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VI. 

 
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 

Poznámka 
pod čarou 
č. 1 

V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Komise 

74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví 

zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu 

pícnin a obilovin. Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 

25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh 

osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo 

úředně certifikováno jako „základní osivo“ nebo 

„certifikované osivo“. Směrnice Komise 86/109/EHS ze 

dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých 

druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva 

úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované 

osivo“. Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. 

června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o 

omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin 

a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako 

„základní osivo“ nebo „certifikované osivo“. Směrnice 

Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se 

mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva 
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Tato směrnice se vztahuje na uvádění 

na trh sadby a rozmnožovacího 

materiálu zeleniny mimo osivo uvnitř 

Společenství. 
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některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh 

na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo 

„certifikované osivo“. Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 

28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího 

materiálu zeleniny mimo osivo na trh.“ zrušují a na konci 

poznámky se na samostatném řádku doplňuje věta 

„Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 

o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny 

mimo osivo na trh.“. 

§ 34 odst. 6 (6) Ústav může usnesením, které pouze poznamená do 

spisu, prodloužit registraci odrůdy ovocného rodu a 

druhu, pro kterou nebyla podána žádná písemná 

žádost o prodloužení registrace, pokud takové 

prodloužení slouží k zachování genetické rozmanitosti, 

udržitelné produkci nebo slouží k jinému obecnému 

zájmu. 

32014L0097 
 

Čl. 8 odst. 2  
2.   Pro prodloužení registrace členské 

státy vyžadují, aby byla podána písemná 

žádost příslušnému úřednímu subjektu 

dotčeného členského státu. K žádosti se 

připojí důkazy prokazující, že podmínky 

stanovené v odstavci 1 jsou splněny. 

Členský stát však může prodloužit 

registraci odrůdy, pro kterou nebyla 

podána žádná písemná žádost, pokud 

se domnívá, že uvedené prodloužení 

slouží k zachování genetické 

rozmanitosti a udržitelné produkci nebo 

slouží k jinému obecnému zájmu. 
 

 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBBPDM94Z)



3 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32008L0072 
 

Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby  
a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh. 
 

32014L0097 
 

Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd. 
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