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IV. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 
 

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. a)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:  
matečnou rostlinou se rozumí identifikovaná 
rostlina, určená k rozmnožování 
 

32014L0098 Čl. 1 odst. 1 Pro účely této směrnice se použijí tyto 
definice: 
1) "matečnou rostlinou" se rozumí 
identifikovaná rostlina určená k 
rozmnožování; 

§ 2 písm. b) kandidátní matečná rostlinou předstupně se 
rozumí rostlina, kterou chce nechat dodavatel 
uznat jako matečnou rostlinu předstupně 
 

32014L0098 Čl. 1 odst. 2 „kandidátskou prvotní matečnou rostlinou“ se 
rozumí matečná rostlina, kterou dodavatel 
chce nechat akceptovat jako prvotní 
matečnou rostlinu; 

§ 2 písm. c) matečnou rostlinou předstupně se rozumí 
matečná rostlina určená k produkci 
rozmnožovacího materiálu předstupně, 

32014L0098 Čl. 1 odst. 3 „prvotní matečnou rostlinou“ se rozumí 
matečná rostlina určená k produkci prvotního 
materiálu; 

§ 2 písm. d) základní matečnou rostlinou se rozumí matečná 
rostlina určená k produkci základního 
rozmnožovacího materiálu  

32014L0098 Čl. 1 odst. 4 „základní matečnou rostlinou“ se rozumí 
matečná rostlina určená k produkci 
základního materiálu; 

§ 2 písm. e) certifikovanou matečnou rostlinou se rozumí 
matečná rostlina určená k produkci 
certifikovaného rozmnožovacího materiálu, 

32014L0098 Čl. 1 odst. 5 „certifikovanou matečnou rostlinou“ se 
rozumí matečná rostlina určená k produkci 
certifikovaného materiálu; 

§ 2 písm. f) vizuální přehlídkou se rozumí zkoumání rostlin 
nebo částí rostlin pouhým okem, pomocí lupy, 
stereoskopu či mikroskopu 

32014L0098 Čl. 1 odst. 7 vizuální prohlídkou“ se rozumí zkoumání 
rostlin nebo částí rostlin pouhým okem, 
pomocí rozptylového skla, stereoskopu nebo 
mikroskopu; 
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§ 2 písm. g) testem se rozumí zkoumání jiné než vizuální 
prohlídka 

32014L0098 Čl. 1 odst. 8 „testem“ se rozumí zkoumání jiné než 
vizuální prohlídka; 

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

32014L0098 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; 

§ 2 písm. i) kategorií se rozumí rozmnožovací materiál 
předstupně, základní rozmnožovací materiál, 
certifikovaný rozmnožovací materiál nebo CAC 
rozmnožovací materiál  

32014L0098 Čl. 1 odst. 10 „kategorií“ se rozumí prvotní materiál, 
základní materiál, certifikovaný materiál nebo 
materiál CAC; 

§ 2 písm. j) přemnožením matečné rostliny se rozumí 
nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní 
vegetativně vyprodukovanou 

32014L0098 Čl. 1 odst. 12 „přemnožením matečné rostliny“ se rozumí 
nahrazení matečné rostliny rostlinou z ní 
vegetativně vyprodukovanou; 

§ 2 písm. p) mikrorozmnožováním se rozumí množení 
rostlinného materiálu za účelem produkce velkého 
množství rostlin pomocí kultury in vitro 
diferencovaných vegetativních pupenů nebo 
diferencovaných vegetativních meristémů 
odebraných z rostliny 

32014L0098 Čl. 1 odst. 13 „mikrorozmnožováním“ se rozumí množení 
rostlinného materiálu za účelem produkce 
velkého množství rostlin pomocí kultury in 
vitro diferencovaných vegetativních pupenů 
nebo diferencovaných vegetativních 
meristémů odebraných z rostliny; 

§ 2 písm. q) výrazem „prakticky bez vad“ se rozumí, že vady, 
které by mohly zhoršovat jakost a užitnou hodnotu 
daného rozmnožovacího materiálu nebo ovocných 
rostlin, se vyskytují na úrovni stejné nebo nižší, 
než je úroveň, jakou lze očekávat při dodržení 
osvědčených postupů jejich pěstování a nakládání 
s nimi, a že tato úroveň odpovídá osvědčeným 
postupům jejich pěstování a nakládání s nimi 

32014L0098 Čl. 1 odst. 14 výrazem „prakticky bez vad“ se rozumí, že 
vady, které by mohly zhoršovat jakost a 
užitnou hodnotu daného rozmnožovacího 
materiálu nebo ovocných rostlin, se vyskytují 
na úrovni stejné nebo nižší, než je úroveň, 
jakou lze očekávat při dodržení osvědčených 
postupů jejich pěstování a nakládání s nimi, 
a že tato úroveň odpovídá osvědčeným 
postupům jejich pěstování a nakládání s 
nimi; 

§ 2 písm. r) výrazem prakticky prostý škodlivých organismů“ 
se rozumí, že míra, v jaké se škodlivé organismy 
vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo 
ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla 
zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto 

32014L0098 Čl. 1 odst. 15 výrazem „prakticky prostý škodlivých 
organismů“ se rozumí, že míra, v jaké se 
škodlivé organismy vyskytují v daném 
rozmnožovacím materiálu nebo ovocných 
rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla 
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rozmnožovacího materiálu; zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota 
tohoto rozmnožovacího materiálu; 

§ 2 písm. s) laboratoří se rozumí každé zařízení používané pro 
testování rozmnožovacího materiálu, matečných 
rostlin a školkařských výpěstků; 

32014L0098 Čl. 1 odst. 16 „laboratoří“ se rozumí každé zařízení 
používané pro testování rozmnožovacího 
materiálu a ovocných rostlin; 

§ 2 písm. t) kryokonzervací se rozumí uchovávání rostlinného 
materiálu jeho ochlazením na velmi nízké teploty 
za účelem zachování životaschopnosti tohoto 
materiálu. 

32014L0098 Čl. 1 odst. 17 „kryokonzervací“ se rozumí uchovávání 
rostlinného materiálu jeho ochlazením na 
velmi nízké teploty za účelem zachování 
životaschopnosti tohoto materiálu. 

§ 3 odst. 1 
písm. a) 

(1) Kategorií matečných rostlin ovocných rodů a 
druhů je 
a) matečná rostlina předstupně, který se označuje 
SE 1 a který 
1. Pochází z kandidátní matečné rostliny 

předstupně, která byla otestována na příslušné 
škodlivé organismy stanovené v přílohách č. 1 a 
2 k této vyhlášce. 

32014L0098 Čl. 5 odst. 1 Příslušný úřední subjekt akceptuje rostlinu 
jako prvotní matečnou rostlinu, pokud je v 
souladu s články 7 až 12 a pokud bylo v 
souladu s odstavci 2, 3 a 4 určeno, že 
odpovídá popisu své odrůdy. 
 

§ 3 odst. 1 
písm. b) 

b) základní matečná rostlina, která 
1. první generace se označuje E I a která pochází 

z matečné rostliny předstupně přímým 
vegetativním množením,  

2. druhá generace se označuje E II a která 
pochází z první generace základní matečné 
rostliny nebo z matečné rostliny předstupně; 
další generace pocházejí vždy z generace 
předchozí nebo z jakékoliv vyšší generace nebo 
kategorie a jejich počet závisí na podmínkách 
stanovených pro jednotlivé druhy v příloze č. 5 k 
této vyhlášce, rozmnožovací materiál různých 
generací se pěstuje odděleně. 

