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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Návrh vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných 
rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu (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 předkládán na základě Plánu vyhlášek na rok 2016  

a to bez požadavku na zpracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace.  
S ohledem na zdržení legislativního procesu novely zákona o oběhu osiva sadby  
č. 295/2017 Sb. při projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,  
kdy i přes doručení vládou do Poslanecké sněmovny v květnu 2016 byl teprve dne 15. 
března 2017 tento návrh novely projednán v 1. čtení, nebylo možné dodržet termíny pro 
předložení návrhu vyhlášky uvedené v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2016, ani transpoziční lhůty směrnic 2014/98 a 2014/96. 

 
Jedná se o návrh nové vyhlášky, jejíž problematika je řešena společně 

s rozmnožovacím materiálem dalších trvalých kultur (chmele a révy), a to novelou vyhlášky 
č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu (dále jen „návrh novely 
vyhlášky č. 332/2006 Sb.“).  

 
Vzhledem k tomu, že prováděcí směrnice Komise č. 2014/98/EU stanoví tzv. 

přechodné období pro rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, který nesplňuje 
podmínky této prováděcí směrnice do roku 2022, je předkladatel nucen změnit stávající 
podmínky stanovené vyhláškou č. 332/2006 Sb. a zároveň transponovat podmínky, které 
musí splnit nově založený matečný porost po 1. 1. 2017 a dále všechny porosty ovocných 
rodů a druhů od 1. 1. 2013. 

 
Rozdíl mezi oběma režimy spočívá zejména v uvádění odkazů na zdravotní třídy  

a rozsahu testování pro jednotlivé kategorie a generace rozmnožovacího materiálu. 
 
Z výše uvedených důvodů překladatel zvolil formu přípravy nové vyhlášky k naplnění 

příslušných zmocňovacích ustanovení zákona o oběhu osiva a sadby, která je  
i pro odbornou zemědělskou veřejnost (zejména ovocnáře a sadaře), ale i z hlediska 
nastavených kontrolních mechanismů pro kontrolní orgány variantou přehlednější. 
Předkládaný návrh vyhlášky stanovuje podmínky pro uvádění rozmnožovacího materiálu 
ovocných rodů a druhů do oběhu, splňuje podmínky prováděcí směrnice Komise  
č. 2014/98/EU a bude aplikován na rozmnožovací materiál, který pochází z matečných 
porostů založených po 1. 1. 2017 a rozmnožovací materiál, který byl založen již dříve, který 
ale v době založení splňoval podmínky, které stanovuje výše uvedená prováděcí směrnice. 
Rozmnožovací materiál, který nesplní podmínky prováděcí směrnice, bude uváděn  
do oběhu pouze na území České republiky a pravidla pro jeho uznávání nebo přehlížení jako 
konformního rozmnožovacího materiálu (CAC) budou upravena v návrhu novely vyhlášky  
č. 332/2006 Sb. 
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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 o oběhu osiva a sadby a nepřesahuje 
rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený. Návrh vyhlášky naplňuje zmocňovací ustanovení 
obsažená v zákoně o oběhu osiva a sadby, a to konkrétně v § 3 odst. 2, 5, 6 a 8, § 3d odst. 
6, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 8 písm. a), b), d) a i), § 7 odst. 6 písm. a) až d) a g) až j), n), 
p) a s), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h) a m), § 24 
odst. 9 a § 24a odst. 7. 

 
 

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 
tyto unijní právní předpisy jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy: 

 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2014/98 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. 
 

 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2014/96 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. 

 
U obou směrnic uplynula transpoziční lhůta dne 31. 12. 2016. V důsledku zdržení 

legislativního procesu při projednávání novely zákona o oběhu osiva a sadby č. 295/2017 
Sb. v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nemohl být tento návrh projednán 
a přijat dříve.  
 

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. 

 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky 

i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Česká republika není vázána 
konkrétní mezinárodní smlouvou, která by se týkala rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů.   

 
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). 

 
Návrhu vyhlášky se dotýká řízení o porušení smlouvy č. 2017/0046, vedené proti 

České republice z důvodu neoznámení transpozičních opatření ke směrnici 2014/96/EU,  
a č. 2017/0043, a rovněž vedené proti České republice z důvodu neprovedení notifikace 
opatření ke směrnici 2014/98/EU. 
 

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). 
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Česká republika neuplatňuje požadavky nad rámec požadavků stanovených předpisy 
EU ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu  
na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další.  
 
Čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/96/EU zní: 
„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.“. 
 
