12. 2016 … . 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. Jak reálný je tento termín ve vazbě na předloženou 
novelu zákona (sněmovní tisk 816), která neprošla v PSP ČR ani prvním čtením? 

Vysvětleno. 
Tento termín je již bohužel nereálný 
z důvodů uvedených u vysvětlení 
předchozí připomínky. 

Ministerstvo kultury 
 Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

Doporučující připomínka: 
K návrhu vyhlášky, k příloze č. 22: Doporučujeme slova „Příloha č. 22 
k vyhlášce č. 129/2009 Sb.“ nahradit slovy „Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2012 
Sb.“ 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I, bodu 16 
Dotčeným novelizačním bodem dochází k vypuštění některých vzorových 
dokumentů. Důvodem pro navrhovanou úpravu je změna orgánů, které příslušné 
vzory vydávají. Požadujeme tedy novelizační bod formulovat tak, že „Příloha č. 10 
zní:“ a uvést příslušné vzory, neboť budou odlišné od těch stávajících. 
 

Vysvětleno. 
Orgány, které vydávají dokumenty, 
se nemění. Ale došlo k tomu,  
že na správní komisi LRV k novele 
zákona o oběhu osiva a sadby (tisk 
816) jsme museli slíbit,  
že z prováděcí vyhlášky vypustíme 
vzory, které vydává příslušný státní 
orgán, tedy Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav zemědělský. 
Podle názoru této komise mají být  
ve vyhlášce pouze vzory 
dokumentů vydávaných pověřenou 
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osobou.   
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

K čl. I bodu 6 – k § 24 odst. 7 a k poznámce pod čarou č. 3: 
Navržené řešení odkazu na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1272/2008/ES jako na zvláštní právní předpis nepovažujeme za vhodné, 
doporučujeme proto slova „podle zvláštního právního předpisu“ vypustit a odkaz 
na poznámku pod čarou č. 3 umístit již za slovo „opatření“.   
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

V této souvislosti s odkazem na čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v poznámce pod čarou použít název evropského předpisu tak, jak 
je uveden v Úředním věstníku Evropské unie a za slovo „Nařízení“ doplnit slova 
„Evropského parlamentu a Rady“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády  
 

Bez připomínek.  

Úřad vláda – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínky: 

Pokud termín „číslo návěsky“ uvedený v částech VI přílohy č. 1 až 8, popřípadě v 
jiných částech vyhlášky č. 129/2012 Sb., v platném znění, odpovídá termínu 
„úředně přidělené pořadové číslo“ užitému ve směrnici EU 2016/317, je vhodné 
tuto okolnost uvést v odůvodnění návrhu vyhlášky. Pokud tomu tak není, je 
nutné provést řádnou transpozici směrnice EU 2016/317. 

Akceptováno. 
Ano, termín „číslo návěsky“  
ve vyhlášce odpovídá termínu 
„úředně přidělené pořadové číslo“ 
používanému ve směrnici EU 
2016/317. Znění odůvodnění bylo 
upraveno. 
 

 Zvláštní část odůvodnění bodů 2. a 8. (§ 10 odst. 1 písm. b) a § 25 odst. 6) uvádí, 
že se jedná o požadavek vyplývající ze směrnic EU 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. Nicméně u této navrhované úpravy není postupováno 
v souladu s přílohou č. 5 LPV a ani nejsou přiloženy relevantní srovnávací tabulky. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Podtržení a celexová čísla 
doplněny do bodového znění 
novely a dotyčná ustanovení 
směrnic doplněna do rozdílové 
tabulky.  
 
Upravili jsme srovnávací tabulku  
ke směrnici 2002/57/ES. 
Srovnávací tabulky směrnic z roku 
1966 (66/401 a 66/402) se nedají 
použít, protože jde o směrnice, 
jejichž srovnávací tabulky  
k aktuálnímu znění se dělaly 
naposledy v roce 2003 před 
vstupem do EU. Transpozice změn 
v těchto starých směrnicích se v 
současné době prokazuje 
srovnávacími tabulkami daných 
novelizujících směrnic. Proto 
předkládáme upravenou srovnávací 
tabulku té novely směrnice, která 
dotyčný požadavek (uvádět na 
úředních návěskách osiva název 
druhu latinsky) do dvou zmíněných 
starých směrnic zavedla. Je to 
směrnice 88/380/EHS.  
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 V obecné části odůvodnění není uvedena směrnice EU 2015/1535 a není s ní 
zhodnocena plná slučitelnost návrhu vyhlášky. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Znění odůvodnění bylo upraveno. 