32014L0098 Čl. 15 odst. 2 Základní matečná rostlina musí splňovat 
jeden z těchto požadavků: 
a) je vypěstována z prvotního materiálu; 
nebo 
b) je vyprodukována množením ze základní 
matečné rostliny v souladu s článkem 19. 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

c) certifikovaná matečná rostlina se označuje C a 
pochází z matečné rostliny předstupně nebo 
z kterékoliv generace základních matečných 
rostlin. 
 

32014L0098 Čl. 20 odst. 2 Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny 
musí být rozmnoženy z certifikované 
matečné rostliny. 
Certifikovaná matečná rostlina musí splňovat 
jeden z těchto požadavků: 
a) je vypěstována z prvotního materiálu; 
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b) je vypěstována ze základního materiálu. 

 Kategorií rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů je: 
a) rozmnožovací materiál předstupně, který se 
označuje SE 1 a který 

32014L0098   

§ 3 odst. 2 
písm. a) 

1. pochází z matečné rostliny předstupně, 32014L0098 Čl. 3. odst. 1 
písm. a) 

Rozmnožovací materiál jiný než matečné 
rostliny a jiný než podnože, které nepatří k 
odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako 
prvotní materiál, bylo-li shledáno, že splňuje 
tyto požadavky: 
a) byl přímo rozmnožen z matečné rostliny v 
souladu s článkem 13 nebo článkem 14; 

 4. je udržován v podmínkách stanovených pro 
matečné rostliny předstupně. 

32014L0098 Čl. 3 odst. 1 1. Rozmnožovací materiál jiný než matečné 
rostliny a jiný než podnože, které nepatří k 
odrůdě, se na žádost úředně certifikuje jako 
prvotní materiál, bylo-li shledáno, že splňuje 
tyto požadavky: 
a) byl přímo rozmnožen z matečné rostliny v 
souladu s článkem 13 nebo článkem 14; 
b) odpovídá popisu své odrůdy a jeho shoda 
s popisem této odrůdy byla ověřena podle 
článku 7; 
c) je uchováván podle článku 8; 
d) splňuje rostlinolékařské požadavky 
uvedené v článku 10; 
e) pokud Komise udělila výjimku podle čl. 8 
odst. 4, aby bylo možné pěstovat prvotní 
matečné rostliny a prvotní materiál na poli v 
podmínkách nechráněných proti hmyzu, 
půda je v souladu s článkem 11; 
f) je v souladu s článkem 12, pokud jde o 
vady. 

§ 3 odst. 2 
písm. b) 

b) základní rozmnožovací materiál, který 
1. pochází ze základní matečné rostliny, 

32014L0098 Čl. 15. odst. 2. 
 

Rozmnožovací materiál musí být rozmnožen 
ze základní matečné rostliny. 
Základní matečná rostlina musí splňovat 
jeden z těchto požadavků: 
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a) je vypěstována z prvotního materiálu; 
nebo 
b) je vyprodukována množením ze základní 
matečné rostliny v souladu s článkem 19. 

 4. je udržován v podmínkách stanovených pro 
základní matečné rostliny. 

32014L0098 Čl. 15 odst 1. 1. Rozmnožovací materiál jiný než základní 
matečné rostliny a jiný než podnože, které 
nepatří k odrůdě, se na žádost úředně 
certifikuje jako základní materiál, pokud 
splňuje požadavky uvedené v odstavcích 2, 
3 a 4 

§ 3 odst. 2 
písm. c) 

certifikovaný rozmnožovací materiál, který 
1. pochází z certifikované matečné rostliny, 

32014L0098 Čl. 20. odst. 2. 
 

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny 
musí být rozmnoženy z certifikované 
matečné rostliny. 
Certifikovaná matečná rostlina musí splňovat 
jeden z těchto požadavků: 
a) je vypěstována z prvotního materiálu; 
b) je vypěstována ze základního materiálu. 

 2. je udržován v podmínkách stanovených pro 
certifikované matečné rostliny. 

32014L0098 Čl. 20. odst. 1 
 

1. Rozmnožovací materiál, jiný než matečné 
rostliny, a ovocné rostliny se na žádost 
úředně certifikují jako certifikovaný materiál, 
pokud splňují požadavky stanovené v 
odstavcích 2, 3 a 4. 

§ 3 odst. 2 
písm. d) 

d) certifikovaný školkařský výpěstek  
1. pochází z certifikovaného rozmnožovacího 

materiálu nebo rozmnožovacího materiálu 
libovolné vyšší kategorie nebo generace 

32014L0098 Čl. 20. odst. 2. 
 

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny 
musí být rozmnoženy z certifikované 
matečné rostliny. 
Certifikovaná matečná rostlina musí splňovat 
jeden z těchto požadavků: 
a) je vypěstována z prvotního materiálu; 
b) je vypěstována ze základního materiálu. 

 1. byla rozmnožena přímo z matečné rostliny 
předstupně vegetativním nebo generativním 
rozmnožováním; v případě generativního 
rozmnožování byly opylující stromy (opylovače) 
vyprodukovány přímo z matečné rostliny 
vegetativním rozmnožováním; 

2. odpovídá popisu druhu 

32014L0098 Čl. 4. odst. 1. 
 

1. Podnož, která nepatří k odrůdě, se na 
žádost úředně certifikuje jako prvotní 
materiál, bylo-li shledáno, že splňuje tyto 
požadavky: 
a) byla rozmnožena přímo z matečné rostliny 
vegetativním nebo pohlavním 
rozmnožováním; v případě pohlavního 
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3. matečná rostlina splňuje podmínky stanovené 
pro matečné rostliny předstupně 

rozmnožování byly opylující stromy 
(opylovače) vyprodukovány přímo z matečné 
rostliny vegetativním rozmnožováním; 

§ 3 odst. 3 
písm. b) 

Kategorií podnoží uznávaných pod názvem druhu 
je 
b) základní podnož,  

1. která byla rozmnožena přímo ze základní 
matečné rostliny vegetativním nebo 
generativním rozmnožováním; v případě 
generativního rozmnožování byly opylující 
stromy (opylovače) vyprodukovány přímo 
ze základní matečné rostliny nebo matečné 
rostliny předstupně vegetativním 
rozmnožováním; 

2. která odpovídá popisu druhu 
3. jejíž matečná rostlina splňuje podmínky 

stanovené pro matečné rostliny předstupně 
stanovené v odst. č. 1 

32014L0098 Čl. 15. odst. 5. 
 

5. Podnož, která nepatří k odrůdě, se na 
žádost úředně certifikuje jako základní 
materiál, pokud odpovídá popisu svého 
druhu, splňuje požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 2 a 6 a další požadavky uvedené v 
článcích 12, 16, 17, 18 a 19. 

