
1 
 

III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které 
se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy (dále jen „návrh 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. 
 
Návrh vyhlášky je pod názvem „návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb.,  
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších 
předpisů“ obsažen v příloze k dopisu č.j. 16982/2015-OHR ze dne 31.12.2015, který zaslal 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier ministru 
zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, že se u navrhované vyhlášky nemusí zpracovávat 
hodnocení dopadů regulace (RIA). V době příprav novelizace zákona o oběhu osiva a sadby 
nebylo ještě zcela jasné, jak legislativně zpracovat vydání seznamu odrůd. Původně bylo 
záměrem to řešit novelou vyhlášky č. 129/2012 Sb. To se ale ukázalo jako nevhodné  
a věcně nepřesné, proto bylo zvoleno řešení spočívající ve vydání zcela nové vyhlášky. 
Vyhláška č. 129/2012 Sb. se souběžně také novelizuje a cílem je, abychom stihli připravit 
prováděcí vyhlášky tak, aby nabyly účinnosti nejlépe souběžně s novelou zákona  
o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk 816).    
 
 
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 o oběhu osiva a sadby.   
 
Návrhem zákona, kterým se mění zákon 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, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (sněmovní tisk č. 816) se vkládá nový § 35c upravující zjednodušeným způsobem 
proces registrace odrůd s úředně uznaným popisem odrůdy. V tomto ustanovení jsou 
stanoveny obligatorní náležitosti žádosti a podmínky, za kterých může být taková odrůda 
registrována. Podmínkou registrace těchto odrůd není například, na rozdíl od registrace 
odrůd s úředním popisem, existence udržovacího šlechtění.  
 
V § 35c odst. 5 je pak stanoveno zmocnění pro vydání vyhlášky, kterou se stanoví další 
odrůdy ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní 
odrůdové knihy.  
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Cílem návrhu je zejména transponovat do právního řádu České republiky tyto komunitární 
právní předpisy jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy: 
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 Prováděcí směrnice Komise 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění  
na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených 
k produkci ovoce. 

 Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se 
provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd 
a společný seznam odrůd. 

 
Čl. 7 odst. 4 směrnice 2008/90/EU stanoví, že „Odrůdy mohou být úředně registrovány, 
pokud bylo shledáno, že splňují určité úředně schválené podmínky a mají úřední popis. 
Mohou být úředně registrovány též tehdy, pokud byl jejich materiál již přede dnem 30. září 
2012 uváděn na trh na území daného členského státu, pod podmínkou,  
že mají úředně uznaný popis.“. První věta tohoto ustanovení je již transponována v platném 
zákoně o oběhu osiva a sadby (§ 26 anásl.). Druhá věta tohoto ustanovení byla 
transponována do nového § 35c zákona o oběhu osiva a sadby, příslušná novela je 
v současné době projednávána v Parlamentu. Transpoziční lhůta, která vyplývá pro členské 
státy z prováděcích směrnic Komise 2014/96/EU, 2014/97/EU a 2014/98/EU, byla i v tomto 
případě 1. ledna 2017. Návrh vyhlášky byl připravován v předstihu tak, aby nabyl účinnosti 
současně s novelou zákona o oběhu osiv a sadby (sněmovní tisk 816), který vláda předložila 
Poslanecké sněmovně dne 24. 5. 2016. Během projednávání návrhu novely zákona došlo 
v Poslanecké sněmovně ke značnému zpoždění a teprve 15. 3. 2017 proběhlo první čtení  
a nyní probíhá druhé čtení.  
 
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. Návrh je také plně slučitelný se směrnicí Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh není technickým 
předpisem ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice EU 2015/1535 a proto ho nebudeme 
notifikovat. 
 
 
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 novely zákona č. 219/2003 Sb. předpokládá hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet v podobě změny skladby výběru správních poplatků za přijetí žádosti  
o registraci odrůd na dva různé poplatky. Pro registraci odrůdy s úředním popisem zůstává 
zachován stávající správní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Pro registraci odrůdy s úředně 
uznaným popisem, dále registraci odrůdy uchovávané nebo odrůdy vyšlechtěné  
pro pěstování za zvláštních podmínek se bude nově vybírat snížený správní poplatek ve výši 
500,- Kč. V době předkládání tohoto návrhu vyhlášky však nejde žádným relevantním 
způsobem vyčíslit ani odhadnout míru zájmů odborné zemědělské veřejnosti (ovocnářů)  
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o tento, podmínkami i finančně zjednodušený proces registrace odrůd ovocných druhů 
s úředně uznaným popisem. Finanční dopady navrhované vyhlášky bezprostředně souvisejí 
s dopady zákona o oběhu osiva a sadby. 

