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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. 332/2006 Sb., o množitelských porostech  
a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho 
uvádění do oběhu (dále jen „návrh novely 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, jehož novela  
je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako 
tisk č. 816. 
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány 
státní správy na rok 2017. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky 
v rámci schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 
rozhodl, že k překládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno. 
 
 
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 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 (dále jen „zákon o oběhu osiva sadby“), a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 
 
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) 2014/98 ze dne 15. října 2014, kterou se provádí 
směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných 
rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele  
a podrobná pravidla pro úřední inspekce, 

 
• Prováděcí směrnice Komise (EU) 2014/96 ze dne 15. října 2014, o požadavcích  

na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin  
a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti 
směrnice Rady 2008/90/ES. 

 
U směrnic 2014/98/EU a 2014/96/EU skončila lhůta pro transpozici k 31. 12. 2016 
S ohledem na zdržení legislativního procesu novely zákona o oběhu osiva sadby při 
projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 816), kdy 
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i přes doručení vládou do Poslanecké sněmovny v květnu 2016 byl teprve dne 15. 3. 2017 
tento návrh novely projednán v 1. čtení, přičemž přijetí předkládaného návrhu vyhlášky  
je závislé na přijetí uvedeného návrhu novely zákona o oběhu osiva sadby, je nezbytné  
a žádoucí v co nejkratší možné době předkládaný návrh novely vyhlášky schválit.  
 
Předkládaný návrh mj. obsahuje rovněž transpozice výše uvedených směrnic a 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.  
 
 
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 žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet,  
ani na ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze rovněž 
očekávat negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
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.  
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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. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I  
 
K bodu 1 (§ 2 písm. o) 
V rámci uznávacího řízení je nezbytná kontrola odrůdové pravosti. V případě 
rozmnožovacího materiálu předstupňů však není možno zejména u peckovin z důvodu 
přenosu některých virových chorob pomocí pylu provádět kontrolu přímo na matečných 
rostlinách. Z tohoto důvodu využívá certifikační schéma rostliny pocházející geneticky  
ze stejného zdroje, tyto rostliny jsou však vysazeny mimo množitelský porost a slouží  
ke kontrole odrůdové pravosti. 
 
K bodu 2, 9, 11, 12, 14, 15, 19 (§ 3, 7, 9, 11, 12, 14 až 16, 18) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Byla opravena informativní ustanovení pod 
nadpisy paragrafů tak, aby odpovídala návrhu novely 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, která je v současné době projednávána 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk č. 816. 
 
K bodu 3 (§ 3 odst. 4) 
Vyhláška v paragrafovém znění taxativně stanovuje obsahové náležitosti dokladu, proto není 
nutné stanovovat explicitně vzor dokladu dodavatele. Při splnění obsahových náležitostí 
bude ÚKZÚZ akceptovat jakoukoli formu dokladu dodavatele, což představuje vstřícný krok 
právě vůči dodavatelům. Ti v praxi využívají většinou dodacích listů a faktur. 
Úprava vyplývající z nového znění tohoto bodu vychází z § 23 odst. 2 písm. b), který 
umožňuje povolit uvádět do oběhu odrůdy v kategorii „STANDARD“, které nefigurují ve 
společném katalogu odrůd, nejsou právně chráněny ani registrovány. Jde o odrůdy, ze 
kterých je jinak možno vyrábět zemské víno, bez tohoto ustanovení však není možno vyrábět 
sazenice pro výsadby a podsadby.  
 
K bodu 4 (§ 4 odst. 1 písm. c) 
Nastavení systému na stejnou úroveň jako má réva vinná, testovaný materiál je součástí 
certifikačního schématu, netestovaný je uváděn do oběhu jako standardní rozmnožovací 
materiál označovaný zkratkou „STANDARD“. 
 
K bodům 5 a 6 (§ 4 odst. 2 a odst. 3)  
Odborná úprava technického charakteru na základě konzultace se školkaři a další odbornou 
veřejností. 
 
