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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška číslo 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 

 

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 

§ 1  
 

  

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství2) Evropské unie2) a 
upravuje podrobnosti o uznávání množitelských 
porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a 
ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu. 

 
Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na 

trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných 
rostlin určených k produkci ovoce.  

   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.  

   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. 

 

32008L0090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32014L0096 
 
 
 
 
 
 

Čl. 20 odst. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 odst. 1 
 
 
 
 
 
 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Rovněž musí 
obsahovat prohlášení, že odkazy ve 
stávajících právních a správních 
předpisech na danou směrnici, která se 
touto směrnicí zrušuje, se považují za 
odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a 
formulaci prohlášení si stanoví členské 
státy. 
 
 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
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32014L0098 
 
 
 
 
 

Čl. 31 odst. 1  
 
 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
 

§ 11 
odstavce 2 

a 3 

„(2) K ověření původu konformního 

rozmnožovacího materiálu slouží doklad dodavatele, 

který obsahuje alespoň následující informace  

a) údaj „pravidla a normy EU“, 

b) označení Česká republika nebo její kód, 

c) označení příslušného úředního orgánu 

odpovědného za certifikaci nebo jeho kód, 

d) jméno dodavatele nebo jeho registrační číslo 

vydané příslušným úředním orgánem odpovědným za 

certifikaci, 

e) individuální pořadové číslo, číslo týdne nebo číslo 

šarže, 

f) botanický název, 

g) označení materiál CAC, 

h) název odrůdy a popřípadě klonu  

1. v případě podnoží, které nepatří k odrůdě, název 

dotčeného druhu nebo interspecifického hybridu,  

2. v případě naroubovaných (naštěpovaných) 

ovocných rostlin musí být tyto informace uvedeny 

pro podnož a roub,  

3. v případě odrůd, u nichž se žádost o úřední 

registraci nebo o udělení ochranných práv 

projednává: „navržený název“ a „žádost se 

projednává“, 

i) množství, 

j) zemi produkce a její kód, pokud se liší od 

32014L0096 Čl. 5 odst. 1 
a 2 

1. Členské státy zajistí, aby materiál CAC 
byl uváděn na trh s dokladem, který 
připraví dodavatel a který je v souladu s 
odstavci 2 a 3, dále jen "doklad 
dodavatele". 
 
Členské státy zajistí, aby se doklad 
dodavatele nepodobal návěsce uvedené v 
článku 2 nebo průvodnímu dokladu 
uvedenému v článku 3, aby se zabránilo 
možné záměně mezi dokladem 
dodavatele a uvedenými dvěma 
dokumenty. 
2. Doklad dodavatele musí obsahovat 
alespoň tyto informace: 
 a) údaj "pravidla a normy EU"; 
 b) členský stát, v němž byl doklad 
dodavatele připraven, nebo příslušný kód; 
 c) příslušný úřední subjekt nebo příslušný 
kód; 
 d) jméno dodavatele nebo jeho registrační 
číslo/kód vydané příslušným úředním 
subjektem; 
 e) individuální pořadové číslo, číslo týdne 
nebo číslo šarže; 
 f) botanický název; 
 g) materiál CAC; 
 h) název odrůdy a popřípadě klonu. V 
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členského státu, kde byl doklad dodavatele 

vystaven,  

k) datum vydání dokladu. 

 

(3) Za doklad dodavatele lze považovat 

zejména faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty 

a certifikáty vystavené příslušným orgánem 

odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném 

státě, obsahují-li údaje podle odstavce 2. Dodací list 

lze také nahradit rostlinolékařským pasem podle 

zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje 

podle odstavce 2.“. 

 
 

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"; 
 i) množství; 
 j) země produkce a příslušný kód, pokud 
se liší od členského státu, kde byl doklad 
dodavatele připraven; 
 k) datum vydání dokladu. 

§ 16 odst. 1 
a 2 

((1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a 
druhů se při uvádění do oběhu zabalí a označí úřední 
návěskou. Pokud je rozmnožovací materiál dodáván 
jinému než konečnému spotřebiteli, opatří se také 
průvodním dokladem. Průvodní doklad je napsán v 
jednom z úředních jazyků Evropské unie, vyhotovuje 
se alespoň ve dvou vyhotoveních (dodavatel a 
příjemce) a doprovází rozmnožovací materiál z místa 
dodavatele do místa příjemce. 
 

(2) Průvodní doklad obsahuje  
a) jméno a adresu příjemce, 
b) datum vydání dokladu a 
c) obdobné informace stanovené v odstavci 3 pro 
úřední návěsku. 
 