§ 3 odst. 3 
písm. c) 

certifikovaná podnož,  
1. která byla rozmnožena přímo z certifikované 

matečné rostliny vegetativním nebo 
generativním rozmnožováním; v případě 
generativního rozmnožování byly opylující 
stromy (opylovače) vyprodukovány přímo 
z certifikované matečné rostliny nebo matečné 
rostliny vyšší kategorie vegetativním 
rozmnožováním; 

2. která odpovídá popisu druhu 
3. jejíž matečná rostlina splňuje podmínky 

stanovené pro matečné rostliny předstupně 
stanovené v odst. č. 1  

32014L0098 Čl. 20. odst. 5. 5. Podnož, která nepatří k odrůdě, se na 
žádost úředně certifikuje jako certifikovaný 
materiál, pokud odpovídá popisu svého 
druhu, splňuje požadavky stanovené v čl. 8 
odst. 6 a další požadavky uvedené v 
článcích 12, 21 a 22. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

(1) Kandidátní rostliny předstupně splňují tyto 
požadavky: 
a) jsou testováním v prostorové izolaci shledány 

prosté škodlivých organismů uvedených v 
příloze č. 2 k této vyhlášce, základní metodou 
testování je biologický indexing, 

32014L0098 Čl. 9. odst. 2. Kandidátská prvotní matečná rostlina musí 
být prosta škodlivých organismů uvedených 
v příloze II v souvislosti s dotčeným rodem 
nebo druhem. 
U dotčené kandidátské prvotní matečné 
rostliny musí být vizuální prohlídkou v 
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zařízeních a na polích a na základě odběru 
vzorků a testování shledáno, že je prosta 
škodlivých organismů uvedených v příloze II 
v souvislosti s dotčeným rodem nebo 
druhem. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

b) po otestování a splnění dalších podmínek pro 
matečné rostliny předstupně stanovených touto 
vyhláškou jsou uznány jako matečné rostliny 
předstupně. 

32014L0098 Čl. 9. odst. 3. 3. Pokud jde o odběr vzorků a testování, jak 
je stanoveno v odstavcích 1 a 2, členské 
státy použijí protokoly Evropské a 
středozemní organizace ochrany rostlin 
(EPPO) nebo jiné mezinárodně uznávané 
protokoly. Pokud takové protokoly neexistují, 
příslušný úřední subjekt použije odpovídající 
protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V 
tomto případě členské státy na žádost 
zpřístupní uvedené protokoly ostatním 
členským státům a Komisi. 
Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel předloží vzorky laboratořím, jež 
jsou úředně akceptovány příslušným 
úředním orgánem. 
Testovací metodou pro viry, viroidy, virům 
podobné choroby a fytoplazmy, která se 
použije pro testování kandidátských 
prvotních matečných rostlin, je biologické 
indexování indikátorových rostlin. Mohou být 
použity jiné metody testování v případě, že 
členský stát na základě vzájemně ověřených 
vědeckých důkazů má za to, že povedou ke 
stejně spolehlivým výsledkům jako biologické 
indexování indikátorových rostlin. 

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

Matečné rostliny předstupně splňují tyto 
požadavky: 
a) jsou shledány oficiální vizuální přehlídkou 

v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých 
organismů, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 
2 k této vyhlášce, minimální četnost vizuálních 
přehlídek je stanovena v příloze č. 4 k této 

32014L0098 Čl. 10. odst. 1. 1. Prvotní matečná rostlina nebo prvotní 
materiál musí být prosty škodlivých 
organismů uvedených v části A přílohy I a v 
příloze II v souvislosti s dotčeným rodem 
nebo druhem. 
Dotčená prvotní matečná rostlina nebo 
dotčený prvotní materiál musí být při vizuální 
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vyhlášce, v případě pochyb musí být tato 
skutečnost ověřena odběrem vzorků a 
testováním ve vhodném období. Pro odběr 
vzorků a testování se použijí mezinárodně 
uznávané protokoly, pokud neexistují, použijí se 
národní protokoly, tyto protokoly členské státy 
zpřístupní na žádost ostatním členským státům 
nebo Komisi, 

prohlídce v zařízeních, na polích a v partiích 
shledány prostými škodlivých organismů 
uvedených v části A přílohy I a v příloze II v 
souvislosti s dotčeným rodem nebo druhem. 
Tuto vizuální prohlídku provádí příslušný 
úřední subjekt a případně dodavatel. 

§ 4 odst. 2 
písm. b) 

b) procentuální podíl matečných rostlin a materiálu 
infikovaných škodlivými organismy uvedenými 
v příloze č. 2 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl 
zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit 
stanovené tolerance, 

 

32014L0098 Čl. 10. odst. 1. Procentní podíl prvotních matečných rostlin 
nebo prvotního materiálu, které jsou 
infikovány škodlivými organismy uvedenými 
v části B přílohy I, nesmí překračovat úrovně 
tolerance tam stanovené. Dotčené prvotní 
matečné rostliny nebo dotčený prvotní 
materiál musí být při vizuální prohlídce v 
zařízeních, na polích a v partiích shledány 
vyhovujícími těmto úrovním. Tuto vizuální 
prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a 
případně dodavatel. 

§ 4 odst. 2 
písm. c) 

c) jsou testovány v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce, 

 

32014L0098 Čl. 10. odst. 2. 2. Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel provádí vizuální prohlídku, odběr 
vzorků a testování prvotní matečné rostliny 
nebo prvotního materiálu tak, jak je 
stanoveno v příloze IV v souvislosti s 
dotčeným rodem nebo druhem. 

§ 4 odst. 2 
písm. d) 

d) jsou vypěstovány a uchovány za podmínek 
zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce, jako 
základního způsobu uchovávání je využíváno 
technické izolace 

32014L0098 Čl. 8. odst. 1. 1. Dodavatelé uchovávají prvotní matečné 
rostliny a prvotní materiál v zařízeních, která 
jsou určena pro dotčené rody nebo druhy a 
která jsou chráněna proti hmyzu a zajišťují 
ochranu proti infekci přeletem vektorů a z 
jakýchkoli jiných možných zdrojů během 
celého procesu produkce. 

§ 4 odst. 2 
písm. e) 

e) během celého procesu jsou jednotlivě označeny 32014L0098 Čl. 8. odst. 2. Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál 
se uchovávají způsobem zaručujícím, aby 
během celého procesu produkce byly 
jednotlivě identifikované. 
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§ 4 odst. 2 
písm. f) 

f) jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným 
pěstebním substrátem nebo mediem, 

32014L0098 Čl. 8. odst. 3. 3. Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál 
se pěstují nebo produkují izolovaně od půdy, 
v nádobách s pěstebními substráty 
neobsahujícími půdu nebo v nádobách se 
sterilizovanými pěstebními substráty. 
Identifikují se návěskami umožňujícími jejich 
vysledovatelnost 

§ 4 odst. 2 
písm. g) 

g) jsou uchovávány pomocí kryokonzervace, 32014L0098 Čl. 8. odst. 5. 5. Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál 
lze uchovávat pomocí kryokonzervace. 

§ 4 odst. 2 
písm. h) 

h) byly vypěstovány v podmínkách prostorové 
izolace v případě povolení Komisí, podmínky 
izolace jsou stanoveny v příloze č. 6 k této 
vyhlášce 

32014L0098 Čl. 18. odst. 2 2. Izolační vzdálenost polí podle odstavce 1 
závisí na regionální situaci, druhu 
rozmnožovacího materiálu, výskytu 
škodlivých organismů v dotčené oblasti a 
relevantních existujících rizicích stanovených 
příslušným úředním orgánem na základě 
úřední inspekce. 

§ 4 odst. 2 
písm. i) 

i) byly úředním subjektem členského státu na 
základě vizuální přehlídky shledány shodné 
s popisem odrůdy, 

32014L0098 Čl. 7. Ověřování shody s popisem odrůdy 
Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel pravidelně ověřují shodu prvotních 
matečných rostlin a prvotního materiálu s 
popisem jejich odrůdy v souladu s čl. 5 odst. 
2 a 3, a to způsobem odpovídajícím dotčené 
odrůdě a použité metodě rozmnožování. 

