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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Část materiálu: VI. 
 
Návrh vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané  
do Státní odrůdové knihy 

 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, 35766/2016-MZE-12152, dne 8. srpna 2016, s termínem dodání stanovisek  
do 26. srpna 2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo financí 
 

V důvodové zprávě, v kapitole 4 je uveden předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad návrhu novely zákona č. 219/2003 Sb., avšak není vyjádřen dopad 
v souvislosti s předkládaným návrhem vyhlášky. Doporučujeme doplnit 
předpokládané dopady, které přinese přijetí tohoto návrhu vyhlášky, popř. jasně 
uvést, že dopady této vyhlášky bezprostředně souvisejí s dopady zákona č. 
219/2003 Sb. 

 

Akceptováno. 

Znění důvodové zprávy bude 
upraveno tak, aby bylo zřejmé, že 
ekonomické dopady vyhlášky 
bezprostředně souvisejí s dopady 
zákona č. 219/2003 Sb. 

 

 
Doporučujeme opravit citovaný název směrnice v § 1. V návrhu je její název 
uváděn jinak než v důvodové zprávě. Doporučujeme použít název publikovaný v 
Ústředním věstníku EU, tj. 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. 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno, odkaz  
na směrnici byl vypuštěn. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o informaci, zda se přepokládá i 
transpozice podmínky pro registraci v podobě splnění určitých úředně schválených 
podmínek tak, jak je stanovena v čl. 7 odst. 4 směrnice 2008/90/ES. 
 

Vysvětleno. 

Podmínky registrace odrůd 
ovocných druhů na základě splnění 
úředně schválených podmínek  
a úředního popisu byly stanoveny  
v zákoně č. 219/2003 Sb.,  
o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů již v roce 2003,  
a to transpozicí Směrnice Rady 
92/34/EHS, o uvádění na trh 
rozmnožovacího materiálu 
ovocných rostlin a ovocných rostlin 
určených k produkci ovoce.  
Z tohoto důvodu již nebyla 
požadovaná informace v důvodové 
zprávě zmiňována. 
 

 Doporučujeme zvážit uvedení odkazu na čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/97/EU v § 1 
návrhu vyhlášky. Povinnost vyplývající ze směrnice zavazuje členský stát, nikoliv 
adresáta národní normy. Navíc se nejedná o technické ustanovení a tento postup 
je tedy v rozporu s legislativními pravidly vlády, resp. metodickými pokyny pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU. 
Odkaz je matoucí i v kontextu § 35c navrhovaného znění zákona o oběhu osiva a 
sadby, který v odst. 5 zmocňuje ministerstvo k vydání soupisu dalších odrůd 
ovocných druhů s úředně uznaným popisem. Není tedy zřejmé, zda se má jednat 
o všechny odrůdy ve smyslu výše uvedeného ustanovení směrnice či další odrůdy 
podle § 35c zákona oběhu osiva a sadby. 
 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno, odkaz  
na směrnici byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K Odůvodnění, Obecné části, 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, 
odůvodnění jejích hlavních principů: V druhém odstavci je poslední věta 
formulována poněkud nejasně. Není z ní jednoznačně zřejmé, zda nyní 

Vysvětleno. 

Znění důvodové zprávy bude 
doplněno. V době příprav 
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předložený návrh vyhlášky má plně nahradit zde uvedenou vyhlášku č. 129/2012 
Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve 
znění pozdějších předpisů, (a tedy by v předloženém návrhu vyhlášky mělo být 
příslušné zrušovací ustanovení), či zda má předkladatel v úmyslu vydat dvě 
vyhlášky – tedy tento předložený návrh a novelu vyhlášky č. 129/2012 Sb., o 
podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 
Doporučujeme tedy tuto poslední větu upřesnit natolik, aby byl úmysl 
předkladatele zcela jasný a srozumitelný. 
 

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 (celkem 4) tak, 
aby nabyly účinnosti nejlépe 
souběžně s novelou zákona  
o oběhu osiva a sadby (sněmovní 
tisk 813).    
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K nadpisu: 
S odkazem na čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučuje 
vypustit čárku za číslem „2016“.  
 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno. 

