
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 28818/2017-MZE-12152, ze dne 25. července 2017, s termínem dodání stanovisek 
do 15. srpna 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 
 

Doporučující připomínky 
 
1. V úvodní větě návrhu vyhlášky doporučujeme 

slova "(dále jen "zákon")" dát až na konec 
textu. 

 
2. V Předkládací zprávě a v Odůvodnění jsou 

uvedeny neaktuální informace o průběhu 
legislativního procesu k novele zákona 
o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk  
č. 816). Měly by být aktualizovány. 

 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínky MZV byla legislativní zkratka 
vypuštěna, neboť je již v platné vyhlášce č. 332/2006 Sb. 
 
Akceptováno. 
Informace o průběhu legislativního procesu byly doplněny. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 

Doporučující připomínky: 

1. K návrhu vyhlášky, k bodu 3:  
Doporučujeme upravit ustanovení takto:  
„(4) Odrůdy uvedené v seznamu odrůd podle 
přílohy č. 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb.,  
o provedení některých ustanovení zákona  
o vinohradnictví a vinařství, se považují  
za odrůdy, jejichž uvádění do oběhu bylo 
úředně ověřeno.“. 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

2. K návrhu vyhlášky, k bodu 21:  
Doporučujeme v písm. b) druhé části tabulky 
pro skupinu porostů množitelských chmelnic 
nahradit slova „zdravotní třídě“ na „zdravotní 
třídy“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

3. K návrhu vyhlášky, k bodu 23: 
V souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády (dále jen „LPV“) žádáme  
o úpravu jednotlivých dat následovně:  
„1. května“, „1. června až 31. července“,  
„1. července až 30. září“, „1. května  
až 31. července“, „1. července až 30. září“, 
„1. května až 31. srpna“, a „1. července  
až 30. října“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

4. K návrhu vyhlášky, k bodu 23:  
Doporučujeme dodat tečku na konci věty  
za písm. a). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

5. K návrhu vyhlášky, k bodu 27:  
Dle LPV žádáme o úpravu jednotlivých dat 
následovně: „20. říjnu“ a „1. říjnu“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

6. K návrhu vyhlášky, k čl. II:  
Doporučujeme sladit účinnost návrhu 
vyhlášky s návrhem zákona, který je 

Vysvětleno. 
Účinnost novely zákona o oběhu osiva a sadby bude 
1.11.2017, ale návrh novely vyhlášky bude ještě oznámen  
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v současné době projednáván v Senátu. 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. Notifikace 
trvá 3 min. měsíce, proto není možné dosáhnout stejného 
data účinnosti. 
 

7. K obecné části důvodové zprávy, k bodu 
1: Doporučujeme opravit informaci, že návrh 
zákona je projednáván v Poslanecké 
sněmovně jako tisk č. 816. Návrh zákona byl 
30. června 2017 schválen v Poslanecké 
sněmovně a nyní je projednáván v Senátu 
jako tisk č. 169. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

8. Ke zvláštní části důvodové zprávy, 
k bodům 2 a násl. návrhu vyhlášky:  
Doporučujeme opravit informaci, že návrh 
zákona je projednáván v Poslanecké 
sněmovně jako tisk č. 816. Zákon byl 30. 
června 2017 schválen v Poslanecké 
sněmovně a nyní je projednáván v Senátu 
jako tisk č. 169.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

9. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k bodu 
23 návrhu vyhlášky:  
Doporučujeme na začátku druhého řádku 
opravit slovo „odpovídali“ na „odpovídaly“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

10. Ke zvláštní části důvodové zprávy, k bodu 
31 návrhu vyhlášky:  
Doporučujeme v poslední větě vypustit slovo 
„je“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

11.  K § 1 vyhlášky č. 332/2006 Sb.:  
Doporučujeme nahradit slova „Evropských 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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společenství“ na „Evropské unie“.  

12.  K poznámce pod čarou č. 2 vyhlášky  
č. 332/2006 Sb.:  
Doporučujeme na konci doplnit věty  
na samostatný řádek:  
„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. 
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.“.            

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 
 
 

Legislativní připomínka mimo EKLEP: 
V bodu 5., § 4 odst. 2 doporučujeme v souladu 
s čl. 58 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
uvést spíše formulaci: „V § 4 odst. 2 se za 
slovem „V“ vkládají slova „ půdě nebo“.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 4: 
Doporučujeme název vyhlášky, na niž je v rámci 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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odstavce odkazováno, doplnit  
o chybějící čárku a předložku „o“ za zkratkou 
„Sb.“. 