 
Na ostatní veřejné rozpočty předkládaný návrh vliv nemá. Návrh předpokládá určité dopady 
na podnikatelské prostředí spočívající v usnadnění procesu registrace určitých odrůd, čímž 
se využívá možnost daná členským státům předpisem EU a zároveň vychází vstříc 
žadatelům o registrace těchto odrůd, u kterých neexistuje úřední popis. 

 
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 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K § 1 
 
Návrhem zákona, kterým se mění zákon 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, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (sněmovní tisk č. 816) se vkládá nový § 35c upravující zjednodušeným způsobem 
proces registrace odrůd s úředně uznaným popisem odrůdy. V tomto ustanovení jsou 
stanoveny obligatorní náležitosti žádosti a podmínky, za kterých může být taková odrůda 
registrována. Podmínkou registrace těchto odrůd není například, na rozdíl od registrace 
odrůd s úředním popisem, existence udržovacího šlechtění.  
 
Ustanovení § 35c odst. 5 souvisí s tím, že implementací směrnice 2008/90 a 2014/97 
dochází ke změně v pojetí, resp. vymezení odrůd uváděných do oběhu (§ 24 zákona  
č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby). Původně bylo možné uvádět do oběhu odrůdy 
registrované, právně chráněné a odrůdy obecně známé (popsané dodavatelem podle 
Směrnice 93/79), přičemž materiál pro zachování genetické rozmanitosti odrůd, pro šlechtění 
a pokusné účely nebyl regulován. Nová verze zachovává možnost uvádět do oběhu odrůdy 
uvedené výše s tím rozdílem, že obecně známé odrůdy (uváděné do oběhu přede dnem 30. 
9. 2012) musí být také registrovány, a to jako odrůdy s  úředně uznaným (akceptovaným) 
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popisem. Úřední uznání popisu předloženého žadatelem provádí Ústřední kontrolní  
a zkušební ústav zemědělský. 

  

Podle zjištěných informací v některých zemích Evropské unie s podobnou odrůdovou 
základnou jako v České republice, je problematika způsobená změnou směrnice řešena tak, 
že za odrůdy s úředně uznaným popisem budou považovány např. odrůdy uvedené a již 
popsané v pomologiích, či jiné odborné literatuře a následně bude sestaven seznam těchto 
odrůd. Odrůdy evidované v seznamu budou na základě uvedených odkazů akceptovány 
úřední autoritou jako odrůdy s úředně uznaným popisem, aniž by byl vyžadován proces 
registrace těchto odrůd. V podmínkách České republiky je navrženo vydat seznam obecně 
známých odrůd s úředně uznaným popisem obchodovaných přede dnem 30. 9. 2012 
vyhláškou.  

 
Za odrůdy s úředně uznaným popisem budou považovány a do připravované vyhlášky jsou 
zahrnuty pouze ty odrůdy, u kterých tzv. úředně uznaný popis ke dni jejich zařazení  
do připravované vyhlášky existuje. Tento seznam byl vytvořen na základě jednání  
a spolupráce Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského a Ovocnářské unie ČR. Není však rozhodně záměrem (a není ani smyslem  
a cílem transponované směrnice Komise (EU) 90/2008) vytvořit seznam všech alternativně 
možných odrůd a až následně k nim „dotvářet“ jejich úředně uznané popisy. 
 
 
K § 2 

 
Účinnost vyhlášky by měla být v souladu s termínem pro implementaci podle předpisů EU  
1. ledna 2017. Vyhláška může nabýt účinnost nejdříve s novelou zákona o oběhu osiva  
a sadby (sněmovní tisk č. 816), kterou se vkládá nový § 35c upravující zjednodušeným 
způsobem proces registrace odrůd s úředně uznaným popisem odrůdy a obsahující 
v odstavci 5 zmocnění k jejímu vydání. Při projednávání novely zákona o oběhu osiva  
a sadby v Parlamentu došlo ke zpoždění (vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh 
zákona 24. 5. 2016). S ohledem na to se navrhuje účinnost vyhlášky patnáctým dnem  
po jejím vyhlášení. 
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