 U druhé věty navrhované úpravy obsažené v Čl. I bod 9. (Příloha č. 5, část III, 
oddíl 3, pododdíl 4, bod 3.) není postupováno podle přílohy č. 5 LPV a ani není 
přiložena relevantní srovnávací tabulka ve vztahu k relevantnímu ustanovení 
přílohy směrnice 2009/74/ES. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. Bude 
přiložena i srovnávací tabulka 
k relevantnímu ustanovení přílohy 
směrnice 2009/74/ES. 
 

 Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  

Návrh vyhlášky má transpoziční vztah k těmto směrnicím EU: 

• 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. 

Dále má mít návrh vyhlášky podle jejího odůvodnění částečný transpoziční 
vztah k těmto směrnicím EU: 

• směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva 
obilovin na trh, 

• směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva 
pícnin na trh a 

• směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin 

Akceptováno. 
Znění tabulek bylo upraveno. 
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a přadných rostlin na trh. 

Rovněž představuje návrh vyhlášky částečnou transpozici 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. 

 Připomínky a případné návrhy změn:  

Zásadní připomínky: 

K předmětu vyhlášky 

S ohledem na to, že navrhovaná úprava týkající se sadby česneku a vzorů 
uznávacích listů závisí na přijetí novely zákona o oběhu osiva a sadby, která však 
jako sněmovní tisk č. 816 nepodstoupila zatím ani první čtení, je nutné tuto 
navrhovanou úpravu z předmětu vyhlášky vypustit.   

Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky byl připravován 
v předstihu tak, aby nabyl účinnosti 
k 1.1.2017 stejně s novelou zákona 
o oběhu osiv a sadby (tisk 816). To 
je standardní postup, jinak nelze 
zkoordinovat účinnost novely a 
vyhlášky ke stejnému (nebo 
alespoň k blízkému shodnému 
datu), navíc musíme novelu 
vyhlášky notifikovat, což zabere 3 
měsíce. Během projednávání 
návrhu novely zákona v PS PČR 
ale došlo ke značnému zpoždění 
(do PS vládní návrh novely zákona 
předložen 24. 5. 2016). Proto se 
naše plány na účinnost novely 
zákona i vyhlášek, která by 
odpovídala notifikačním lhůtám, 
ukázaly jako nerealizovatelné. 
 

 K Čl. I bod 6. - § 24 odst. 7 

Navrhovaná úprava svou podstatou představuje v zásadě zakázanou recepci 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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ustanovení čl. 49 odst. 4 nařízení ES č. 1107/2009. Nicméně v daném kontextu 
(odkazovaná unijní úprava se vyskytuje v jiné oblasti právní úpravy, než je 
předmět vyhlášky č. 129/2012 Sb., v platném znění) se tento přístup jeví jako 
přínosnější, než např. odkaz na postup podle výše uvedeného odkazovaného 
unijního ustanovení, a lze tak s navrženým postupem výjimečně souhlasit. Navíc 
toto odkazované unijní ustanovení zřejmě nedostatečně reflektuje právní vývoj na 
unijní úrovni, což má i určitý vliv na navrhovanou úpravu. Slovní spojení 
„standardní věty týkající se bezpečnostních opatření podle směrnice 1999/45/ES“ 
lze nyní zřejmě chápat jako „standardní věty o nebezpečnosti podle nařízení 
1272/2008“. Předkladatel operuje s již nahrazeným unijním pojmem a navíc 
využívá de facto nenormativního odkazu, když je zde namístě využití odkazu 
normativního. 

Je vhodné nahradit slova „standardními větami týkajícími se bezpečnostních 
opatření podle zvláštního právního předpisu3)“ slovy „standardními větami o 
nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/20083)“. 

 K stávajícímu bodu 2. přílohy č. 5, část III, oddíl 3, pododdíl 4 

Pokud stávající právní úprava má již představovat transpozici ustanovení čl. 1 
směrnice 2016/11 v rozsahu požadavků kladených na odrůdovou čistotu 
základního osiva, je nutné doplnit, že se jedná o kategorii základního 
rozmnožovacího materiálu. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno v zájmu lepší 
srozumitelnosti pro širokou 
veřejnost, i když změna nebude mít 
praktický dopad. Současný stav 
totiž dosud nepředstavoval 
problém, protože komponenty 
hybridů náleží vždy do kategorie 
základní rozmnožovací materiál. 
 
