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III. 
 

Odůvodnění 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Důvod předložení 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění 
osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. 
 
1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

Hlavním cílem předloženého návrhu je transpozice následujících právních předpisů 
Evropské unie: 

 Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění 
přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu 
brambor a partie sadby brambor. 

 Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro 
základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd. 

 Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních 
podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor. 

 Prováděcí směrnice Komise 2015/1955/EU ze dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy 
I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh. 

 
Výše uvedené prováděcí směrnice Komise byly přijaty s cílem uvést do souladu v nich 

obsažené minimální požadavky na kvalitu sadby brambor s aktuálním stavem vědeckých 
poznatků a stanovit požadavky na jednotlivé třídy Unie pro sadbu brambor, protože od přijetí 
směrnice 2002/56/ES byly vyvinuty nové metody pěstování brambor a zlepšeny diagnostické 
přístroje pro určení škodlivých organismů a agronomické postupy, které se používají k boji 
proti šíření škodlivých organismů. Tento technický vývoj umožňuje produkovat sadbu 
brambor, která splňuje přísnější požadavky, než jsou ty, které stanoví původní směrnice 
2002/56/ES. Zároveň byly získány poznatky o nových původcích nákaz a byly upřesněny 
poznatky o existujících nákazách, které naznačují, že jsou zapotřebí přísnější opatření. Dále 
byly prohloubeny vědecké poznatky ohledně souvislosti mezi počtem generací a úrovní 
výskytu škodlivých organismů na sadbě brambor.  
 

Dalším cílem výše uvedených prováděcích směrnic Komise bylo uvést do souladu 
požadavky na kvalitu sadby brambor v uvedených směrnicích s aktualizovanými požadavky 
standardu pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), s normami 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) a Evropské a Středozemní organizace ochrany 
rostlin (EPPO), jejichž cílem je usnadňování mezinárodního obchodu, podpora vysoce 
kvalitní produkce, zvyšování výnosnosti a ochrana zájmů spotřebitelů. 

 
Další úpravy představují zejména upřesnění požadavku na způsob balení sadby 

česneku uváděné do oběhu, a to z důvodu nutnosti ochrany spotřebitele, protože v praxi 
často při prodeji údajně české sadby česneku nedostatečně zabalené a označené dochází 
k záměně sadbového česneku za česnek konzumní, často zahraničního původu, 
nedostatečné kvality a vlastností nevhodných pro naše klimatické podmínky. Směrnice 
Evropských společenství tuto problematiku upravují nedostatečně. 

 
V příloze č. 7 vyhlášky č. 129/2012 Sb. je provedena vlastní transpozice ustanovení 

dotyčných směrnic, protože se jedná o změny číselných hodnot minimálních požadavků na 
kvalitu sadby brambor a změny označování jednotlivých kategorií sadby. 
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V přílohách č. 9, 10 a 20 vyhlášky č. 129/2012 Sb. jsou provedeny změny navazující na 
změny přílohy č. 7, protože nové hodnoty a označení kategorií uvedené v příloze č. 7 je 
třeba promítnout do vzorů formulářů, dokladů a návěsek.  
  
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 souladu se zákonem, jehož ustanovení provádí, a je v souladu se 
zákonným zmocněním k jeho vydání. Ministerstvo zemědělství je k vydání vyhlášky 
zmocněno v § 3 odst. 11, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 
6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a 
odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 
18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 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.  

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie  

Předložený návrh novely vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána. 
Návrh novely vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie, které se na danou oblast vztahují: 

1. Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh, 
v platném znění. 

2. Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění 
přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu 
brambor a partie sadby brambor. 

3. Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie 
pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto 
tříd 

4. Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních 
podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě 
brambor. 