Česká republika tuto povinnost zavedla v novele zákona o oběhu osiva a sadby v novém 
znění § 3 odst. 9 zákona: 
„(9) Dodavatel, který uvádí do oběhu rozmnožovací materiál předstupňů, základní 
rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, 
chmele a rozmnožovací materiál révy jinému než konečnému spotřebiteli, je povinen  
k tomuto rozmnožovacímu materiálu vystavit pod dozorem Ústavu doklad, který musí 
splňovat náležitosti stanovené vyhláškou. Tento doklad slouží společně s návěskou k 
označení různých odrůd nebo typů rozmnožovacího materiálu, které jsou na trh uvedeny 
společně. Pokud jsou údaje na dokladu v rozporu s údaji na návěsce, mají vždy přednost 
údaje uvedené na návěsce.“. 
 
Česká republika využila možnosti výjimky podle čl. 32 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: 
„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.“. 

Výjimku, kterou směrnice 2014/98/EU umožňuje, využíváme z toho důvodu, aby měli 
pěstitelé dostatečný časový prostor k vypěstování matečných porostů podle nových pravidel. 
Jelikož jde o trvalé kultury, není možno dosáhnout slučitelnosti s novými pravidly ze dne  
na den. Je nutno zohlednit dlouhodobý proces ozdravování a testování rozmnožovacího 
materiálu předstupňů. 

Legislativně technicky bylo nutné požadavky na rozmnožovací materiál ovocných 
rodů a druhů zapracovat do samostatné předkládané vyhlášky: 
návrh vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů  
a druhů a jeho uvádění do oběhu. Po uplynutí přechodného období (do 31. 12. 2022) budou 
ustanovení týkající se ovocných rodů a druhů obsažené ve vyhlášce č. 332/2006 Sb. 
zrušena a nadále bude jejich režim a uvádění do oběhu upravovat nová výše uvedená tzv. 
„ovocná vyhláška“, v té budou všechna ustanovení plně slučitelná se směrnicí Komise 
2014/98/EU. Bohužel to není možné jinak legislativně ošetřit, protože se materie z obou 
vyhlášek týkající se ovocných rodů a druhů bude do konce roku 2022 částečně překrývat. 
Pro nový rozmnožovací materiál budou platit jiné podmínky a požadavky a nebylo možné 
staré a nové spojit do jedné vyhlášky. Část porostů bude dočasně přehlížena podle staré 
úpravy. 
 

Předkládaná nová „ovocná vyhláška“ stanoví podmínky pro uvádění do oběhu 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, který splňuje podmínky prováděcí 
směrnice Komise č. 2014/98/EU a tyto požadavky budou aplikovány na rozmnožovací 
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materiál, který pochází z matečných porostů založených po 1. 1. 2017 a rozmnožovací 
materiál, který byl založen již dříve, který ale v době založení splňoval podmínky, které 
stanovuje výše uvedená prováděcí směrnice. 

 
Rozmnožovací materiál, který nesplní podmínky této prováděcí směrnice, bude 

uváděn do oběhu pouze na území České republiky a pravidla pro jeho uznávání nebo 
přehlížení jako konformního rozmnožovacího materiálu (CAC) budou upravena v návrhu 
novely vyhlášky č. 332/2006 Sb. (č.j. 49082/2017-MZE-12152).  
 

Předkládaná vyhláška ve spojení s návrhem novely vyhlášky č. 332/2006 Sb. 
zajišťuje plnou slučitelnost naší právní úpravy ve vztahu k regulaci Evropské unie.  
  

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  
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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 hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet,  
ani na ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat 
negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Zavedení povinnosti uvádět na úředních návěskách název druhu latinsky 

nepředstavuje zvýšení nákladů pro dotčené subjekty, název druhu musí být uváděn  
na těchto návěskách už nyní, změní se pouze jazyk, ve kterém bude název uveden. 

 
Nová povinnost uvádět na návěsce, že jde o odrůdu s „úředně uznaným popisem“ 

bude pouze ojedinělá, jelikož tyto odrůdy nebudou běžně předmětem uznávacího řízení. 
 
Změna v rozsahu testování představuje mírné navýšení nákladů pro podnikatelské 

subjekty proti platným podmínkám. Může dojít k navýšení cen rozmnožovacího materiálu. 
 
Změny ve formulářích nepředstavují zvýšení nákladů pro dotčené subjekty, budou 

změněny vzory, které jsou volně ke stažení z internetových stránek Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského. 

 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAT3HBSSJ)



6 
 

dlouholeté zkušenosti s vedením státní správy v upravované oblasti a má dostatečnou 
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 § 1 
Pozitivním způsobem se vymezuje předmět úpravy, kterým jsou podrobnosti uznávání 
množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění  
do oběhu. 
 
K § 2 
Stanovuje definice pojmů používaných vyhláškou, tak aby byly v souladu s prováděcími 
směrnicemi Komise (EU) 2014/96 a 2014/98, a aby zároveň odpovídaly odborné terminologii 
používané v České republice.  
 
