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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu 
pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a vyhláška č. 61/2011 Sb.,  
o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění 
vyhlášky č. 410/2013 Sb. 

 
Předkládaný návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2017. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 rozhodl, 
že k překládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno. 

  
 
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 plném souladu se zákonem 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 nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený  
v § 3 odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a § 6 odst. 8 písm. c) a d) 
citovaného zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Cílem návrhu vyhlášky je zejména transponovat do právního řádu České republiky právní 
předpis Evropské unie jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy, kterým je prováděcí 
směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 
66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x 
boucheanum Kunth. 

 
Citovaná prováděcí směrnice 2016/2109/EU stanovuje transpoziční lhůtu do 31. 12. 2017 
s tím, že upravené národní právní předpisy se použijí od  1. 1. 2018 (čl. 2 odst. 1 citované 
prováděcí směrnice). 
 
Předkládaný návrh obsahuje transpozici uvedené prováděcí směrnice a v případě 
neimplementování unijního 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 unijní a národní právní úpravy patří k závazkům všech 
členských států Evropské unie. 
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Dále návrh vyhlášky obsahuje úpravu českého názvu botanického jména „Phacelia 
tanacetifolia Benth“ ve vyhlášce č. 378/2010 Sb. Ve stávajícím textu vyhlášky je uvedeno  
v českém jazyce „Svazenka“, což představuje pouze označení rodů, do kterého ale spadá 
cca 200 druhů. Úpravou českého názvu na „Svazenka vratičolistá“ bude jednoznačně 
latinský název převeden i v českém překladu. 
 
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.  
 
 
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 vyhlášky nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet,  
ani na ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze rovněž 
očekávat negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
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 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona  
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. Lze 
konstatovat, že příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat  
a vynucovat dodržování dané regulace. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský má 
dlouholeté zkušenosti s vedením státní správy v upravované oblasti a má dostatečnou 
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odbornost i personální zajištění potřebné k tomu, aby jeho rozhodnutí v konkrétní věci byla  
v souladu s právními předpisy a odpovídala skutkovému stavu věci. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K části I  - Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1) 
V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády (v platném znění) se doplňuje poznámka  
pod čarou o odkaz na prováděcí směrnici Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, 
kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický 
název druhu Lolium x boucheanum Kunth. Tato prováděcí směrnice je navrhovanou 
vyhláškou transponována do právního řádu České republiky. 
 
K bodu 2 (příloha 1.2.1) 
V příloze (Druhový seznam pěstovaných rostlin), část 1. Zemědělské druhy, oddílu  
1.2. Krmné plodiny, pododdíl 1.2.1 Trávy, se v souladu s transponovanou prováděcí směrnicí 
mění latinský název Jílku hybridního.   
 
K bodu 3 (příloha 1.2.3) 
V příloze (Druhový seznam pěstovaných rostlin), části 1. Zemědělské druhy, oddílu  
1.2. Krmné plodiny, pododdílu 1.2.3 Jiné krmné plodiny, dochází ke zpřesnění českého 
názvu botanického jména „Phacelia tanacetifolia Benth.“. Ve stávající platné úpravě je jako 
český název uvedeno pouze „Svazenka“, přičemž tento název představuje pouze označení 
rodu, do kterého ale spadá cca 200 druhů. Doplněním názvu na Svazenka vratičolistá 
dochází ke zpřesnění tohoto názvu, kdy bude tento druh jednoznačně určen i v české 
variantě názvu.  
Svazenka vratičolistá je sice jediným druhem, jehož odrůdy podléhají registraci, ale v rámci 
režimu právní ochrany probíhá zkoušení odrůd dalších druhů svazenek. V současnosti je 
právně chráněna odrůda ´Fiona´ druhu Phacelia congesta – svazenka shloučená a Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský disponuje informacemi o záměru přihlásit k právní 
ochraně odrůdu dalšího druhu Phacelia campanularia – svazenka modrá. Toto zpřesnění 
názvu by mělo do budoucna předejít případné nepřehledné situaci při označování svazenky. 
 
K části II - Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody 
zkoušení osiva a sadby 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1) 
V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády (v platném znění) se doplňuje poznámka  
pod čarou o odkaz na prováděcí směrnici Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, 
kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický 
název druhu Lolium x boucheanum Kunth. Tato prováděcí směrnice je navrhovanou 
vyhláškou transponována do právního řádu České republiky. 
 
K bodu 2 (k příloze č. 5) 
V tabulce uvádějící minimální hmotnosti odebíraných vzorků osiv je třeba změnit latinský 
název jílku hybridního, protože stejným způsobem tento název změnila Mezinárodní 
asociace pro zkoušení osiv, jejímiž principy se řídí úřední zkoušení osiv ve většině členských 
států EU. Zároveň jde o transpozici prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109. Zde se 
uvádí na rozdíl od novely vyhlášky č. 378/2010 Sb. bez jména autora. 
 
 
K části III - Účinnost 
Účinnost vyhlášky se navrhuje s ohledem na transpoziční lhůtu stanovenou prováděcí 
směrnicí 2016/2109/EU dnem 1. 1. 2018. 
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