 
Předkládaný 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 dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů 
a zhodnocení z hlediska zákazu diskriminace a korupčních rizik 
 

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

 
Pokud jde o uvádění do oběhu sadby česneku pouze v uzavřeném obalu, jde v podstatě 

o uvedení legislativy do souladu se současnou praxí, protože většina dotčených subjektů už 
sadbu česneku uvádí do oběhu v uzavřených obalech. Na oblasti prodeje sadby česneku 
funguje na trhu pět dodavatelů, z nichž čtyři již dlouhodobě sadbu česneku v malém balení 
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na trh dodávají. Pátý dodavatel tak již rovněž začal činit, a to po schůzce k této problematice 
na Ministerstvu zemědělství dne 30. 6. 2015. Ke zvýšení nákladů spojených s „novými“ 
požadavky na malá balení sadby česneku tedy již u dodavatelů došlo dříve. 
Pokud by bylo nutné kvantifikovat toto navýšení, musel by Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) oslovit všechny dodavatele sadby česneku s žádostí  
o vyčíslení těchto nákladů, což by v tento moment, kdy by to dodavatele v podstatě 
administrativně zatěžovalo, nebylo účelné. 
 
Příloha 10 – změna dokladů vydávaných Ústavem, nebude mít dopad na dotčené subjekty. 
 
Příloha 20 – jen přehled kategorií rozmnožovacího materiálu, do kterého byly promítnuty 
změny zavedené do přílohy č. 7, nejde o formulář, který by dotčené subjekty musely 
vyplňovat. Změna této přílohy tedy nebude představovat zvýšení nákladů pro dotčené 
subjekty. 
 

Protokol o přebalení – jednorázová změna formuláře, který je dotčeným subjektům volně 
k dispozici na internetových stránkách Ústavu, takže po schválení této novely si subjekty 
budou stahovat změněný formulář, zvýšení nákladů to pro ně nebude představovat. 

 
Návrh vyhlášky rovněž nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

 
S přijetím návrhu vyhlášky nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční 
rizika. Návrh rovněž nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  
 
5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 

Dopisem Mgr. Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  
a legislativu, ze dne 22. 12. 2014, č. j. 18518/2014 – OKL, byla v souvislosti se zaslanými 
podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015, předkládanému návrhu udělena 
výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad. 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
Čl. I  
 
K bodu 1 - k poznámce pod čarou č. 1 
 

Doplňuje se poznámka pod čarou o odkaz na 

 prováděcí směrnici Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění 
přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde o minimální požadavky na sadbu 
brambor a partie sadby brambor,  

 prováděcí směrnici Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro 
základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd a  

 prováděcí směrnici Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních 
podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor. 
 
Uvedené směrnice jsou navrhovaným právním předpisem transponovány do právního 

řádu České republiky. 
 

Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství  
pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd byla zrušena. 
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K bodu 2 - k § 19  

 
Ustanovení zpřesňují způsob uvádění do oběhu sadby česneku pouze v uzavřeném 

obalu zamezujícím účinně záměně obsahu. Cílem navrhovaného ustanovení je zamezit 
klamání spotřebitelů při nákupu sadby česneku, kdy existuje stále rostoucí trend prodávat 
jako sadbu česneku česnek konzumní, který nemá dostatečnou kvalitu a vlastnosti 
očekávané od sadbového česneku. Jednoznačnější vymezení obalů sadby česneku dává 
Ústavu nástroj pro efektivnější výkon kontrolní činnosti osob, které uvádějí rozmnožovací 
materiál do oběhu.  

 
Jedná se o naplnění ustanovení směrnice, které se Ústavu nezdálo dosti přesné pro 

použití v naší legislativě: Směrnice 2008/72/ES článek 11, odstavec 1: „Aniž je dotčen čl. 10 
odst. 2, je sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uváděn na trh výhradně v dostatečně 
stejnorodých partiích, pokud jsou provázeny doklady vystavenými dodavatelem v souladu 
s podmínkami stanovenými v průvodce podle článku 4.“ 
  

K článku 14 výše uvedené směrnice: omezení uvádění do oběhu sadby česneku pouze 
v uzavřeném obalu nepatří mezi „omezení v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským 
stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí“ ani „omezení s ohledem na 
odrůdu“. 

 
K článku 15 směrnice 2008/72/ES:  Podle článku 11 odstavce 1 poslední věty mají být 

požadavky týkající se uzavírání a balení stanoveny v průvodce podle článku 4. Tyto 
požadavky ale doposud stanoveny nebyly, směrnice 1993/61/EHS, která má naplňovat 
ustanovení poslední věty článku 1 odstavce 1 směrnice 2008/72/ES, takové požadavky 
neobsahuje. Proto jsme přistoupili ke stanovení těchto požadavků v tomto návrhu. 
 