§ 4 odst. 2 
písm. j) 

j) odrůdová pravost se určuje pomocí vizuální 
přehlídky plodící rostliny, která je pěstována na 
odlišném místě, než matečná rostlina a na základě 
pozorování odrůdových znaků přímo v porostu 
matečných rostlin. Odrůdová pravost je ověřována 
pravidelně. 

32014L0098 Čl. 5. odst. 4 4. Pokud je určení shody s popisem odrůdy 
možné pouze na základě znaků plodící 
rostliny, pozorování projevu znaků dané 
odrůdy se provede na ovoci z plodící rostliny 
rozmnožené z prvotní matečné rostliny. Tyto 
plodící rostliny se uchovávají odděleně od 
prvotních matečných rostlin a prvotního 
materiálu. 

§ 4 odst. 2 Pokud matečná rostlina nesplňuje podmínky 
stanovené tímto předpisem, odstraní se z blízkosti 
ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále 
uznávat jako základní, certifikovaný materiál nebo 
přehlížet jako konformní rozmnožovací materiál 

32014L0098 Čl. 3. odst. 3 3. Pokud prvotní matečná rostlina nebo 
prvotní materiál již nesplňují požadavky 
článků 7 až 12, dodavatel je odstraní z 
blízkosti ostatních prvotních matečných 
rostlin a prvotního materiálu. Tato 
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(dále jen „CAC materiál“) pokud splní podmínky 
stanovené pro tyto kategorie.  

odstraněná matečná rostlina nebo materiál 
mohou být použity jako základní nebo 
certifikovaný materiál či materiál CAC za 
předpokladu, že splňují požadavky 
stanovené v této směrnici pro tyto příslušné 
kategorie. 

§ 4 odst. 3 
písm. a) 

Základní matečné rostliny splňují tyto požadavky: 
a) jsou shledány oficiální vizuální přehlídkou 
v závislosti na kategorii prosté všech škodlivých 
organismů, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 
k této vyhlášce, minimální četnost vizuálních 
přehlídek je stanovena v příloze č. 4 k této 
vyhlášce, v případě pochyb musí být tato 
skutečnost ověřena odběrem vzorků a testováním 
ve vhodném období. Pro odběr vzorků a testování 
se použije mezinárodně uznávaných protokolů, 
pokud neexistují, použije se národní protokoly, tyto 
protokoly členské státy zpřístupní na žádost 
ostatním členským státům nebo Komisi. 

32014L0098 Čl. 16 odst. 1 Základní matečná rostlina nebo základní 
materiál musí být prosty škodlivých 
organismů uvedených v části A přílohy I a v 
příloze II v souvislosti s dotčeným rodem 
nebo druhem. 

§ 4 odst. 3 
písm. b) 

b) procentuální podíl matečných rostlin a materiálu 
infikovaných škodlivými organismy uvedenými 
v příloze č. 3 k této vyhlášce, jejichž výskyt byl 
zjištěn vizuální přehlídkou, nesmí překročit 
stanovené tolerance, 
 

32014L0098 Čl. 16 odst. 1 Procentní podíl základních matečných rostlin 
nebo základního materiálu, které jsou 
infikovány škodlivými organismy uvedenými 
v části B přílohy I, nesmí překročit úrovně 
tolerance tam stanovené. Dotčené základní 
matečné rostliny nebo dotčený základní 
materiál musí být při vizuální prohlídce v 
zařízeních, na polích a v partiích shledány 
vyhovujícími těmto úrovním. Tuto vizuální 
prohlídku provádí příslušný úřední subjekt a 
případně dodavatel. 

§ 4 odst. 3 
písm. c) 

c) jsou testovány v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce 

32014L0098 Čl. 16 odst. 2 2. Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel provádí vizuální prohlídku, odběr 
vzorků a testování základní matečné rostliny 
nebo základního materiálu tak, jak je 
stanoveno v příloze IV v souvislosti s 
dotčeným rodem nebo druhem 
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§ 4 odst. 3 
písm. d) 

d) během celého procesu jsou jednotlivě 
označeny, 

   

§ 4 odst. 3 
písm. e) 

e) jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným 
pěstebním substrátem nebo mediem, 

32014L0098 Čl. 18 odst. 1 1. Základní matečné rostliny a základní 
materiál se uchovávají na polích izolovaných 
od možných zdrojů infekce přeletem vektorů, 
kontaktem kořenů, přenosem infekce strojní 
technikou, nástroji pro štěpování nebo z 
jakýchkoli jiných možných zdrojů. 

§ 4 odst. 3 
písm. f) 

f) byly vypěstovány v podmínkách prostorové 
izolace, podmínky izolace jsou stanoveny v příloze 
č. 6 k této vyhlášce, 

32014L0098 Čl. 18 odst. 2 2. Izolační vzdálenost polí podle odstavce 1 
závisí na regionální situaci, druhu 
rozmnožovacího materiálu, výskytu 
škodlivých organismů v dotčené oblasti a 
relevantních existujících rizicích stanovených 
příslušným úředním orgánem na základě 
úřední inspekce. 

§ 4 odst. 3 
písm. g) 

g) jsou pěstovány ve stanoveném počtu generací, 
po dobu stanovenou v příloze č. 5 k této vyhlášce, 

32014L0098 Čl. 19. Odst. 1 1.Základní matečná rostlina, která je 
pěstována z prvotního materiálu ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 písm. a), může být množena v 
několika generacích za účelem získání 
potřebného množství základních matečných 
rostlin. Základní matečné rostliny se množí v 
souladu s článkem 13 nebo se množí 
mikrorozmnožováním v souladu s článkem 
14. Maximální povolený počet generací a 
maximální povolená životnost základních 
matečných rostlin jsou stanoveny v příloze V 
pro příslušné rody a druhy. 

§ 4 odst. 3 
písm. h) 

h) byly úředním subjektem členského státu na 
základě vizuální přehlídky shledány shodné 
s popisem odrůdy. V případě, že jde o popisy 
připojené k žádosti o registraci, nebo právní 
ochranu, mohou být matečné rostliny a 
rozmnožovací materiál uznávány a používány 
k produkci základního nebo certifikovaného 
materiálu. Nelze je však uvádět na trh jako před-
základní, základní nebo certifikovaný materiál, 

32014L0098 Čl. 7. Ověřování shody s popisem odrůdy 
Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel pravidelně ověřují shodu prvotních 
matečných rostlin a prvotního materiálu s 
popisem jejich odrůdy v souladu s čl. 5 odst. 
2 a 3, a to způsobem odpovídajícím dotčené 
odrůdě a použité metodě rozmnožování. 
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§ 4 odst. 3 
písm. i) 

i) odrůdová pravost se určuje pomocí vizuální 
přehlídky ovocné rostliny, která je pěstována na 
odlišném místě, než matečná rostlina a na 
základě pozorování odrůdových znaků přímo 
v porostu matečných rostlin. Odrůdová pravost 
je ověřována pravidelně. 

32014L0098 Čl. 5 odst. 4 4.Pokud je určení shody s popisem odrůdy 
možné pouze na základě znaků plodící 
rostliny, pozorování projevu znaků dané 
odrůdy se provede na ovoci z plodící rostliny 
rozmnožené z prvotní matečné rostliny. Tyto 
plodící rostliny se uchovávají odděleně od 
prvotních matečných rostlin a prvotního 
materiálu. 

§ 4 odst. 3 Pokud matečná rostlina, nesplňuje podmínky 
stanovené tímto předpisem, odstraní se z blízkosti 
ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále 
uznávat jako certifikovaný materiál nebo přehlížet 
jako CAC materiál pokud splní podmínky 
stanovené pro tyto kategorie. 