Znění bylo upraveno takto: 
9. V příloze č. 5, části III, 
oddílu 3, pododdílu 4, body 2 a 3 
znějí:  
„2. Pro osivo hybridních odrůd 
řepky kategorie E vyráběné za 
použití pylové sterility je stanovena 
minimální odrůdová čistota 
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mateřského komponentu 99,0 % a 
otcovského komponentu 99,9 %. 
3. Minimální odrůdová čistota 
hybridních odrůd (% hybridnosti) 
osiva řepky kategorie C vyráběného 
za použití pylové sterility je u 
ozimých odrůd 90,0 % a u jarních 
odrůd 85,0 %. Kontroluje se na 
úředně odebraných vzorcích úřední 
následnou vegetační zkouškou 
nebo pomocí vhodných 
biochemických metod.“. 
 
CELEX: 32016L0011 
 
 

 K Čl. I bod 9. – Příloha č. 5, část III, oddíl 3, pododdíl 4, bod 3. 

První věta navrhované právní úpravy transponuje ustanovení čl. 1 směrnice 
2016/11 v rozsahu požadavků kladených na odrůdovou čistotu certifikovaného 
osiva. 

Navrhovaná úprava spadá do části III přílohy č. 5, která upravuje požadavky na 
vlastnosti množitelských porostů. Nicméně navrhovaná úprava se vztahuje 
k požadavkům kladeným na osivo a systémově tak patří do části V přílohy č. 5.  

Je vhodné zvážit, zda navrhovanou úpravu, včetně souvisejících bodů 2. a 
4., nepřesunout do části V přílohy č. 5. 

Vysvětleno.  
Souhlasíme, že jde o požadavek na 
osivo, jeho splnění se však 
posuzuje v porostu, proto je v 
příloze vyhlášky zařazen mezi 
ostatní požadavky na porost – to 
znamená požadavky, jejichž 
splnění se posuzuje vizuální 
kontrolou rostlin na poli. Zatímco 
část V obsahuje požadavky, jejichž 
splnění se zjišťuje testováním 
semen v laboratoři. 

 K Čl. III – Účinnost 

Nabytí účinnosti navrhované vyhlášky je stanoveno patnáctým dnem po dni jejího 
vyhlášení. Podle zvláštní části odůvodnění se tak děje s ohledem na to, že termín 
pro implementaci předpisů EU je 1. 1. 2017 a vyhláška je tedy předkládána v 
předstihu tak, aby se podařilo tento termín dodržet.  

Vysvětleno. 
Datum nabytí účinnosti je třeba 
operativně přizpůsobit datu nabytí 
účinnosti novely zákona o oběhu 
osiva a sadby (tisk 816), což nelze 
v současnosti přesně odhadnout, 
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Zde je nutno uvést, že prováděcí předpisy ke směrnici EU 2016/11 se mají 
výslovně použít od 1. ledna 2017 (čl. 2 odst. 1) a ke směrnici EU 2016/317 od 1. 
dubna 2017 (čl. 7 odst. 1). 

S ohledem na výše uvedené je nutné stanovit dělené nabytí účinnosti návrhu 
vyhlášky konkrétními dny.  

neboť záleží na průběhu 
legislativního procesu. Vládní návrh 
novely zákona o oběhu osiva  
a sadby byl Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR předložen dne 24. 
5. 2016. Nyní musíme 
pozměňovacím návrhem posunovat 
účinnost, kterou máme pevně 
stanovenou datem 1.1.2017, a je již 
nereálná. Proto se chceme vyhnout 
stanovení účinnosti pevným datem, 
samozřejmě vyhláška nabyde 
účinnosti až po novele zákona nebo 
současně s ním.   

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 
 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 
 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

Připomínka: 
1. K čl. I bodu 10 
V daném bodě je uvedeno, že se zrušuje podtržení názvů částí I, II a III. 
V samotném znění přílohy č. 7 vyhlášky č. 129/2012 Sb. názvy podtržené nejsou, 
proto navrhujeme daný bod zrušit a dosavadní body 11 až 19 označit jako 10 až 
18. 
 
 

Vysvětleno. 
Podtržení příloh je ve Sbírce 
zákonů.   
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 2. K čl. I bodu 15 
Doporučujeme text uvedený v uvozovkách nepsat kurzívou. 
Dané doporučení vychází z čl. 58 odst. 7 usnesení vlády České republiky  
č. 188/1998, o legislativních pravidlech vlády (dále jen „LPV“). 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o doplnění slov do věty, 
která je již v platném znění přílohy 
č. 9 (žádost o registraci osob) 
napsána kurzívou.  
 