K bodu 3 - k příloze č. 1 (část III, oddíl 2, pododdíl 1) 

 

Vzhledem ke specifickému způsobu výroby osiva hybridních odrůd ječmene vyráběných 

za využití cytoplazmatické pylové sterility je třeba posuzovat množitelské porosty těchto 

odrůd podle jiných požadavků, než porosty ostatních typů hybridních odrůd. Z tohoto důvodu 

je nezbytné přidat mezi požadavky na minimální izolační vzdálenost množitelských porostů 

nový požadavek na větší minimální izolační vzdálenost množitelských porostů hybridních 

odrůd ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové sterility. Zvětšení této 

vzdálenosti vyplývá ze směrnice 2015/1955/EU.  

 
K bodu 4 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 2, pododdíl 2) 

 

Směrnice 2015/1955/EU nově stanovuje zvláštní požadavky na množitelské porosty 

hybridních odrůd ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové sterility. 

Protože se dosud na veškeré hybridní odrůdy ječmene vztahovaly požadavky společné  

pro všechny typy hybridních odrůd, je třeba z působnosti těchto stávajících požadavků 

vyčlenit právě hybridní odrůdy ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové 

sterility. 

 
K bodu 5 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 3, pododdíl 1) 

Směrnice 2015/1955/EU nově stanovuje zvláštní požadavky na množitelské porosty 

hybridních odrůd ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové sterility. 

Protože se dosud na veškeré hybridní odrůdy ječmene vztahovaly požadavky společné  

pro všechny typy hybridních odrůd, je třeba z působnosti těchto stávajících požadavků 
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vyčlenit právě hybridní odrůdy ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové 

sterility. 

 
K bodu 6 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 3, pododdíl 2) 

Směrnice 2015/1955/EU nově stanovuje zvláštní požadavky na množitelské porosty 
hybridních odrůd ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové sterility. 
Protože se dosud na veškeré hybridní odrůdy ječmene vztahovaly požadavky společné  
pro všechny typy hybridních odrůd, je třeba z působnosti těchto stávajících požadavků 
vyčlenit právě hybridní odrůdy ječmene, při jejichž výrobě se využívá cytoplazmatické pylové 
sterility. 

K bodu 7 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 3, pododdíl 2, bod 5.) 

Mezi požadavky na minimální odrůdovou čistotu je třeba přidat nový požadavek na nižší 

minimální odrůdovou čistotu porostů hybridních odrůd ječmene, při jejichž výrobě se využívá 

cytoplazmatické pylové sterility. Snížení tohoto limitu vyplývá ze směrnice 2015/1955/EU a 

důvodem snížení je skutečnost, že úspěšnost opylení u tohoto typu odrůdy je silně ovlivněna 

příznivostí povětrnostních podmínek v době přenosu pylu. Tudíž není v praxi reálné 

dosahovat vyššího počtu opylených květů a tím i vyššího procenta odrůdové čistoty, jako je 

tomu u jiných typů hybridních odrůd. 

 
K bodu 8 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 3, pododdíl 2, bod 6.) 

Rozšíření působnosti ustanovení o povinné úřední následné vegetační zkoušce 
základního osiva hybridních odrůd na hybridní odrůdy ječmene vyráběných za využití 
cytoplazmatické pylové sterility. 

 
K bodu 9 – k příloze č. 1 (část III, oddíl 3, pododdíl 2, bod 8.) 

 

Vzhledem ke specifickému způsobu výroby osiva hybridních odrůd ječmene vyráběných 

za využití cytoplazmatické pylové sterility je třeba posuzovat množitelské porosty těchto 

odrůd podle jiných požadavků než porosty jiných typů hybridních odrůd. Proto je nezbytné, 

v souladu se směrnicí 2015/1955/EU, přidat tyto specifické požadavky do přílohy č. 1. 

 
K bodu 10 - k příloze č. 3 

  
Legislativně-technická úprava spočívající v odstranění nadbytečného odkazu 

u jestřabiny východní v tabulce stanovující požadavky na vlastnosti osiva jetelovin. 
 