K § 3 
Definuje jednotlivé kategorie a generace rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů 
tak, aby odpovídaly transponované unijní právní úpravě. Určuje se posloupnost 
množitelských postupů v rámci certifikačního schématu, které vedou v konečném důsledku 
k výrobě jednotlivých kategorií a generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů  
a podnoží pro výrobu školkařských výpěstků ovocných rodů a druhů. 
Podrobně se upravují ve smyslu unijního práva postupy získávání nižších kategorií  
a generací rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. 
 
K § 4 
Stanovují se podmínky pro uchovávání jednotlivých kategorií matečných rostlin (prostorová  
a technická izolace). Dále jsou zde uvedeny pravidla pro četnost vizuálních přehlídek  
a odběr vzorků za účelem testování matečných rostlin jednotlivých kategorií a generací 
v technické a prostorové izolaci. 
Další ustanovení tohoto paragrafu upravují možnost uvádění do oběhu v závislosti  
na kontrole odrůdové pravosti a průběhu procesu registrace odrůdy, která je deklarována  
ve vztahu k matečným rostlinám předstupně. 
Je zde uveden u jednotlivých kategorií odkaz na přílohy, ve kterých jsou vyjmenovány 
škodlivé organismy, které jsou předmětem testování a vizuálních přehlídek. Podrobnosti 
k jednotlivým druhům jsou stanoveny v přílohách vyhlášky. 
 
K § 5 
Upravuje podmínky týkající se půdy a substrátu, ve kterém jsou pěstovány matečné rostliny  
a rozmnožovací materiál tak, aby byly v souladu s transponovanými prováděcími 
směrnicemi. Jsou zde stanoveny podmínky, za kterých je nutno odebírat vzorky půdy  
na škodlivé organismy stanovené přílohou č. 3 vyhlášky. 
Postup je stanoven v souladu se smyslem unijního práva a obsahuje odkaz na přílohu č. 3, 
kterou je stanoven výčet škodlivých organismů sledovaných v půdě nebo substrátu. 
 
K § 6 
Upravuje podmínky provádění uznávacího řízení, konkrétně termíny podávání žádostí  
o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu.  
Tato úprava vychází společně s úpravou termínů v příloze č. 7 vyhlášky ze snahy sjednotit 
administraci podávání žádostí o uznání rozmnožovacího materiálu, oznámení o rozsahu 
výroby konformního rozmnožovacího materiálu a soustavné rostlinolékařské kontroly. 
 
K § 7 
Upravuje postup pro hodnocení množitelských porostů ovocných rodů a druhů, výčet 
kontrolovaných ukazatelů a četnost vizuálních přehlídek podle podmínek stanovených 
certifikačním schématem. 
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Technické podrobnosti jsou opět stanoveny přílohou č. 6, kde došlo k úpravám termínů 
přehlídek v závislosti na odborné praxi a možnosti zohlednění průběhu počasí v daném roce. 
Dále je zde uveden způsob evidence tohoto hodnocení. 
 
K § 8 
Definuje způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu ovocných rodů  
a druhů. Evidence se vede ve školkařských knihách, u matečných porostů, semenných 
stromů a keřů ovocných rodů a druhů, matečné roubových stromů a keřů ovocných rodů a 
druhů pak na evidenčních listech matečných porostů.  
Toto stanovení podmínek je důležité pro dohledávání materiálu v terénu a také  
pro jednoduché vyhledání výchozích komponentů školkařských výpěstků. 
 
K § 9 
Stanoví souhrnné požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, 
které se týkají evidence, zdravotního stavu, jakosti, odrůdové pravosti, dokladů potřebných 
k ověření původu rozmnožovacího materiálu, označování konformního rozmnožovacího 
materiálu, uchovávání tohoto materiálu, včetně termínů pro odlisťování a dobývání 
rozmnožovacího materiálu. 
Podrobně se stanoví procesy nakládání s konformním rozmnožovacím materiálem, 
stanovuje podmínky pro prostorovou izolaci od výskytu vybraných škodlivých organismů, 
podmínky, které musí tento rozmnožovací materiál splnit v případě vizuální kontroly, 
požadavky na doklad, kterým je tento rozmnožovací materiál opatřen. 
Dále je zde stanoven způsob evidence, který je vyžadován v případě konformního 
rozmnožovacího materiálu (CAC materiál). 
Podmínky pro CAC materiál jsou takto souhrnně stanoveny z toho důvodu, že jde o odlišný 
režim, než je popsán v rámci certifikačního schématu. Takto jsou podmínky pro tuto kategorii 
rozmnožovacího materiálu zpracovány přehledně do jednoho paragrafu. 
 
K § 10 
Stanovuje pravidla pro uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů  
za zvláštních podmínek, zejména množství vyráběných výpěstků, evidenci, označování  
a evidenci popisů odrůd vyráběných v tomto režimu. 
Tato úprava vychází z unijního práva, které umožňuje uvádění tohoto rozmnožovacího 
materiálu do oběhu na území členského státu za podmínky stanovení množství, které je 
možno za těchto podmínek do oběhu uvádět. 
 