32014L0098 Čl. 15 odst. 7 7. Pokud základní matečná rostlina nebo 
základní materiál již nesplňují požadavky 
článku 7, čl. 8 odst. 2 a 6 a článků 12, 16 a 
17, dodavatel je odstraní z blízkosti ostatních 
základních matečných rostlin a základního 
materiálu. Tato odstraněná matečná rostlina 
nebo materiál mohou být použity jako 
certifikovaný materiál nebo materiál CAC za 
předpokladu, že splňují požadavky 
stanovené v této směrnici pro příslušné 
kategorie. 

§ 4 odst. 4 
písm. a) 

Certifikované matečné rostliny splňují tyto 
požadavky: 
a) jsou shledány oficiální vizuální přehlídkou 

v závislosti na kategorii prosté všech 
škodlivých organismů, které jsou uvedeny 
v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce, minimální 
četnost vizuálních přehlídek je stanovena v 
příloze č. 3 k této vyhlášce, v případě pochyb 
musí být tato skutečnost ověřena odběrem 
vzorků a testováním ve vhodném období, 

32014L0098 Čl. 21 odst. 1 Certifikovaná matečná rostlina nebo 
certifikovaný materiál musí být prosty 
škodlivých organismů uvedených v části A 
přílohy I a v příloze II v souvislosti s 
dotčeným rodem nebo druhem. 

§ 4 odst. 4 
písm. b) 

b) procentuální podíl matečných rostlin a 
materiálu infikovaných škodlivými organismy 
uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, 
nesmí překročit stanovené tolerance, 

 

32014L0098 Čl. 21 odst. 1 Procentní podíl certifikovaných matečných 
rostlin nebo certifikovaného materiálu, které 
jsou infikovány škodlivými organismy 
uvedenými v části B přílohy I, nesmí 
překračovat úrovně tolerance tam 
stanovené. Dotčené certifikované matečné 
rostliny nebo dotčený certifikovaný materiál 
musí být při vizuální prohlídce v zařízeních, 
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na polích a v partiích shledány vyhovujícími 
těmto úrovním. Tuto vizuální prohlídku 
provádí příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel. 

§ 4 odst. 4 
písm. c) 

c) jsou testovány v souladu s přílohou č. 4 k této 
vyhlášce, 

 

32014L0098 Čl. 21 odst. 2 2. Příslušný úřední subjekt a případně 
dodavatel provádí vizuální prohlídku, odběr 
vzorků a testování certifikované matečné 
rostliny nebo certifikovaného materiálu tak, 
jak je stanoveno v příloze IV v souvislosti s 
dotčeným rodem nebo druhem. 

§ 4 odst. 4 
písm. e) 

e) jsou pěstovány v nádobách se sterilizovaným 
pěstebním substrátem nebo mediem nebo 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 4 odst. 4 
písm. f) 

f) byly vypěstovány v podmínkách prostorové 
izolace, podmínky izolace jsou stanoveny 
v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 4 odst. 4 Pokud matečná rostlina nesplňuje podmínky 
stanovené tímto předpisem, odstraní se z blízkosti 
ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále 
přehlížet jako CAC materiál pokud splní podmínky 
stanovené pro tuto kategorii. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 
 

§ 4 odst. 5 
písm. a) 

Certifikované ovocné výpěstky splňují tyto 
požadavky: 
a) jsou shledány oficiální vizuální přehlídkou 

v závislosti na kategorii prosté všech 
škodlivých organismů, které jsou uvedeny 
v příloze č. 2 k této vyhlášce, minimální 
četnost vizuálních přehlídek je stanovena v 
příloze č. 4 k této vyhlášce, v případě pochyb 
musí být tato skutečnost ověřena odběrem 
vzorků a testováním ve vhodném období. Pro 
odběr vzorků a testování se použije 
mezinárodně uznávaných protokolů, pokud 
neexistují, použije se národní protokoly, tyto 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 
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protokoly členské státy zpřístupní na žádost 
ostatním členským státům nebo Komisi, 

§ 4 odst. 5 
písm. b) 

b) procentuální podíl matečných rostlin a 
materiálu infikovaných škodlivými organismy 
uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce, 
jejichž výskyt byl zjištěn vizuální přehlídkou, 
nesmí překročit stanovené tolerance, 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 4 odst. 5 
písm. d) 

d) byly vypěstovány v podmínkách prostorové 
izolace, podmínky izolace jsou stanoveny 
v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 4 odst. 5 Pokud matečná rostlina nesplňuje podmínky 
stanovené tímto předpisem, odstraní se z blízkosti 
ostatních rostlin. Tyto rostliny se mohou nadále 
přehlížet jako CAC materiál pokud splní podmínky 
stanovené pro tuto kategorii. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 
 

§ 4 odst. 6 (6) V případě odběru vzorků a testování podle 
odstavce se použijí protokoly EPPO nebo jiné 
mezinárodně uznávané protokoly. Pokud takové 
protokoly neexistují, použijí se odpovídající 
protokoly stanovené na vnitrostátní úrovni. V 
tomto případě budou na žádost zpřístupněny 
uvedené protokoly ostatním členským státům a 
Komisi. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 
 

§ 4 odst. 7 (7) Požadavky na vlastnosti množitelského 
porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů uváděného do oběhu jsou uvedeny v 
příloze č. 6 k této vyhlášce. 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 4 odst. 8 (8) Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 
a rozmnožovacího materiálu jsou uvedeny 
v příloze č. 6 k této vyhlášce 

32014L0098 Čl. 20 odst. 3 Tento rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny musí splňovat požadavky stanovené 
v článku 7, v čl. 8 odst. 6 a v článcích 12, 21 
a 22. 

§ 5 odst. 1 (1) V substrátu, ve kterém jsou pěstovány 
matečné rostliny a rozmnožovací materiál 
předstupně, základní a certifikované matečné 

32014L0098 Čl. 11. odst. 1. 
 
 

1. Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál 
smějí být pěstovány pouze v půdě, která je 
prosta jakýchkoli škodlivých organismů, jež 
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rostliny a rozmnožovací materiál nesmí být 
přítomny škodlivé organismy uvedené v příloze č. 
3 k této vyhlášce, testování se provádí před 
založením porostu a následně při podezření.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 17. odst. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

jsou uvedeny v příloze III pro dotčený rod 
nebo druh a jež jsou hostiteli virů 
napadajících tento rod nebo druh. 
Nepřítomnost takových škodlivých 
organismů se stanoví odběrem vzorků a 
testováním. 
Tento odběr vzorků provádí příslušný úřední 
subjekt a případně dodavatel. 
Tento odběr vzorků a testování se provádí 
před pěstováním dotčených prvotních 
matečných rostlin nebo prvotního materiálu a 
opakuje se během růstu, pokud existuje 
podezření na výskyt škodlivých organismů 
uvedených v prvním pododstavci. 
1. Základní matečné rostliny a základní 
materiál mohou být pěstovány pouze v půdě, 
která je prosta jakýchkoli škodlivých 
organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro 
dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli 
virů napadajících tento rod nebo druh. 
Nepřítomnost takových škodlivých 
organismů, kteří jsou hostiteli virů, se stanoví 
odběrem vzorků a testováním. 
Tento odběr vzorků provádí příslušný úřední 
subjekt a případně dodavatel. 
Tento odběr vzorků a testování se provádí 
před pěstováním dotčených základních 
matečných rostlin nebo základního materiálu 
a opakují se během růstu, pokud existuje 
podezření na výskyt škodlivých organismů 
uvedených v prvním pododstavci. 