 

32014L0096 Čl. 3 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 2 

Průvodní doklad pro prvotní, základní 
nebo certifikovaný materiál 
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. 
 
2. Průvodní doklad musí splňovat tyto 
požadavky: 
 a) obsahovat informace stanovené v čl. 2 

odst. 2 a jak je uvedeno na příslušné 
návěsce; 

 b)  být napsán v jednom z úředních 
jazyků Unie; 
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 c)  být dodán alespoň ve dvou 
vyhotoveních (dodavatel a příjemce); 

 d)  doprovázet materiál z místa 
dodavatele do místa příjemce; 

 e)  obsahovat jméno a adresu příjemce; 
 f)   obsahovat datum vydání dokladu; 
 g) obsahovat popřípadě další informace 

týkající se dotčených partií. 
 

§ 16 odst. 3 (3) Úřední návěska obsahuje 
a) údaj „pravidla a normy EU“, 
b) označení členského státu nebo jeho kód, 
c) označení příslušného úředního subjektu 

členského státu nebo jeho kód, 
d)  jméno nebo název dodavatele nebo jeho 

registrační číslo vydané příslušným úředním 
subjektem členského státu, 

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

f) botanický název, 
g) kategorie a v případě základního materiálu rovněž 

číslo generace, 
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 
musí být tyto informace uvedeny pro podnož a 
ušlechtilou část,  

3. V případě odrůd, u kterých probíhá řízení 
registraci odrůdy nebo řízení o udělení 
ochranných práv, musí tato informace uvádět 
tyto údaje: „navržený název“ a „žádost se 
projednává“, 

32014L0096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČL. 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návěska musí obsahovat tyto informace: 
 a)  údaj "pravidla a normy EU"; 
 b)  členský stát označení nebo příslušný 

kód; 
 c)  příslušný úřední subjekt nebo 

příslušný kód; 
 d)  jméno dodavatele nebo jeho 

registrační číslo/kód vydané 
příslušným úředním subjektem; 

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

 f)   botanický název; 
 g)  kategorie a pro základní materiál 

rovněž číslo generace; 
 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: 
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i) popřípadě údaj „odrůda s úředně uznaným 
popisem“, 

j) množství, 
k) země produkce a příslušný kód, pokud se liší od 

členského státu označení, 
l) rok vydání, 
m) pokud je původní návěska nahrazena jinou 

návěskou, rok vydání původní návěsky,  
n) informaci, že se jedná o rozmnožovací materiál 

ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu podle 
čl. 32 prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU, 
pokud jde o tento materiál, 

o) popřípadě další údaje podle zvláštního právního 
předpisu4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014L0098 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČL. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

"navržený název" a "žádost se 
projednává"; 

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

 j)   množství; 
 k)  země produkce a příslušný kód, pokud 

se liší od členského státu označení; 
 l)   rok vydání; 
 m) pokud je původní návěska nahrazena 

jinou návěskou, rok vydání původní 
návěsky. 

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. 

příloha č. 3 
tabulka č. 1 

Plodící rostlinou se rozumí rostlina rozmnožená z 
matečné rostliny a vypěstovaná  
pro produkci ovoce s cílem umožnit ověření odrůdové 
pravosti 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; 
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Příloha č. 9 Požadavky na popis odrůdy konformního 
rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů  
 
– příloha se zrušuje 

32008L0090 Čl, 7 odst. 1 
a 2 

1. Rozmnožovací materiál a ovocné 
rostliny jsou uváděny na trh s odkazem na 
odrůdu, ke které náleží. Pokud v případě 
podnoží materiál nenáleží k žádné odrůdě, 
učiní se odkaz na dotyčný druh nebo 
interspecifický hybrid. 
 
2. Odrůdy, na které musí být v souladu s 
odstavcem 1 učiněn odkaz, jsou: 
 
a) právně chráněné podle odrůdového 
práva v souladu s ustanoveními o ochraně 
nových odrůd; 
 
b) úředně registrované podle odstavce 4 
tohoto článku nebo 
 
c) obecně známé; odrůda se považuje za 
obecně známou, pokud: 
i) byla úředně registrována v jiném 
členském státě, 
ii) je předmětem žádosti o úřední registraci 
v kterémkoli členském státě nebo je 
předmětem žádosti o odrůdové právo 
podle písmene a), nebo 
iii) již přede dnem 30. září 2012 byla 
uvedena na trh na území dotčeného nebo 
jiného členského státu pod podmínkou, že 
má úředně schválený popis. 
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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. 

32008L0090 Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných 
rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce 
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