 3. K čl. I bodu 19 
V samotném znění přílohy č. 22 doporučujeme nadpis „Požadavky na množitelské 
porosty sadby česneku a sadbu česneku“ umístit na střed. 
Dané doporučení vychází z čl. 35 LPV. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Státní pozemkový 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
 

1. K bodu 2 (§ 10 odst. 1 písm. b) 
Z důvodu nadbytečnosti odstranit slovo „vyjádřen“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

2. K bodu 4 (§ 10 odst. 2)  
Navrhujeme zachovat ve vyhlášce vzor Prohlášení o osivu s neukončenou 
certifikací uvedený pod písmenem m) vzhledem k tomu, že nyní projednávaná 
novela zákona č. 219/2003 Sb. se § 7a odst. 5 nedotýká a zmocňovací ustanovení 
pro vydání vzoru tohoto dokladu vyhláškou by zůstalo nenaplněno. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

3. K bodu 6 (§ 24 odst. 7) 
V § 24 odst. 7 se slova „úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele“ nahrazují 
slovy „zvláštní návěsce“. 
Důvodem je, že ze znění čl. 49 odst. 4 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 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 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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pojmu návěska je žádoucí i pro lepší aplikovatelnost tohoto ustanovení v praxi. 
 
4. K bodu 8 (§ 25 odst. 6) 
V § 25 odst. 6 se věta „Na úředních návěskách směsí obilnin, trav, luskovin, 
jetelovin a jiných krmných plodin se název druhu botanickým názvem uvádět 
nemusí.“ nahrazuje větou „Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro úřední návěsky 
směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin.“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

5. K bodu 16 (příloha č. 10) 
Navrhujeme zachovat ve vyhlášce vzor Prohlášení o osivu s neukončenou 
certifikací uvedený pod písmenem m) vzhledem k tomu, že nyní projednávaná 
novela zákona č. 219/2003 Sb. se § 7a odst. 5 nedotýká a zmocňovací ustanovení 
pro vydání vzoru tohoto dokladu vyhláškou by zůstalo nenaplněno. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

6. K bodu 19 (příloha č. 22, část III, oddíl 4, bod 2 
V navrženém znění přílohy č. 22, části III, oddílu 4, bodu 2. se věta druhá zrušuje.  
Požadavky pro označování balení rozmnožovacího materiálu informacemi o 
chemickém ošetření jsou upraveny v § 19 odst. 13.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

7. Nad rámec předkládaného návrhu novely navrhujeme za bod 12. přidat nový 
bod 13, a to z důvodu nutnosti aktualizace vědeckých názvů některých škodlivých 
organismů. Bod 13 zní: 

„13. V příloze č. 8, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce 5.3 sloupec „Škodlivý 
organismus“ v řádku „Fazol obecný“ zní:   

„Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati  
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.“.“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

8. V návaznosti na body 2) a 5) těchto připomínek je nutné do novely vložit nový 
bod, kterým bude podle stávajícího bodu 3 novely do vzoru dotyčného prohlášení 
přidáno pořadové číslo prohlášení. Navrhujeme tedy přidat nový bod novely, který 
zní: 

„V příloze č. 10 ve vzoru Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací se pod 
název dokladu na nový řádek vkládají slova:  

„Pořadové číslo prohlášení:  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Vzor „Prohlášení o osivu 
s neukončenou certifikací“ bude 
nově vložen s navrhovanou 
úpravou. 
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  Serial number:“.“. 
 
9. K bodu 1 
Navrhujeme do výčtu směrnic EU v poznámce pod čarou č. 1 doplnit odkaz na 
připravovanou novou směrnici v tomto znění: 

„Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/… ze dne … ,kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS, pokud jde o …“. 

Dále výčet čísel CELEXu uvést v tomto znění: 

„CELEX: 32016L0317, 32016L0011, 32016L….“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

10. Nový novelizační bod 

Do textu novely vložit nový novelizační bod, který zní: 

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

CELEX: 32016L…“. 