K bodu 11 - k příloze č. 5 

  
Oprava nesprávně uvedeného názvu škodlivého organismu. 

 
K bodu 12 - k příloze č. 7 
  

V souvislosti s transpozicí výše uvedených prováděcích směrnic Komise dochází 
k odpovídajícím úpravám přílohy upravující požadavky na množitelské porosty a sadbu 
brambor. Jde o změny označování jednotlivých kategorií a generací sadby brambor a přesné 
definování maximálního počtu těchto generací. Stanovení maximálního počtu sedmi 
generací pro předstupně sadby brambor a základní sadbu brambor zajistí, že bude dodržena 
rovnováha mezi potřebou rozmnožit dostatečný podíl sadby brambor pro produkci 
certifikované sadby brambor a ochranou jejího zdravotního stavu. Dále jsou změněny 
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hodnoty nejvyššího povoleného výskytu odchylných typů a jiných odrůd a rostlin s příznaky 
napadení virózami a bakteriálním černáním stonků v množitelském porostu. Další změnou je 
úprava hodnot nejvyššího povoleného napadení hlíz virózami zjišťovaného laboratorní 
metodou. Změněny jsou také hodnoty nejvyššího povoleného výskytu vad zjišťovaných při 
rozboru sadby před jejím uvedením do oběhu. 
 
K bodu 13 - k příloze č. 9 

  
V souvislosti s transpozicí výše uvedených prováděcích směrnic Komise dochází 

k odpovídajícím úpravám přílohy stanovující vzory dokumentů souvisejících s prováděním 
uznávacích řízení množitelských porostů a sadby brambor.  

 
Dále dochází k aktualizaci vzoru  žádosti o registraci osob spočívající ve vypuštění 

požadavku na předložení výpisu z obchodního rejstříku a kopie živnostenského oprávnění 
nebo osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů z důvodu nadbytečnosti, 
protože Ústav při registraci osob nahlíží do uvedených rejstříků elektronickou cestou. Tímto 
návrh vyhlášky přispívá ke snížení administrativní zátěže dodavatelů.  

 
Dále je upraven vzor Protokolu o přebalení, přenávěskování a úpravě osiva, a to 

způsobem, který umožní pracovníkům Ústavu účinnější kontrolu osiva, u kterého došlo 
k novému balení nebo změně návěsek. Tímto jsou do právního předpisu promítnuty 
zkušenosti z aplikační praxe. 
 
K bodům 14, 15 a 16 - k příloze č. 10 

  
V souvislosti s transpozicí výše uvedených prováděcích směrnic Komise dochází 

k odpovídajícím úpravám přílohy stanovující vzory dokumentů souvisejících s prováděním 
uznávacích řízení množitelských porostů a sadby brambor.  
 
 
K bodu 17 - k příloze č. 20 

  
V souvislosti s transpozicí výše uvedených prováděcích směrnic Komise dochází 

k odpovídajícím úpravám přílohy stanovující barevné odlišení návěsek používaných pro 
jednotlivé kategorie a generace rozmnožovacího materiálu. 
 
K Čl. II 
 
Účinnost 
 

Účinnost předkládaného návrhu novely vyhlášky se navrhuje stanovit s ohledem na 
transpoziční lhůty stanovené prováděcími směrnice Komise 2013/63/EU, 2014/20/EU a 
2014/21/EU ke dni 1. ledna 2016. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4MELEW2)


	III.
	Odůvodnění
	A. OBECNÁ ČÁST
	1. Důvod předložení
	1.1 Název
	1.2 Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy
	2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání
	3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
	Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.

	4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, dopady na životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a zhodn...
	Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat žádné negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky.
	Protokol o přebalení – jednorázová změna formuláře, který je dotčeným subjektům volně k dispozici na internetových stránkách Ústavu, takže po schválení této novely si subjekty budou stahovat změněný formulář, zvýšení nákladů to pro ně nebude představo...
	5. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad
	Dopisem Mgr. Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  a legislativu, ze dne 22. 12. 2014, č. j. 18518/2014 – OKL, byla v souvislosti se zaslanými podklady pro vypracování Plánu vyhlášek na rok 2015, předkládanému návrhu uděle...