 K § 1: 
Nepovažuje za vhodné uvádět v předmětném ustanovení odkaz na čl. 3 odst. 1 
prováděcí směrnice Komise (EU) č. 97/2014. Text směrnice nemá na adresáty 
práva přímý účinek a není tudíž přímo mezi vnitrostátními subjekty aplikovatelné. 
Směrnice pouze ukládá povinnost členským státům Evropské unie zavést opatření 
v souladu s danou směrnicí. Odkaz na tento článek prováděcí směrnice se 
nenachází ani v současné době projednávané novele zákona o oběhu osiva a 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno, odkaz  
na směrnici byl vypuštěn. 
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sadby.  
 

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 vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména  
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády  
ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací  
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky  
v Evropské unii, v platném znění. 
 
Zásadní připomínka: 

Předkladatel nepřipojil k návrhu vyhlášky ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 4  
a čl. 14 odst. 1 písm. c) LPV srovnávací tabulky. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky má částečný transpoziční vztah k ustanovení věty druhé čl. 7  
odst. 4 směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci 
ovoce a k ustanovení čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne  
15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde  

Akceptováno jinak. 

Znění bylo upraveno. 
Srovnávací tabulky byly doplněny. 
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o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd. 
 

 Připomínky a případné návrhy změn:  
Zásadní připomínky: 
 

K § 1 
S ohledem na znění zmocňovacího ustanovení § 35c odst. 5 novely zákona  
o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk č. 816) a rovněž s ohledem na to,  
že ustanovení čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 97/2014/EU nestanoví, které 
odrůdy úředně uznaných druhů se považují za zapsané do registru/Státní 
odrůdové knihy (pouze de facto stanoví, že se v registru/Státní odrůdové knize 
uvedou), je nutné vypustit slova „v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 
Komise (EU) č. 97/2014“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, odkaz  
na směrnici byl vypuštěn. 

 K § 2 – Účinnost 
Nabytí účinnosti je stanoveno v souladu s ustanovením čl. 12 prováděcí směrnice 
97/2014/EU na den 1. ledna 2017. 
Nicméně s ohledem na současný stav projednávání novely zákona o oběhu osiva  
a sadby (sněmovní tisk č. 816) bude zřejmě nutné posunout okamžik nabytí 
účinnosti návrhu vyhlášky.  

 

Akceptováno jinak. 

Znění bylo upraveno. 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla 
účinnosti patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení. 
V průběhu legislativního procesu 
bude nutné zajistit, aby vyhláška 
nabyla účinnosti současně 
s novelou zákona o oběhu osiva  
a sadby (sněmovní tisk 816). 
Během projednávání návrhu novely 
zákona o oběhu osiva a sadby 
v Parlamentu došlo ke zpoždění  
(do Poslanecké sněmovny vládní 
návrh novely zákona předložen 24. 
5. 2016).  
 
 

 Závěr: 

S ohledem na technickou povahu přílohy návrhu vyhlášky nese za její plnou 
slučitelnost s právem EU odpovědnost předkladatel. 
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Připomínku k § 1 a připomínku po stránce formální je nutno zapracovat. 

Připomínka k § 2 je důsledkem stavu legislativního procesu novely zákona  
o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk č. 816). 

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 
 

Bez připomínek.  

Národní 
bezpečnostní úřad  

Bez připomínek.  

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 
 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  
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Připomínky 
Školkařského svazu 
Ovocnářské unie 
ČR 

K příloze 
Str. 3. Double Red Wealthy – doporučujeme položku zcela odstranit z důvodu 
duplicity s položkou Wealthy Double Red na str. 7. 
 
Str.4. Jonagold Mariri Red – doporučujeme položku zcela odstranit. Klon Mariri 
Red patří k odrůdě Braeburn, nikoliv Jonagold (při sestavování návrhu došlo 
zřejmě k technické chybě). V tabulce je již zastoupena odrůda Braeburn, takže 
klon Mariri Red nemusí být již taxativně uváděn. 
 
Str. 5. Melrose C 12-14 – Doporučujeme odstranit číslo klonu C 12 -14 a ponechat 
jen název odrůdy Melrose. 
 
Str. 11. Jub Dar – odrůda je zde uvedena ve zkratce Jub. Dar, ovšem bez tečky  
za slovy Jub. Celý název odrůdy je Jubilejnyj Dar.  
 
Str. 13 Rolan – odrůda náleží k červenému rybízu, ale je uvedena u černého. 
 

Akceptováno. 

Znění bylo upraveno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. května 2017 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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