K bodu 7 (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 1) 
Změna vychází z principu, že je rozmnožovací materiál před uznáním otestován na všechny 
škodlivé organismy, které jsou určeny certifikačním schématem. 
 
K bodu 8 (§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2) 
Představuje upřesnění způsobu uchovávání rozmnožovacího materiálu ve smyslu běžné 
praxe a předpisů EU. 
 
K bodu 10 (§ 7 odst. 6) 
V rámci postupného sjednocování příloh všech vyhlášek spadajících do věcné působnosti 
předkladatele a ÚKZÚZ, dochází na základě doporučení Komise pro správní právo 
k postupnému vypouštění těch příloh, které představují vzory správních rozhodnutí  
a osvědčení vydávaných ústavem. Náležitosti takových dokumentů vyplývají ze správního 
řádu, případně dalších právních předpisů a není tedy nutné jejich vzor přímo zahrnovat do 
příloh prováděcích právních předpisů. 
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K bodu 13  (§ 11 odst. 1 písm. b)) 
Ustanovení vychází z nové povinnosti evidence odrůd s „úředně uznaným popisem“. Tímto 
zaniká možnost uvádět odrůdy s popisem uloženým u dodavatele ve smyslu dřívějších 
předpisů. Možnost uvádění do oběhu s popisem uložený u dodavatele podle nového § 3d 
bude předmětem samostatné vyhlášky, která se zabývá rozmnožovacím materiálem 
ovocných rodů a druhů podle podmínek prováděcích předpisů EU. 
 
K bodu 17 (§ 16 odst. 1 až 3) 
Změna vychází z prováděcí směrnice 2014/96/EU, která stanovuje podmínky pro označování 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. 
 
K bodům 17 a 18 (§ 17 odst. 3 písm. g) a h))  
Rozdělení výpěstků k expedici do dvou skupin porostů pro lepší kontrolu původu  
a ochranných práv k odrůdám rostlin.  Praxe platby licenčních poplatků vychází většinou 
z prodaných výpěstků.  
 
K bodu 20 (Příloha č. 1, část 2)  
Technická úprava vycházející z vědeckých poznatků o způsobu šíření škodlivých organismů.  
 
K bodu 21 (Příloha č. 1, tabulky 4 a 4.1)  
Odborná úprava technického charakteru na základě praxe, kdy není důvodem omezovat 
konstrukci pouze na jednu odrůdu. Smysl má pouze omezení na kategorii nebo generaci. 
Úpravy procentuálního zastoupení příměsí vychází z konzultace se školkaři a další odbornou 
veřejností. 
 
K bodu 22 (Příloha č. 2)  
Odborná úprava technického charakteru na základě praxe, dostatečná ochrana matečných 
porostů je dána ustanovením, které zohledňuje splavování půdy. V případě sazenic révy je 
upřesněno zakládání révových školek dle znění směrnice.  
V tabulce č. 3 je upřesněno odkazem které škodlivé organismy se nesmí ve stanoveném 
množství vyskytovat v porostu a které se zaznamenávají do evidence. Dále je upraveno 
zacházení s rostlinami, které jsou napadeny. V některých případech stačí označení rostlin  
a tím jejich vyloučení z množení. 
Dále bylo upřesněno, co je myšleno příměsí v porostu tak, aby znění lépe odpovídalo 
směrnici.  
 
K bodu 23 (Příloha č. 3 tabulka 1)  
Došlo k úpravě termínů přehlídek po konzultaci s odbornou veřejností tak, aby lépe 
odpovídali vegetaci a možným výkyvům počasí v jednotlivých letech. Dále došlo k upřesnění, 
jakým způsobem je ověřována pravost odrůd u rozmnožovacího materiálu předstupňů tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci škodlivými organismy. 
 
K bodu 24 (Příloha č. 3, část 1, tabulka 1.2)  
Odborná úprava technického charakteru na základě konzultace se školkaři a další odbornou 
veřejností z důvodu lepší organizace přehlídek v závislosti na různém průběhu počasí 
v jednotlivých letech. 
 
K bodu 25 (Příloha č. 3, tabulka 3)  
Kvalita rozmnožovacího materiálu je primárně kontrolována pomocí vizuálních přehlídek  
a pravidelného testování. Po konzultaci s odbornou veřejností bylo odstraněno věkové 
omezení, jelikož jsou mnohdy porosty, které i přes vysoký věk dosahují stejné kvality jako 
porosty mladé. 
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K bodu 26 (Příloha č. 3, tabulka 4)  
Odborná úprava technického charakteru na základě skutečné odborné praxe prodiskutované 
s odbornou veřejností. 
 
K bodu 27 (Příloha č. 3, tabulka 4.1)  
Odborná úprava technického charakteru na základě skutečné odborné praxe prodiskutované 
s odbornou veřejností. 
 
K bodu 28 (Příloha č. 3, tabulka 4.3)  
Jde o úpravu, která zohledňuje pěstování odrůd, ve kterých je geneticky zakotven 
kolumnární (sloupovitý, sloupcovitý…) růst. Tyto odrůdy jsou plnohodnotně použitelné 
k výsadbě při výrazně nižším vzrůstu, než je to běžné u klasických odrůd. 
 
K bodu 29 (Příloha č. 3, tabulka 4.5)  
Úpravou dochází ke sloučení podmínek pro kontejnerované a prostokořené sazenice 
jahodníku do jedné tabulky. Důvodem je přehlednost legislativy a odstranění nadbytečných 
ustanovení 
 
K bodu 30 (Příloha č. 3, tabulka 4.6)  
Úprava vychází ze sloučení požadavků do jedné tabulky. Tímto se stává tato část přílohy 
nadbytečná. 
 
K bodu 31 (Příloha č. 3, tabulka 4.7)  
Jde o úpravu zařazování štěpovaných výpěstků ve smyslu certifikačního schématu, kdy je 
možno výpěstek vyrábět pouze z komponentů stejné nebo vyšší kategorie, případně 
generace. Není možno použít podnož nižší kategorie nebo generace, než má být kategorie 
nebo generace výchozího výpěstku. Tato úprava je byla konzultována s odbornou veřejností. 
 
K bodu 32, 34 a 36 (Příloha č. 4, 7, a 9) 
V návaznosti na zrušení vzoru některých dokumentů z příloh vyhlášky (vzor dokladu 
dodavatele, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál /novelizační bod 2/, vzor 
uznávacího listu množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu /novelizační bod 10/  
a rozsah popisu pěstovaných odrůd /novelizační bod 13/ se zrušují přílohy 4, 7 a 9, které tyto 
vzory obsahují. 
 
K bodu 33 (Příloha č. 6)  
Úprava technického charakteru, která vychází z požadavku odborné veřejnosti v budoucnu 
sloučit dokumenty, které jsou Ústavem vyžadovány v rámci uznávacího řízení a soustavné 
rostlinolékařské kontroly. Z tohoto důvodu je nutné sjednocení termínů podání žádostí  
a oznámení s termínem žádosti o soustavnou rostlinolékařskou kontrolu. 
 
K bodu 35 (Příloha č. 8 část 1)  
Jde o úpravu technického charakteru vycházející z výzkumu, kdy bylo zjištěno, že je škodlivý 
organismus (Hop latent viroid) běžně přítomen v  porostech bez toho, aby způsoboval 
ekonomickou škodu. Po konzultaci s odbornou veřejností byl tedy z tabulky odstraněn. 
 
K Čl. II 
Účinnost 
Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení tak, aby byl v co nejkratší 
možné době přijat, a to v návaznosti na přijetí návrhu novely zákona č. 219/2003 Sb.,  
o oběhu osiva sadby, k jehož provedení má být vyhlášky vydána. Transpoziční lhůta u obou 
transponovaných směrnic přitom vypršela ke dni 31. 12. 2016. 
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