 

K čl. I bodu 16 – k § 16 odst. 2: 
Navrhujeme předkladateli úpravu návětí 

odstavce 2, neboť není provázáno s textem 
obsaženým v písmenech a) až g).  
 

Rovněž některé požadavky zde uvedené dle 
našeho názoru nelze požadovat za obsahové 
požadavky průvodního dokladu [např. písm. d)] 
a měly by být spíše v samostatném odstavci. 
  

Dále pak v písmenu b) slovo „Unie“ 
doporučujeme nahradit slovy „Evropské unie“. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

K čl. I bodu 23 – k příloze č. 3: 
Doporučujeme zavést jednotné označování 
měsíců v celém návrhu, neboť v některých 
přílohách jsou měsíce slovně, v jiných pak 
číselně. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

K platnému znění: 
Upozorňujeme, že platné znění není totožné 
s normativními změnami, kdy lze zmínit např. 
novelizační bod č. 7. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. K úvodní větě: 
MZV doporučuje v úvodní větě vypustit 
nadbytečnou legislativní zkratku „(dále jen 
„zákon“)“, jelikož pro zákon o oběhu a osiva, 
k jehož zkrácenému označení má sloužit, je 
příslušná legislativní zkratka již zavedena ve 
vyhlášce č. 332/2006 Sb. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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2. K článku I novelizačnímu bodu 16  
(k ust. § 16 odst. 2 novelizované 
vyhlášky): 
MZV doporučuje upravit formulaci 
navrhovaného znění ustanovení § 16 odst. 
2, které působí poněkud neobratně. Dle MZV 
lze v navrhovaném znění například slovo 
„splňuje“ nahradit slovy „musí splňovat“, 
popřípadě slova „splňuje následující 
požadavky“ nahradit slovem „musí“,  nebo jej 
formulovat v obdobné struktuře, jakou má 
odstavec 3,  tj. ve znění, v němž jsou 
infinitivy nahrazeny slovesem v činném rodě, 
takto:   

 
„(2) Průvodní doklad  
a) obsahuje informace stanovené v odstavci 

3 a uvedené na příslušné návěsce,  
b) je napsán v jednom z úředních jazyků 

Unie, 
c) je dodán alespoň ve dvou vyhotoveních 

(dodavatel a příjemce), 
d) doprovází materiál z místa dodavatele do 

místa příjemce, 
e) obsahuje jméno a adresu příjemce, 
f) obsahuje datum vydání dokladu, 
g) obsahuje popřípadě další informace 

týkající se dotčených partií.“. 
h)  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
 

„(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.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Legislativně technické připomínky mimo 
Eklep: 

1. Nejednotné psaní počátečních písmen v 
prvních slovech textu uvedeného v prvním 
odstavci tabulky č. 1 přílohy č. 3 k 

 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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předmětné vyhlášce (v článku I 
novelizačním bodě 23); pravděpodobně na 
dvou místech má být velké počáteční 
písmeno místo písmena malého.  

 
2. Nadbytečné čárky ve stejném sloupci, na 

konci textu či mezi jednotlivými slovy.  
 

3. Vhodnost navázání číslování stránek 
odůvodnění na číslování stránek 
normativního textu.  

 
4. Chybné číselné označení novelizačního 

bodu/textu ve zvláštní části odůvodnění - 
textu vážícího se k novelizovanému  
ust. § 16 odst. 3. Jedná se o novelizační bod 
"16", nikoli "17". 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
Neakceptováno. 
Průběžně se čísluje návrh a důvodová zpráva u čistopisu 
vládního návrhu, ne u vyhlášek. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, rovné 
příležitosti  
a legislativu  
a předseda Legislativní 
rady vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 

Bez připomínek.  
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pro vědu, výzkum a 
inovace 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
 
1. 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
 
V předloženém materiálu je nutno přiznat běžící 
řízení o porušení smlouvy (podrobněji níže).  
 
