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V. 

 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin 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  
Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na 
samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice 
Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, 
kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde 
o izolační vzdálenosti pro Sorghum.“. 
 

32018L1027 Čl. 2 odst. 1 Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 
31. prosince 2018. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění. Použijí tyto 
předpisy ode dne 1. ledna 2019. 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. 

Příloha č. 1 
Část III 
Oddíl 2 
Pododdíl 3 

V příloze č. 1, části III, oddíl 2, pododdíl 3 včetně 
poznámek č. 14 a 15 zní: 
 

 

 

32018L1027 Příloha Bod 2 přílohy I směrnice 66/402/EHS 
se nahrazuje tímto: 
„2. Množitelský porost splňuje tyto 

normy, pokud jde o vzdálenost od 
sousedních zdrojů pylu, které mohou 
vést k nežádoucímu cizosprášení:  
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„Pododdíl 3 
 

Tabulka 3.2b 
  

Druh Kategorie Nejmenší 
vzdálenost od 

cizího prášícího 
zdroje stejného 

nebo příbuzného 
druhu v m 

kukuřice všechny 
kategorie a 
generace 

20015 

čirok, čirok 
súdánská tráva, 

čirok x čirok 
súdánská 

tráva14 

SE, E 40015 
C 20015 

 
14 - V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského 
[(Sorghum halepense (L.)] nebo čiroku súdánská tráva 
[Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje 
zvláštní problém z důvodu cizosprášení, se použijí 
následující ustanovení: 
a) množitelské porosty určené k produkci 

základního osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo 
jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 
800 m od veškerého zdroje takového 
kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo 
čiroku súdánská tráva); 

b) množitelské porosty určené k produkci 

Množitelský 
porost 

Minimální 
vzdálenost 

Phalaris canariensis, 
Secale cereale s 
výjimkou hybridů: 

  

— při produkci 
základního osiva 

 

300 m 

— při produkci 
certifikovaného 
osiva 

 

250 m 

Sorghum   

— při produkci 
základního 
osiva (*1)  

 

400 m 

— při produkci 
certifikovaného 
osiva (*1)  

 

200 m 

    
xTriticosecale, 
samosprašné odrůdy 

  

— při produkci 
základního osiva 

 

50 m 

— při produkci 
certifikovaného 
osiva 

 

20 m 

Zea mays 200 m 

Minimální vzdálenosti uvedené 
v tabulce výše nemusí být dodrženy, 
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certifikovaného osiva čiroku (Sorghum bicolor) 
nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti 
nejméně 400 m  
od veškerého zdroje takového kontaminujícího 
pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská 
tráva). 

 
15 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, 
existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu 
cizosprášení.“. 
 

 

existuje-li dostatečná ochrana proti 
nežádoucímu cizosprášení.“ 

 
(*1)  V oblastech, v nichž výskyt S. 
halepense nebo S. sudanense 
představuje zvláštní problém z důvodu 
cizosprášení, se použijí následující 
ustanovení: 

a) množitelské porosty určené k 
produkci základního osiva Sorghum 
bicolor nebo jeho hybridů musí být ve 
vzdálenosti nejméně 800 m od 
veškerého zdroje takového 
kontaminujícího pylu; 

b) množitelské porosty určené k 
produkci certifikovaného osiva 
Sorghum bicolor nebo jeho hybridů 
musí být ve vzdálenosti nejméně 400 
m od veškerého zdroje takového 
kontaminujícího pylu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6CFRVTU)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1027&rid=1#ntc*1-L_2018184CS.01000601-E0001


4 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32018L1027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění 
směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6CFRVTU)


	Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU



