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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška číslo 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění 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 

§ 2 písm. o) o) plodící rostlinou rostlina rozmnožená z matečné 
rostliny a vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem 
umožnit ověření odrůdové pravosti uvedené 
matečné rostliny 

32014L0098 Čl. 1 odst. 9 
 

Čl. 1 odst. 9 „plodící rostlinou“ se rozumí 
rostlina rozmnožená z matečné rostliny a 
vypěstovaná pro produkci ovoce s cílem 
umožnit ověření odrůdové pravosti 
uvedené matečné rostliny; 

§ 11 odst. 1 
písm. b) 

b) vedení seznamu pěstovaných odrůd, který 
obsahuje náležitosti stanovené Ústavem pro 
registraci odrůd s úředně uznaným popisem 
v případě odrůd uváděných do oběhu podle  
§ 3d zákona. 

32008L0090 Čl. 3 odst. 4 4. Aniž je dotčen odstavec 1, mohou 
členské státy na svém vlastním území 
povolit dodavatelům uvedení na trh 
přiměřených množství rozmnožovacího 
materiálu a ovocných rostlin, které jsou 
určeny: 

§ 16 odst. 1 
a 2 

(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů 
se při uvádění do oběhu balí a označí úřední 
návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván 
jinému, než konečnému spotřebiteli, musí být rovněž 
opatřen průvodním dokladem. 

 
(2) Průvodní doklad splňuje následující požadavky: 

a)  obsahovat informace stanovené v odstavci 3 a jak 

32014L0096 Čl. 3 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 

Průvodní doklad pro prvotní, základní 
nebo certifikovaný materiál 
1. Členské státy mohou stanovit, že 
příslušný úřední subjekt nebo dotčený 
dodavatel pod dohledem uvedeného 
subjektu mohou vystavit průvodní doklad 
pro partie různých odrůd nebo typů 
prvotního, základního nebo 
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je uvedeno na příslušné návěsce, 
b)  být napsán v jednom z úředních jazyků Unie, 
c)  být dodán alespoň ve dvou vyhotoveních 

(dodavatel a příjemce), 
d)  doprovázet materiál z místa dodavatele do místa 

příjemce, 
e)  obsahovat jméno a adresu příjemce, 
f)  obsahovat datum vydání dokladu, 
g)  obsahovat popřípadě další informace týkající se 

dotčených partií. 
 

 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2 

certifikovaného materiálu, které mají být 
uvedeny na trh společně, jako doplněk 
návěsky uvedené v článku 2. 
2. Průvodní doklad musí splňovat tyto 
požadavky: 
 a) obsahovat informace stanovené v čl. 2 

odst. 2 a jak je uvedeno na příslušné 
návěsce; 

 b)  být napsán v jednom z úředních 
jazyků Unie; 

 c)  být dodán alespoň ve dvou 
vyhotoveních (dodavatel a příjemce); 

 d)  doprovázet materiál z místa 
dodavatele do místa příjemce; 

 e)  obsahovat jméno a adresu příjemce; 
 f)   obsahovat datum vydání dokladu; 
 g) obsahovat popřípadě další informace 

týkající se dotčených partií. 
3. Pokud jsou informace v průvodním 
dokladu v rozporu s informacemi na 
návěsce uvedené v článku 2, informace na 
uvedené návěsce mají přednost. 

§ 16 odst. 3 (3) Úřední návěska obsahuje 
a) údaj „pravidla a normy EU“, 
b) označení členského státu nebo jeho kód, 
c) označení příslušného úředního subjektu 

členského státu nebo jeho kód, 
d)  jméno nebo název dodavatele nebo jeho 

registrační číslo vydané příslušným úředním 
subjektem členského státu, 

e) referenční číslo obalu nebo svazku, individuální 
pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo šarže, 

f) botanický název, 
g) kategorie a v případě základního materiálu rovněž 

32014L0096 ČL. 2 odst. 2 Návěska musí obsahovat tyto informace: 
 a)  údaj "pravidla a normy EU"; 
 b)  členský stát označení nebo příslušný 

kód; 
 c)  příslušný úřední subjekt nebo 

příslušný kód; 
 d)  jméno dodavatele nebo jeho 

registrační číslo/kód vydané 
příslušným úředním subjektem; 

 e)  referenční číslo obalu nebo svazku, 
individuální pořadové číslo, číslo týdne 
nebo číslo šarže; 
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číslo generace, 
h) název odrůdy a popřípadě klonu  

1. v případě podnoží, které nepatří k odrůdě, 
název dotčeného druhu nebo interspecifického 
hybridu,  

2. v případě naštěpovaných ovocných rostlin 
musí být tyto informace uvedeny pro podnož a 
ušlechtilou část,  

3. V případě odrůd, u kterých probíhá řízení 
registraci odrůdy nebo řízení o udělení 
ochranných práv, musí tato informace uvádět 
tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se 
projednává“, 

i) popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným 
popisem“, 

j) množství, 
k) země produkce a příslušný kód, pokud se liší od 

členského státu označení, 
l) rok vydání, 
m) pokud je původní návěska nahrazena jinou 

návěskou, rok vydání původní návěsky,  
n) popřípadě další údaje podle zvláštního právního 

předpisu4). 

 f)   botanický název; 
 g)  kategorie a pro základní materiál 

rovněž číslo generace; 
 h)  název odrůdy a popřípadě klonu. V 

případě podnoží, které nepatří k 
odrůdě, název dotčeného druhu nebo 
interspecifického hybridu. V případě 
naroubovaných ovocných rostlin musí 
být tyto informace uvedeny pro 
podnož a roub. V případě odrůd, u 
nichž se žádost o úřední registraci 
nebo o odrůdové právo projednává, 
musí tato informace uvádět tyto údaje: 
"navržený název" a "žádost se 
projednává"; 

 i)   popřípadě údaj "odrůda s úředně 
uznaným popisem"; 

 j)   množství; 
 k)  země produkce a příslušný kód, pokud 

se liší od členského státu označení; 
 l)   rok vydání; 
 m) pokud je původní návěska nahrazena 

jinou návěskou, rok vydání původní 
návěsky. 

 
 

Číslo předpisu ES  
(kód CELEX) Název předpisu ES 
32014L0096 Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU 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.  

32014L0098 Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU 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. 
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