V odůvodnění navrhujeme nehovořit o 
„komunitárních právních předpisech“, resp. 
„komunitárním právu“, nýbrž o „unijních 
předpisech“ či „unijních právních aktech“, resp. 
„unijním právu“.  Rovněž je vhodné upřesnit, o 
jakém „Ústavu“ předkladatel v odůvodnění 
hovoří. 
 
V rozdílové tabulce je nutno do závěrečného 
výčtu přepisů EU (nikoli ES) doplnit směrnici 
2008/90/ES. Dále navrhujeme z tabulky 
odstranit čl. 3 odstavec 3 směrnice 2014/96/EU 
u navrhovaného § 16 odst. 1 a 2 vyhlášky. Do 
rozdílové tabulky by měly být zaneseny také 
novelizační body 32., 34. a 36. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Informace byly doplněny. 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena.  
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Předkladatel by měl v odůvodnění vyhlášky 
vymezit vztah vyhlášky č. 332/2006 Sb. 
k souběžně navrhované vyhlášce o 
množitelských porostech a rozmnožovacím 
materiálu ovocných rodů a druhů a jeho 
uváděné do oběhu.  
 
2. 
Předkladatel nesplnil povinnost uvést v 
odůvodnění důvody pro uplatnění požadavků 
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, a to zejména ve 
vztahu k čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/96/EU. 
Navrhujeme doplnit. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 

Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předložený návrh vyhlášky částečně 
zapracovává:  

 prováděcí směrnici 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, a 

 prováděcí směrnici 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 

Na vědomí. 
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uvedené směrnice, zvláštní požadavky na 
dodavatele a podrobná pravidla pro úřední 
inspekce. 

 
Návrhu se také dotýká úprava 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.  
 
Relevantní je také úprava ve směrnici 
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. 
 
Upozorňujeme, že transpozice směrnice 
2014/96/EU a směrnice 2014/98/EU nebude 
dosaženo včas, neboť transpoziční lhůta 
k oběma uběhla již 31. prosince 2016.  

Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou 
republikou:  
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, rovněž vedené proti České 
republice z důvodu neprovedení notifikace 
opatření ke směrnici 2014/98/EU.  

Na vědomí. 

Připomínky a případné návrhy změn:  
Obecně k transpozici 
 
1. Předkladatel návrhem fakticky 
dotransponovává ustanovení základní směrnice 
2008/90/ES. Je nutno konstatovat, že k návrhu 

 
 
 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 
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není předložena aktuální srovnávací tabulka 
k této směrnici. Ani tabulka vložená do databáze 
ISAP neposkytuje dostatečné informace – není 
v ní zaznamenáno ID připravované novely 
zákona o oběhu osiva a sadby, případně 
ustanovení zákona již ve znění schválené 
novely. Tabulku je nutno o tyto informace doplnit 
a k návrhu vyhlášky přiložit.  
 
2. Srovnávací tabulka ke směrnici 2014/96/EU 
neodpovídá předloženému návrhu. Dle znění 
vlastního návrhu má dojít k transpozici pouze čl. 
2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 a 2, což tabulka 
nereflektuje. Navrhujeme, aby předkladatel 
jasně deklaroval, která ustanovení směrnice má 
návrh vyhlášky za cíl transponovat, a tabulku 
v tomto smyslu upravil.  
 
 
Není zřejmé, jakým způsobem bude zajištěna 
transpozice čl. 5 odst. 2 směrnice 2014/96/EU 
(doklad dodavatele).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění § 11 odst. 2 a 3 bylo upraveno takto: 
„(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,  
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3. Rovněž u směrnice 2014/98/EU není jasné, 
která ustanovení mají být návrhem 
transponována. Návrh výslovně provádí pouze 
čl. 1 odst. 9, což neodpovídá údajům ve 
srovnávací tabulce. Plná transpozice není 
zajišťována ani prostřednictvím nyní 
schvalované novely zákona o oběhu osiva a 
sadby – ten provádí pouze čl. 29, čl. 31, část 
článku 5 a 16 odst. 3.  
 
Postrádáme proto transpozice značné části 
směrnice 2014/98/EU včetně příloh (ty 

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 členského 

státu, kde byl doklad dodavatele vystaven,  
k) datum vydání dokladu. 