§ 5 odst. 2 (2) Odběr vzorků a testování se neprovádí, pokud 
nebyly v dané půdě nebo substrátu pěstovány po 
dobu předchozích pěti let hostitelské rostliny 
dotčených škodlivých organismů a pokud nejsou 
pochyby, že se v půdě nebo substrátu dotčené 
škodlivé organismy nevyskytují. 
 

32014L0098 Čl. 11. odst. 2. 
 

Odběr vzorků a testování se neprovádí, 
pokud rostliny, které jsou hostiteli škodlivých 
organismů uvedených v příloze III pro 
dotčený rod nebo druh, nebyly v dané 
produkční půdě pěstovány po dobu nejméně 
pěti let a pokud nejsou pochyby ohledně 
toho, že se v této půdě nevyskytují relevantní 
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 škodlivé organismy 

§ 5 odst. 3 (3) Odběr vzorků a testování se neprovádí, jestliže 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
na základě kontroly v rámci uznávacího řízení 
dospěje k závěru, že tato půda je prosta jakýchkoli 
škodlivých organismů, jež jsou uvedeny v příloze 
č. 3 k této vyhlášce pro dotčený rod nebo druh a 
jež jsou hostiteli virů napadajících tento rod nebo 
druh. 

32014L0098 Čl. 11. odst. 2. Odběr vzorků a testování se neprovádí, 
jestliže příslušný úřední subjekt na základě 
úřední inspekce dospěje k závěru, že tato 
půda je prosta jakýchkoli škodlivých 
organismů, jež jsou uvedeny v příloze III pro 
dotčený rod nebo druh a jež jsou hostiteli 
virů napadajících tento rod nebo druh. 

§ 5 odst. 4 (4) V případě porostů certifikovaných výpěstků k 
expedici se testování neprovádí. 

32014L0098 Čl. 22. odst. 2. 
 

2.Odběr vzorků a testování se neprovádí, 
pokud rostliny, které jsou hostiteli škodlivých 
organismů uvedených v příloze III pro 
dotčený rod nebo druh, nebyly v dané 
produkční půdě pěstovány po dobu nejméně 
pěti let a pokud nejsou pochyby ohledně 
toho, že se v této půdě nevyskytují relevantní 
škodlivé organismy. Odběr vzorků a 
testování se neprovádí, jestliže příslušný 
úřední subjekt na základě úřední inspekce 
dospěl k závěru, že tato půda je prosta 
jakýchkoli škodlivých organismů, jež jsou 
uvedeny v příloze III pro dotčený rod nebo 
druh a jež jsou hostiteli virů napadajících 
tento rod nebo druh. V případě 
certifikovaných ovocných rostlin se odběr 
vzorků a testování neprovádí. 

§ 8 odst. 1 (1) Evidence při výrobě rozmnožovacího 
materiálu ovocných rodů a druhů se vede ve 
školkařských knihách. Tyto knihy obsahují alespoň 
informace o: 
a) umístění a množství rostlin, 
b) časovém vymezení jejich pěstování, 
c) množitelských úkonech, 
d) evidenci skladování, balení a přepravy. 

32014L0098 ČL. 28 Plán zjišťování a monitorování kritických 
bodů v rámci procesu produkce 
Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
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c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 

§ 8 odst. 2 (2) Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a 
keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty 
vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a 
keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty 
maliníku a ostružiníku se evidují na evidenčním 
listu matečného porostu. 

32014L0098 Čl. 28 odst. 1 Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 

§ 8 odst. 4 (4) Dodavatel při výrobě rozmnožovacího 
materiálu uváděného do oběhu  
za zvláštních podmínek vede o vyrobeném 
materiálu záznamy ve školkařské knize, tak aby 
byl zřetelně odlišen od ostatního materiálu. 

32014L0098 Čl. 28 odst. 1 Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 

§ 9 odst. 1 
písm. a) 

(1) Požadavkem při uvádění konformního 
rozmnožovacího materiálu do oběhu je 
a) vypracování a vedení kritických bodů 

výrobních postupů, konkrétně 
1. vedení evidence jakosti rozmnožovacího 

materiálu použitého k založení 
množitelských porostů, 

2. vedení evidence agronomických úkonů 
spojených s pěstováním rozmnožovacího 
materiálu, včetně evidence o výživě a 
chemickém ošetřování rostlin, 

3. plány a metody pěstování 
rozmnožovacího materiálu, 

32014L0098 Čl. 28 odst. 1 Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 
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4. vedení evidence rozmnožování, sklizně, 
balení, skladování, přepravy, 

5. vedení řádné evidence o původu a prodeji 
rozmnožovacího materiálu, 

6. vedení evidence provádění přehlídek 
rozmnožovacího materiálu v době vhodné 
z hlediska vývoje rostlin a v době vhodné 
z hlediska výskytu škodlivých organismů, 

7. vedení evidence odběrů vzorků z 
rozmnožovacího materiálu k provedení testování 
za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů, 

§ 9 odst. 1 
písm. b) 

 b) skutečnost, že odpovídá popisu odrůdy; 
odrůdová pravost je pravidelně ověřována 
přímo v množitelském porostu, 

32014L0098 Čl. 23 odst. 1 
písm. b) 

odpovídá popisu odrůdy v souladu s článkem 
25; 

§ 9 odst. 1 
písm. c) 

c) skutečnost, že je na základě vizuální prohlídky 
shledán prakticky bez vad; poškození, 
zbarvení, zjizvené tkáně nebo uschnutí se 
považují za vady, pokud nepříznivě ovlivňují 
jakost a užitnou hodnotu rozmnožovacího 
materiálu. 

32014L0098 Čl. 23 odst. 1 
písm. d) 

je v souladu s článkem 27, pokud jde o vady 

§ 9 odst. 2 
písm. a) 

(2) K ověření původu konformního 
rozmnožovacího materiálu slouží doklad, který 
obsahuje alespoň následující informace: 
a) údaj “pravidla a normy EU”, 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. a) 

Doklad dodavatele musí obsahovat alespoň 
tyto informace: 
a) údaj "pravidla a normy EU"; 

§ 9 odst. 2 
písm. b) 

b) označení členského státu, v němž byl doklad 
dodavatele vystaven, nebo příslušný kód, 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. b) 

b) členský stát, v němž byl doklad 
dodavatele připraven, nebo příslušný kód; 

§ 9 odst. 2 
písm. c) 

c) označení příslušného úředního subjektu 
členského státu nebo jeho kód, 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. c) 

c) příslušný úřední subjekt nebo příslušný 
kód; 

§ 9 odst. 2 
písm. d)  

d) jméno dodavatele nebo jeho registrační 
číslo/kód vydané příslušným úředním 
subjektem členského státu, 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. d) 

d) jméno dodavatele nebo jeho registrační 
číslo/kód vydané příslušným úředním 
subjektem; 

§ 9 odst. 2 
písm. e) 

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo 
číslo šarže, 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. e) 

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne 
nebo číslo šarže; 

§ 9 odst. 2 f) botanický název, 32014L0096 Čl. 5 odst. 2 f) botanický název; 
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písm. f) písm. f)  

§ 9 odst. 2 
písm. g) 

g) označení materiál CAC, 32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. g) 

g) materiál CAC; 
 

§ 9 odst. 2 
písm. h) 

h) název odrůdy a popřípadě klonu  
1. v případě podnoží, které nepatří k odrůdě, 

název dotčeného druhu  
nebo interspecifického hybridu,  

2. v případě naroubovaných ovocných rostlin 
musí být tyto informace uvedeny  
pro podnož a roub,  

3. 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", 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. h) 

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"; 
 

§ 9 odst. 2 
písm. i) 

i) množství, 
 

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. i) 

i) množství; 
 

§ 9 odst. 2 
písm. j) 

j) zemi produkce nebo její kód, pokud se liší od 
členského státu, kde byl doklad dodavatele 
připraven,  

32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. j) 

j) země produkce a příslušný kód, pokud se 
liší od členského státu, kde byl doklad 
dodavatele připraven; 
 

§ 9 odst. 2 
písm. k) 

k) datum vydání dokladu. 32014L0096 Čl. 5 odst. 2 
písm. k) 

k) datum vydání dokladu. 