Tyto návrhy mají za cíl transpozici zcela nové směrnici EK, která ale bohužel 
k dnešnímu dni ještě nevyšla v Úředním věstníku EU, což se dá ale očekávat 
během několika dnů. ÚKZÚZ navrhuje zapracování těchto připomínek do textu 
novely, konečné rozhodnutí či jiné načasování samozřejmě ponechává na úvaze 
MZe. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ústřední 
bramborářský svaz 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
šlechtitelská a 
semenářská 
asociace (ČMŠSA) 

1) Zásadní připomínka: 
K bodu 7 (§ 24) 
(7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem na ochranu rostlin, musí býtuvede se tato 
skutečnost na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a v doprovodných 

Vysvětleno. 
Ve vyhlášce nemohou být 
stanoveny povinnosti, pouze 
provádí zákon. 
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 dokladech uvedena tato skutečnost, společně s názvem použitého přípravku na 
ochranu rostlin, jeho účinnou látkou nebo látkami, standardními větami týkajícími 
se bezpečnostních opatření podle zvláštního právního předpisu3) a opatřeními ke 
snížení rizika uvedenými v povolení použitého přípravku na ochranu rostlin. 
 
Odůvodnění: 
Velká obsáhlost textů, které je dle návrhu nutné uvádět k přípravkům na ochranu 
rostlin (POR). Přesně specifikovat, co je nezbytné uvádět na návěsce dodavatele. 
Dále určit, které věty a texty opatření ke snížení rizik uvádět na návěsce 
dodavatele. Je důležité, aby se výše uvedené údaje technicky vešly na návěsky. 
Jak postupovat při kombinaci více POR – složitost a obsáhlost textů. 
Upřesnit, jak budou řešena malá balení. 
 
Specifikovat účinnost vyhlášky vzhledem k zásobám finalizovaných osiv. 
 

Věcně jde o stejný výsledek, ale 
navrhované znění lépe vyhovuje 
legislativním požadavkům na právní 
předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Účinnost vyhlášky bude 
přizpůsobena účinnosti novely 
zákona o oběhu osiv a sadby 
(sněmovní tisk 816), která je 
v současné době projednávána 
v Poslanecké sněmovně. 
 

 2) K příloze č. 22 
Požadavky na množitelské porosty sadby česneku: 
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 
a) Oddíl 1 Předplodiny, počet a termíny přehlídek 
Počet přehlídek porostů 3 
 
Odůvodnění: 
Doposud byla jedna přehlídka v porostu během vegetace a druhá již na vytříděnou 
sadbu česneku, zároveň s odběrem vzorků sadby.  Domníváme se, že je 
dostačující jedna přehlídka.    
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 b) Oddíl 2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů 
*Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu 
použito účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu. 
 
Odůvodnění: 
Jaký hmyz je v tomto případě myšlen a co by mohl způsobit v případě sousedících 
porostů, např. cibule a česneku s technickou vzdáleností např. 3 m (cesta pro 
mechanizaci)? 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„*Uvedené vzdálenosti nemusí být 
dodrženy, pokud je u množitelského 
porostu použito účinné mechanické 
izolace zabraňující vniknutí hmyzu 
schopného přenést na rostliny 
česneku viry.“. 
 

 c) Oddíl 4 Zdravotní stav porostu 
Skupina škodlivých organismů - Viry a virům podobné organismy 
- Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme specifikovat podmínku viruprostého porostu jen pro porosty 
sadbového materiálu, který bude deklarován a prodáván jako bezvirózní sadba.  
Některé odrůdy mohou být vůči uvedeným virům tolerantní – tzn. že může 
v omezené míře vykazovat slabé příznaky, ale nedochází k poškození rostlin ani 
omezení výnosu.  
 

Neakceptováno. 
Deklarovat jakýkoli materiál jako 
viruprostý je možné pouze po 
patřičném testování, se kterým se 
v navrženém systému nepočítá. 
Nelze tedy stanovit podmínku, že 
materiál bude skutečně viruprostý. 
Proto je v příloze navrženo pouze 
to, že každý množitelský porost 
musí být „vizuálně prostý škodlivých 
organismů uvedených v příloze a 
nesmí vykazovat příznaky napadení 
těmito organismy“.  
Tolerance určitých odrůd vůči 
některým virům nezaručí toleranci 
vůči jiným virům, které významné 
poškození rostlin a výnosu způsobit 
mohou. Toleranci ke všem virům 
předpokládat nelze. 
 
 

 d) Část VII Malé balení 
Oddíl 1 Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku 
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 25 cibulí 
česneku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Odůvodnění: 
Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 35 cibulí 
česneku.  
S ohledem na prodej jarního úzkolistého nepaličáku s velikostí 3,5 - 4,5 cm 
odpovídá 1 kg cca 35 ks.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 5. května 2017 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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