
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění 
pozdějších předpisů, byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem 
ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 50242/2018-MZE-12152, ze dne 2. října 2018, s termínem dodání stanovisek  
do 23. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - Vedoucí 
Úřadu vlády  
 

Bez připomínek.  

Odbor kompatibility 
Úřad vlády ČR 

Po stránce formální: 
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. 
 

 

 Ke srovnávací tabulce  
Ve srovnávací tabulce ke směrnici 2018/1027 zcela chybí 
uvedení implementačních předpisů ČR k jednotlivým 
článkům směrnice, přičemž u čl. 2 odst. 1 je navíc 
uvedeno, že není relevantní z hlediska transpozice, avšak 
rozdílová tabulka u § 1 vyhlášky odkazuje na to, že 
provádí právě shora uvedený článek. U srovnávací tabulky 
požadujeme doplnit: 
u čl. 2 odst. 1 uvést číslo ID 9342 (a po schválení jako 
implementační předpis ČR uvést § 1 vyhlášky) 
u přílohy uvést číslo ID 9342 (a po schválení jako 
implementační předpis ČR uvést Přílohu č. 1, část III odd. 
2 pododd. 3). 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K odůvodnění 
Dle odůvodnění je návrh vyhlášky plně slučitelný též 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. 
Požadujeme upřesnit, jaký je vztah návrhu vyhlášky k této 
směrnici. Pokud by předložený návrh byl technickým 
předpisem dle uvedené směrnice, bylo by třeba návrh 
doplnit o samostatný článek podle čl. 55 odst. 6 LPV (viz i 
čl. 9 uvedené směrnice). Upozorňujeme však, že 
ustanovení směrnice 2015/1535 se použijí pouze na 
požadavky ovlivňující volný pohyb zboží, popř. služby 
informační společnosti, které nespadají do tzv. 
harmonizované sféry (viz čl. 7 odst. 1 písm. a) uvedené 
směrnice), tudíž předložený návrh vyhlášky by do rozsahu 
tzv. technických notifikací vůbec neměl spadat.  
 

Akceptováno. 
Znění odůvodnění bylo upraveno tak, že uvedená 
věta byla z odůvodnění vypuštěna. Předložený 
návrh vyhlášky do rozsahu tzv. technických 
notifikací nespadá. 

 Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
Návrh vyhlášky má transpoziční vztah k prováděcí 
směrnici Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 
2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud 
jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum (čirok).  
Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženému návrhu neuplatňujeme z hlediska 
slučitelnosti žádné připomínky s výhradou shora 
uvedených formálních vad.  
 

 

 Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. 
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 

 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek. 
 

 

Český statistický úřad Bez připomínek. 
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Český báňský úřad Bez připomínek. 
 

 

Český telekomunikační úřad 
 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

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.  

Hospodářská komora Bez připomínek. 
 

 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad Bez připomínek. 
 

 

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i.  
 
Seed Service, s.r.o.  
 
Pro-bio 

Zásadní připomínka: 
Zásadní připomínka z hlediska výroby osiva čiroku. Ve 
vyhlášce je v oddílu 2 - Požadavky na vlastnosti osiva, 
tabulka 5.2 uveden u kategorií SE, E i C požadavek na 
obsah 0 (slovy nula) semen jiných rostlinných druhů. Tento 
požadavek je takřka nesplnitelný vzhledem k tomu, že se i 
při sebelepším čištění kombajnů a strojů na čistící stanici 
osiv nějaké cizí semínko může zatoulat. Tímto je prakticky 
znemožněna výroba všech stupňů osiva jediné české 
registrované odrůdy čiroku Ruzrok, vyšlechtěné ve 
VÚRV,v.v.i. Praha – Ruzyně. O tuto odrůdu začíná být 

Vysvětleno. 
Požadavky na osivo čiroku (tedy i požadavek na 
max. množství jiných rostlinných druhů ve vzorku 
osiva čiroku) stanovené vyhláškou 219/2012 Sb. 
v příloze č. 1 (tabulka 5.2) jsou plně v souladu  
s příslušnou legislativou EU (Směrnice Rady  
402/1966/ EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 
v platném znění).   
Bohužel nelze udělat změnu standardů bez změny 
v příslušné Směrnici EU.    
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zájem mezi českými farmáři z hlediska jejího 
multifunkčního využití. K této připomínce se též připojují 
osivářské firmy Seed Service, s.r.o. a Pro-bio, obchodní 
společnost s r.o., které licenčně začínají množit tuto 
odrůdu. Žádáme o současné zařazení změny legislativy 
v bodě „Nejvyšší dovolený výskyt jiných rostlinných 
druhů“. V příloze posíláme kopii - výřezu stávající tabulky.  
 

Tato připomínka byla projednána na poradě 
ÚKZÚZ s Českomoravskou šlechtitelskou  
a semenářskou asociací a bylo vysvětleno 
stanovisko MZe, které je limitováno evropskou 
legislativou.  
Změna ve vyhlášce č.129/2012 Sb. by byla možná 
až jako reakce na změnu směrnice 402/1966/EHS, 
což by bylo možné iniciovat přes Evropskou 
semenářskou asociaci (ESA). 
 

ÚKZÚZ Bez připomínek. 
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