§ 9 odst. 3 
písm. c) 

 (3) Konformní rozmnožovací materiál při 
pěstování a uvádění do oběhu splňuje tyto 
požadavky: 
c) je bez výskytu škodlivých organismů, které je 

zakázáno zavlékat na území České republiky 
a šířit na tomto území2),3), 

32014L0098 Čl. 23 odst. 1 
písm. c) 

1. Materiál CAC jiný než podnože, které 
nepatří k odrůdě, se smí uvádět na trh pouze 
tehdy, pokud bylo shledáno, že splňuje tyto 
požadavky: 
c) splňuje rostlinolékařské požadavky článku 
26; 

§ 9 odst. 5 
písm. a) 

(5) Konformní rozmnožovací materiál citrusů 
a) pochází z označeného zdroje materiálu, který 

32014L0098 Čl. 26 odst. 4 Kromě požadavků odstavců 1 a 2 musí 
materiál CAC, který patří k druhům Citrus L., 

                                                 
2) Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlin  

a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.  
3) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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na základě odběru vzorků a testování byl 
shledán prostý škodlivých organismů 
uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce,  

Fortunella Swingle a Poncirus Raf., splňovat 
všechny tyto požadavky: 
a) musí být vyprodukován z identifikovaného 
zdroje materiálu, a u tohoto zdroje materiálu 
musí být na základě odběru vzorků a 
testování shledáno, že je prostý škodlivých 
organismů uvedených pro tyto druhy v 
příloze II; 

§ 9 odst. 5 
písm. b) 

b) od počátku posledního vegetačního cyklu 
musí být na základě vizuální prohlídky, odběru 
vzorků a testování shledáno, že je prakticky 
prostý škodlivých organismů uvedených  
v příloze č. 2 k této vyhlášce v souvislosti s 
dotčenými druhy.  

32014L0098 Čl. 26 odst. 4 b) od počátku posledního vegetačního cyklu 
musí být na základě vizuální prohlídky, 
odběru vzorků a testování shledáno, že je 
prakticky prostý škodlivých organismů 
uvedených v příloze II v souvislosti s 
dotčenými druhy. 

§ 9 odst. 6 
písm. a) 

(6) V případě, že materiál CAC již nesplňuje 
požadavky pro uvádění do oběhu, dodavatel učiní 
jedno z těchto opatření: 
a) odstraní tento materiál z blízkosti ostatního 

materiálu CAC; nebo 

32014L0098 Čl. 24 odst. 3 
písm. a) 

V případě, že materiál CAC již nesplňuje 
požadavky odstavce 1, dodavatel učiní jedno 
z těchto opatření: 
a) odstraní tento materiál z blízkosti 
ostatního materiálu CAC; nebo 

§ 9 odst. 6 
písm. b) 

b) přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl 
tento materiál opět v souladu s uvedenými 
požadavky. 

32014L0098 Čl. 24 odst. 3 
písm. b) 

) přijme vhodná opatření, jež zajistí, aby byl 
tento materiál opět v souladu s uvedenými 
požadavky. 

§ 10 písm. a) 
 

Dodavatel, který vyrábí a uvádí do oběhu 
rozmnožovací materiál za zvláštních podmínek 
podle § 3d zákona, splní tyto požadavky: 
a) v jednom kalendářním roce nesmí vyrobit a 

uvést do oběhu více než 100 výpěstků jedné 
odrůdy v kombinaci s jednou podnoží, 

 

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: 
a) k pokusům nebo vědeckým účelům, 
b) ke šlechtění nebo 
c) na podporu zachování genetické 
rozmanitosti. 

§ 10 písm. b) 
 

b) vede záznamy o výrobě ve školkařské knize, 
 

32014L0098 Čl. 28 
 

Plán zjišťování a monitorování kritických 
bodů v rámci procesu produkce 
Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
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monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 

§ 10 písm. c) 
 

c) viditelně tento materiál označí, aby nedošlo 
k záměně s certifikovaným nebo konformním 
rozmnožovacím materiálem, 

32014L0098 Čl. 28 
 

Plán zjišťování a monitorování kritických 
bodů v rámci procesu produkce 
Během produkce rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin členské státy zajistí, aby 
dodavatelé měli zaveden plán zjišťování a 
monitorování kritických bodů v rámci procesu 
produkce, vhodný pro příslušné rody nebo 
druhy. Tento plán se musí týkat alespoň 
těchto prvků: 
a) umístění a množství rostlin; 
b) časové vymezení jejich pěstování; 
c) rozmnožovací činnosti; 
d) činnosti při balení, skladování a přepravě. 

§ 13 odst. 1 
 

(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 opatřen průvodním 
dokladem. 
 

32014L0096 Čl. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadavky na označování, uzavírání a 
balení 
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací 
materiál ovocných rostlin, dále jen 
"rozmnožovací materiál", úředně 
certifikovaný jako prvotní materiál, základní 
materiál nebo certifikovaný materiál, a 
ovocné rostliny určené k produkci ovoce, 
dále jen "ovocné rostliny", úředně 
certifikované jako certifikovaný materiál, byly 
uváděny na trh pouze tehdy, pokud splňují 
požadavky na označování, uzavírání a 
balení stanovené v článcích 2 a 4. Popřípadě 
lze jako doplněk návěsky použít průvodní 
doklad, jak je stanoveno v článku 3. 
Členské státy zajistí, aby rozmnožovací 
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Čl. 3 odst. 1 

materiál a ovocné rostliny, které jsou 
kvalifikovány jako materiál CAC (Conformitas 
Agraria Communitatis), byly uváděny na trh 
pouze tehdy, pokud splňují požadavky pro 
doklad dodavatele stanovené v článku 5. 
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 certifikovaného materiálu, 
které mají být uvedeny na trh společně, jako 
doplněk návěsky uvedené v článku 2. 

§ 13 odst. 2 
písm. a) 

Úřední návěska obsahuje 
a) údaj "pravidla a normy EU"; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. a) 

Návěska musí obsahovat tyto informace: 
a) údaj "pravidla a normy EU"; 

§ 13 odst. 2 
písm. b) 

b) označení členského státu nebo jeho kód; 32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. b) 

b) členský stát označení nebo příslušný kód; 
 

§ 13 odst. 2 
písm. c) 

c) označení příslušného úředního subjektu 
členského státu nebo jeho kód; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. c) 

c) příslušný úřední subjekt nebo příslušný 
kód; 

§ 13 odst. 2 
písm. d) 

d) jméno nebo název dodavatele nebo jeho 
registrační číslo vydané příslušným úředním 
subjektem členského státu; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. d) 

d) jméno dodavatele nebo jeho registrační 
číslo/kód vydané příslušným úředním 
subjektem; 

§ 13 odst. 2 
písm. e) 

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

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. e) 

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

§ 13 odst. 2 
písm. f) 

f) botanický název; 32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. f) 

f) botanický název; 
 

§ 13 odst. 2 
písm. g) 

g) kategorie a v případě základního materiálu 
rovněž číslo generace; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. g) 

g) kategorie a pro základní materiál rovněž 
číslo generace; 

§ 13 odst. 2 
písm. h) 

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 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. h) 

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 
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musí být tyto informace uvedeny pro podnož 
a ušlechtilou část.  