(3) Za doklad dodavatele lze považovat zejména 
faktury a dodací listy, obsahují-li údaje podle odstavce 2. 
Dodací list lze také nahradit rostlinolékařským pasem 
podle zvláštního právního předpisu4), obsahuje-li údaje 
podle odstavce 2. Doklad musí obsahovat zmínku, že se 
jedná o konformní rozmnožovací materiál, aby nemohlo 
dojít k záměně s uznávaným rozmnožovacím materiálem.“. 

CELEX: 32014L0096 
 
 
Vysvětleno. 
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 
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srovnávací tabulka opomíjí zcela). Nutno 
vyjasnit a výkaznictví upravit.  
Upozorňujeme, že výkaznictví musí být 
zpracováno tak, aby bylo možno návrh 
z pohledu jeho slučitelnosti s právem EU 
kvalifikovaně hodnotit, tj. také posoudit, zda je 
zajištěna plná transpozice všech ustanovení 
daných směrnic.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

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.“. 
 
Legislativně technicky bylo nutné požadavky  
na rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů 
zapracovat do samostatné vyhlášky: 
Návrh vyhlášky o množitelských porostech a 
rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a 
jeho uvádění do oběhu (MPŘ naše č.j. 26169/2017-MZE-
12152). 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. 
 
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 materiál, který pochází z matečných 
porostů založených po 1. 1. 2017 a rozmnožovací 
materiál, který byl založen již dříve, který ale v době 
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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 předkládané 
novely vyhlášky č. 332/2006 Sb. 
 
Máme za to, že stávající předkládaná vyhláška ve spojení 
s novou „ovocnou vyhláškou“ (nyní po MPŘ, bude 
předložena do komisí LRV v říjnu 2017) zajišťuje plnou 
slučitelnost naší právní úpravy ve vztahu k regulaci 
Evropské unie.  
  
 

K úvodnímu ustanovení vyhlášky 
Navrhujeme dát úvodní ustanovení do souladu 
s čl. 48 Legislativních pravidel vlády. Je vhodné 
vypustit poznámku pod čarou č. 1. Dále, je nutno 
hovořit o příslušných předpisech Evropské unie, 
nikoli Evropských společenství. Rovněž je nutno 
do § 1 doplnit referenční odkaz na dotčené 
směrnice, tj. uvádět je v poznámce pod čarou č. 
2. Stávající předpisy v poznámce pod čarou č. 2 
je nutno revidovat – směrnice Rady 92/34/EHS, 
směrnice Komise 93/48/EHS, směrnice Komise 
93/64/EHS a směrnice Komise 93/79/EHS již 
nejsou platné.  
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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K navrhovanému § 16 vyhlášky 
 
1. Předkladatel vydává požadavek na balení 
rozmnožovacího materiálu v odst. 1 za 
transpoziční. Nutno vykázat, jaké ustanovení 
unijního právního aktu navrhovaná úprava 
provádí.  
 
 
 
Navrhujeme, aby předkladatel vysvětlil 
stanovení povinnosti opatřit rozmnožovací 
materiál průvodním dokladem. Formulace čl. 3 
odst. 1 směrnice 2014/96/EU chápe vystavování 
průvodního dokladu jako možnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno. 
Vypuštěno podtržení tohoto ustanovení. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
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.“. 
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2. Úprava v písmenech odst. 2 nenavazuje na 
formulaci návětí. Navrhujeme upravit. 
 
 
 
Písm. g) odst. 2 mluví o „partiích“, přestože 
v navrhované zákonné úpravě v § 3 odst. 9, 
který také transponuje čl. 3 odst. 1 směrnice 
2014/96/EU, se o partiích nehovoří – úprava je 
transponována jiným způsobem. Navrhujeme 
proto uvážit, zde je vhodné uchylovat se 
k doslovné transpozici v prováděcí úpravě v § 16 
odst. 2 písm. g) vyhlášky. 
 
 
3. Nutno odůvodnit, zda-li je nezbytné v odst. 3 
písm. b), c) či d), příp. k) hovořit pouze obecně 
o „členském státu“ či „příslušném úředním 
subjektu členského státu“, tedy úpravu 
ponechávat nekonkrétní.  
 
V odst. 3 písm. h) bod 3. navrhujeme hovořit o 
„řízení o registraci“. 
 