K § 11 
Stanoví termíny, ve kterých je podáváno oznámení o rozsahu výroby konformního 
rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu za zvláštních 
podmínek. 
 
K § 12 
Stanovuje vzor žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů  
a druhů ze třetích zemí. 
 
K § 13 a 14 
Stanoví se podmínky pro označování a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rodů  
a druhů, které splňují náležitosti certifikačního schématu podle transponovaných prováděcích 
směrnic. Dále tento paragraf stanovuje základní obsahové náležitosti a odkaz na vzor 
návěsek a průvodních dokladů, kterým musí být rozmnožovací materiál ovocných rodů  
a druhů při uvádění do oběhu opatřen. 
Úprava je v souladu se smyslem unijního práva a upravuje podrobnosti obecných ustanovení 
zákona. Stanovuje se výčet dokumentů, které slouží k ověření původu rozmnožovacího 
materiálu ovocných rodů a druhů. 
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K § 15 
Ustanovení upravuje skupiny porostů rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. 
Tyto skupiny byly aktualizovány z důvodů požadavků na jednodušší kontrolu výroby odrůd.  
 
K § 16 
Stanovuje se přechodné ustanovení s ohledem na přechodné období stanovené prováděcí 
směrnicí Komise (EU) 2014/98/EU, v rámci kterého bude možné rozmnožovací materiál 
ovocných rodů a druhů uznaný nejpozději do 31. prosince 2016 vyrábět a uvádět do oběhu 
podle stávající právní úpravy. 
Po konci přechodného období bude novelou vyhlášky č. 332/2006 Sb. ukončena platnost 
pravidel pro ovocné druhy stanovené vyhláškou č. 332/2006 Sb. a nadále bude platit  
pro ovocné rody a druhy pouze úprava ve vyhlášce předkládané nyní do legislativního 
procesu. 
 
K § 17 
Návrh novely vyhlášky projde notifikačním procesem v souladu 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. 
 
K § 18 
Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení tak, aby byl v co nejkratší 
možné době přijat, a to v návaznosti na přijetí návrhu novely zákona o oběhu osiva sadby, 
k jehož provedení má být vyhlášky vydána. Transpoziční lhůty u obou transponovaných 
směrnic vypršely ke dni 31. 12. 2016. 
 
K příloze č. 1 
Vymezuje seznam škodlivých organismů, ohledně jejichž výskytu se musí provádět vizuální 
přehlídka a za určitých podmínek odběr vzorků a testování. Tento seznam odpovídá 
seznamu obsaženému v prováděcí směrnici Komise (EU) 2014/98/EU. V části B je uveden 
výčet škodlivých organismů, u kterých lze stanovit úroveň tolerance výskytu v množitelském 
porostu. Testování je vztaženo k odkazům v příloze č. 4 vyhlášky. 
 
K příloze č. 2 
Vymezuje seznam škodlivých organismů, na jejichž výskyt se musí provádět vizuální 
přehlídka a v konkrétních případech odběr vzorků a testování opět podle odkazů přílohy č. 4. 
Jedná se opět o seznam uvedený v prováděcí směrnici Komise (EU) 2014/98/EU  
a o škodlivé organismy, na které musí být otestován rozmnožovací materiál předstupňů. 
 
K příloze č. 3. 
Vymezuje seznam škodlivých organismů, na jejichž výskyt se testuje půda nebo substrát, 
případně jsou jich půda nebo substrát prosty, vychází z přílohy prováděcí směrnice Komise 
(EU)  2014/98/EU. 
 
K příloze č. 4 
Definuje podmínky testování pro jednotlivé kategorie rozmnožovacího materiálu ovocných 
rodů a druhů, obsahově odpovídá příloze prováděcí směrnice Komise (EU)  2014/98/EU. 
 
K příloze č. 5 
Stanovuje počet generací v kategorii „základní rozmnožovací materiál“. Pro přehlednost 
zpracováno do tabulky, vychází se opět z přílohy prováděcí směrnice Komise (EU) 
2014/98/EU. 
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K příloze č. 6 
Uvádí technické parametry uznávacího řízení, termíny přehlídek, izolační vzdálenosti  
od potvrzeného výskytu škodlivých organismů, kvalitativní požadavky na rozmnožovací 
materiál ovocných rodů a druhů. 
 
K příloze č. 7 
Stanovují se termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího 
materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby 
konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů podle jednotlivých skupin 
porostů. 
 
K příloze č. 8 
Jde o vzor žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, včetně vzoru 
příloh k této žádosti. 
 
K příloze č. 9 
Obsahuje vzor žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů  
ze třetích zemí. 
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