3. 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"; 

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"; 

§ 13 odst. 2 
písm. i) 

i) označení "odrůda s úředně uznaným popisem" u 
odrůd podle § 35c zákona; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. i) 

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

§ 13 odst. 2 
písm. j) 

j) množství; 
 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. j) 

j) množství; 
 

§ 13 odst. 2 
písm. k) 

k) zemi produkce a příslušný kód, pokud se liší od 
členského státu označení; 

32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. k) 

k) země produkce a příslušný kód, pokud se 
liší od členského státu označení; 

§ 13 odst. 2 
písm. l) 

l) rok vydání; 32014L0096 Čl. 2 odst. 2 
písm. l) 

l) rok vydání; 
 

§ 13 odst. 2 
písm. m) 

m) pokud je původní návěska nahrazena jinou 
návěskou, rok vydání původní návěsky. 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. m) 

m) pokud je původní návěska nahrazena 
jinou návěskou, rok vydání původní návěsky. 

§ 13 odst. 3 
písm. a) 

(3) Průvodní doklad splňuje tyto 
požadavky:  
a) obsahuje informace stanovené v odstavci 2 a 

jak je uvedeno na příslušné návěsce; 
 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. a) 

Průvodní doklad musí splňovat tyto 
požadavky: 
a) obsahovat informace stanovené v čl. 2 
odst. 2 a jak je uvedeno na příslušné 
návěsce; 

§ 13 odst. 3 
písm. b) 

b) je napsán v jednom z úředních jazyků Unie; 
 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. b) 

b) být napsán v jednom z úředních jazyků 
Unie; 

§ 13 odst. 3 
písm. c) 

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

 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. c) 

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

§ 13 odst. 3 
písm. d) 

d) doprovází materiál z místa dodavatele do 
místa příjemce; 

 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. d) 

d) doprovázet materiál z místa dodavatele do 
místa příjemce; 

§ 13 odst. 3 
písm. e) 

e) obsahuje jméno a adresu příjemce; 
 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. e) 

e) obsahovat jméno a adresu příjemce; 

§ 13 odst. 3 
písm. f) 

f) obsahuje datum vydání dokladu; 
 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. f) 

f) obsahovat datum vydání dokladu; 
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§ 13 odst. 3 
písm. g) 

g) obsahuje popřípadě další informace 
týkající se dotčených partií. 

32014L0096 Čl. 3 odst. 2 
písm. g) 

g) obsahovat popřípadě další informace 
týkající se dotčených partií. 

§ 13 odst. 4 (4) Rozmnožovací materiál ovocných rodů 
a druhů lze uvádět do oběhu ve svazku nebo v 
obalu, ve kterém je jen jedna odrůda stejné 
kategorie, generace, zdravotní třídy nebo odrůdy 
stejného klonu a podnože. 
 

32014L0096 Čl. 4 odst. 1 Členské státy zajistí, aby v případě, kdy je 
prvotní, základní nebo certifikovaný materiál 
uváděn na trh v partiích o dvou nebo více 
rostlinách nebo částech rostlin, byly uvedené 
partie dostatečně homogenní. 
Rostliny nebo části rostlin, které tvoří takové 
partie, musí splňovat požadavky písmene a) 
nebo písmene b): 
a) rostliny nebo části rostlin jsou v balení 
nebo nádobě, které jsou uzavřeny, jak je 
vymezeno v odstavci 2; 
b) rostliny nebo části rostlin tvoří součást 
svazku, který je uzavřen, jak je vymezeno v 
odstavci 2. 

§ 13 odst. 5 (5) Při uvádění do oběhu podnoží 
ovocných rodů a druhů se uvede velikostní třídění. 

32014L0096 Čl. 4 odst. 1 Členské státy zajistí, aby v případě, kdy je 
prvotní, základní nebo certifikovaný materiál 
uváděn na trh v partiích o dvou nebo více 
rostlinách nebo částech rostlin, byly uvedené 
partie dostatečně homogenní. 
Rostliny nebo části rostlin, které tvoří takové 
partie, musí splňovat požadavky písmene a) 
nebo písmene b): 
a) rostliny nebo části rostlin jsou v balení 
nebo nádobě, které jsou uzavřeny, jak je 
vymezeno v odstavci 2; 
b) rostliny nebo části rostlin tvoří součást 
svazku, který je uzavřen, jak je vymezeno v 
odstavci 2. 

§ 13 odst. 6 (6) Rouby, řízky, podnože a školkařské 
výpěstky se při uvádění do oběhu ve svazcích 
označí alespoň jednou řádně vyplněnou úřední 
návěskou. 
 

32014L0096 Čl. 4 odst. 2 2. Pro účely této směrnice se "uzavřením" 
rozumí: v případě balení nebo nádoby 
uzavření způsobem, že balení nebo nádobu 
nelze otevřít bez poškození uzávěru, v 
případě svazku spojení takovým způsobem, 
že rostliny nebo části rostlin tvořící součást 
svazku nelze oddělit bez poškození vazby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAQ3EV2PB)



25 
 

nebo vazeb. Balení, nádoba nebo svazek 
musí být označeny takovým způsobem, že je 
odstranění návěsky zneplatní. 

§ 13 odst. 7 (7) Při uvádění do oběhu školkařských 
výpěstků po jednotlivých kusech se každý kus 
označí řádně vyplněnou úřední návěskou, s 
výjimkou jahodníku, maliníku a ostružiníku.                                                                                                                     

32014L0096 Čl. 4 odst. 2 2. Pro účely této směrnice se "uzavřením" 
rozumí: v případě balení nebo nádoby 
uzavření způsobem, že balení nebo nádobu 
nelze otevřít bez poškození uzávěru, v 
případě svazku spojení takovým způsobem, 
že rostliny nebo části rostlin tvořící součást 
svazku nelze oddělit bez poškození vazby 
nebo vazeb. Balení, nádoba nebo svazek 
musí být označeny takovým způsobem, že je 
odstranění návěsky zneplatní. 

§ 15  Přechodná ustanovení 
 Rozmnožovací materiál ovocných rodů a 

druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2016 lze 
vyrábět a uvádět do oběhu podle dosavadních 
právních předpisů a takto označený uvádět do 
oběhu nejpozději do 31. prosince 2022. 
 
 

32014L0098 Čl. 32 Přechodná opatření 
Členské státy mohou do 31. prosince 2022 
povolit, aby byl na jejich vlastním území 
uveden na trh rozmnožovací materiál a 
ovocné rostliny vyprodukované z prvotních, 
základních a certifikovaných matečných 
rostlin nebo materiálu CAC, které existovaly 
před 1. lednem 2017 a byly úředně 
certifikovány nebo které splňují podmínky 
pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál 
CAC před 31. prosincem 2022. Při uvádění 
na trh jsou takovýto rozmnožovací materiál a 
takového ovocné rostliny identifikovány 
prostřednictvím odkazu na tento článek 
uvedeného na návěsce a v dokumentaci. 

 
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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