 
U odst. 3 písm. n) navrhujeme vyjasnit 
transpoziční charakter navrhované úpravy. Čl. 2 
odst. 2 směrnice 2014/96/EU takovou úpravu 
neobsahuje.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, toto ustanovení bylo vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno a vysvětleno. 
Znění bylo upraveno na „úřední orgán odpovídající za 
certifikaci“ (obdobně již v platném znění § 14 odst. 3 písm. 
b) vyhlášky apod.).  
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Vysvětleno. 
Nejde o transpoziční ustanovení, úřední návěska totiž 
slouží v případě splnění stanovených podmínek i jako 
rostlinolékařský pas podle zákona o rostlinolékařské péči. 
 
 

K notifikační povinnosti 
Návrhem dochází k úpravě požadavků na 
vlastnosti množitelského porostu a 

Akceptováno. 
Notifikační ustanovení bylo doplněno. 
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rozmnožovacího materiálu – viz přílohy č. 1, 2 a 
3 vyhlášky. Jsme názoru, že předloženou 
úpravu lze považovat za technický předpis dle 
čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2015/1535, který je nutno 
oznamovat Komisi. Návrh by nadto měl být 
doplněn o závěrečné ustanovení v souladu s čl. 
48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Závěr: 
Návrh vyhlášky je částečně slučitelný s právem 
EU. Návrh přispívá k ukončení běžících řízení o 
porušení smlouvy č. 2017/0046 a č. 2017/0043. 
 
Formální náležitosti je nutno upravit.  

Akceptováno. 
Návrh byl upraven tak, aby byl plně slučitelný. 

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  
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Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad Bez připomínek.  

Ovocnářská unie České 
republiky, z.s. 

A - Připomínky zásadní: 
 
1. V příloze č. 6 k vyhlášce č. 332/2006 Sb. 

navrhujeme ponechat pro skupiny porostů 
zaškolkované podnože původní termín 
podání – 31. 5.  
Důvod:  
Do 30. 4. není možné v některých letech 
nebo u některých ovocných druhů pak 
zpravidla (ořešák) vysázet rostliny na pole a 
tedy podat přihlášku s uvedením specifikace 
místa (řádku) a počtu rostlin.  

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 
Navrhovaná změna byla projednána se Svazem ovocnářů 
v návaznosti na sloučení procesů uznávacího řízení  
a soustavné rostlinolékařské kontroly. 
Číslo řádku je možno doplnit při první přehlídce  
ve spolupráci s inspektorem, počet rostlin se uvede 
předpokládaný a uzná se jen skutečné množství vysázené 
na pozemek. 
 
Je možné podat žádost do doby, kdy je ještě možno 
realizovat první přehlídku. 
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2. V příloze č. 2 Tabulce č. 4. 3 doporučujeme 
do nově vloženého textu, kdy výpěstky 
nemusí dosahovat minimální předepsané 
výšky 100 resp. 80 cm,  vložit kromě 
přirozeně  kolumnárních odrůd i odrůdy 
s přirozeně zakrslou formou růstu (např. 
Balkonella, Pidi, Dwarf). 
Důvod: Odrůdy přirozeně zakrslé také 
nedosahují zpravidla minimálních 
předepsaných rozměrů a měly by být v tomto 
ohledu také vyňaty z podmínky min. výšky. 

Akceptováno. 
Tabulka byla upravena. 

B - Připomínky doporučující 
 
3. V příloze č. 2 Tabulce č. 4. 5 doporučujeme 

ponechat původní informaci textu „Sadba se 
těží přímo z množitelského záhonu, 
popřípadě může být dopěstována mimo 
původní porost“. 

 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

4. K § 5 odst. 2 a 3 a § 6 odst. 3 a 4. 
Požadavek na nepřítomnost háďátek rodu 
Xiphinema a Longidorus v § 5 a 6 (réva, 
ovocné druhy) není konzistentní s nově 
upraveným  požadavkem § 4 odst. 2 a 3 
(chmel). 

Vysvětleno. 
Jde o úpravu nepřesnosti platné právní úpravy. Vycházíme 
ze standardů Evropské organizace pro ochranu rostlin 
(EPPO). V ČR se těmito standardy řídí chmel, ten není 
regulován směrnicí. Háďátko (Longidorus) není u chmele 
přenašečem chorob (vektorem) na rozdíl od révy  
a ovocných druhů.   

Českomoravskou 
šlechtitelskou a 
semenářskou asociaci 

Nevyjádřili se.  

 
 
 
V Praze dne 8. června 2018 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  
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