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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Část materiálu: VIII. 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství č.j. 421/2019-MZE-11191 dne 28. února 2019 s termínem dodání stanovisek do 28. března 2019. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínka:  
1. K Čl. II, bodu 1 - § 8 odst. 3: Požaduje se vypuštění tohoto novelizačního bodu 

pro nadbytečnost. Skutečnost, že správní poplatek za přijetí žádosti o udělení 
ochranných práv k (nové) odrůdě rostlin má být uhrazen při podání žádosti 
vyplývá  z  textu položky 88, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Případné nejasnosti ohledně toho, kdy má být správní poplatek 
uhrazen, je třeba řešit změnou textu v  dané položce, nikoliv v jiném zákoně.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno.  
 
 
  

 Připomínky:  

 2. K Čl. I, bodu 18: Neoznačenou větu na konci nového znění §  17 odst. 14 je 
třeba uvést jako samostatný odstavec (a současně změnit označení stávajícího 
odstavce 15 a prověřit případné křížové odkazy). Současně je třeba ji textově 
upravit tak, aby bylo jednoznačně patrné, že lhůta pro opakované udělení 
pověření se vztahuje na osoby, jimž bylo toto pověření zrušeno. Navrhuje se 
např. toto znění:   
 „(15) Osobě, které bylo pověření zrušeno podle odstavce 14 lze pověření 
udělit znovu až po uplynutí nejméně 3 let.“  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„(15) Osobě, které bylo 
pověření zrušeno podle 
odstavce 14 lze pověření 
udělit znovu až po uplynutí 
nejméně 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
zrušení pověření. Osobě, s 
níž byla uzavřena smlouva 
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nebo které bylo uděleno 
pověření, neplyne ze strany 
Ústavu žádný finanční nebo 
hmotný nárok.  
  
 

 3. K Čl. I, bodu 29: 
V § 23a odst. 3 doporučuje se odstranit čárku před slovy „je povinen“. 
 
Upozorňuje se na nadměrný počet odstavců, kterých by dle Čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády nemělo být víc jak 6.  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
Počet odstavců má být 
zpravidla menší, nicméně 
v systematice zákona by bylo 
nepřehledné tuto problematiku 
dělit do více paragrafů. 
 

 4. K ČL. I, bodu 34: Doporučuje se vložit slovo „V“ před text        „§ 24“.  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 5. K Čl. II, bodu 12 [§ 4 odst. 4 písm. a)]: Doporučuje se zkratku „písm.“ vyjádřit 
slovem „písmenu“.  

 

Neakceptováno. 
V tomto případě se „písmeno“ 
nevypisuje. 
 

 6. K Čl. III: Za slovy „o správních poplatcích“ je třeba uvést ty novely zákona o 
správních poplatcích, kterými došlo ke změně položky 90 a v jejichž znění je 
tato položka nyní platná.  

 

Vysvětleno.  
Tyto položky nebyly dosud 
novelizovány 

 7. K ČL. III: Doporučuje se za slova „V položce 90“ doplnit slova „písm. c)“, aby 
bylo na první pohled zřejmé, která část položky 90 se novelizuje.  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 8. K Čl. III: Doporučuje se Čl. III rozdělit na dva novelizační body. 

 

Vysvětleno.  
Museli bychom doplnit úvodní 
větu se všemi novelami zákona 
o správních poplatcích, což se 
nám jeví jako zbytečné. 
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 9. Obecně: Doporučuje se prověřit, zda některý z novelizovaných zákonů 
nevyžaduje doplnění přechodného ustanovení (úprava již zahájených, ale 
nedokončených řízení, použití materiálu označeného v souladu s přechozí 
úpravou). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Přechodná ustanovení byla 
doplněna zejména s ohledem 
na změny v § 26 zákona o 
oběhu osiva a sadby a § 9 
písm. g) zákona o ochraně 
práv k odrůdám.  
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek. 

 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

Doporučujeme v novelizačním bodě č. 9 opravit překlep (uvedený nadpis se týká § 3c, 
nikoliv § 3b). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

K předkládací zprávě 

1. V předposledním odstavci textu doporučujeme slova „zákona ochraně práv“ 

nahradit slovy „zákona o ochraně práv“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K návrhu zákona 

2. K nadpisu zákona: Doporučujeme za slova „(zákon o oběhu osiva a sadby)“ 

vložit slova „ve znění pozdějších předpisů,“. Předmětný zákon byl vícekrát 

novelizován a toto není v nadpisu vyjádřeno. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K části první čl. I bodu 1: Doporučujeme doplnit uvozovky na konci poslední 

zrušované věty, a dále doporučujeme vypustit slovo „ textu“, protože poznámka 

pod čarou č. 1 se doplňuje „ na konci“, nikoli „na konci textu“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 4. K části první čl. I bodu 9: Doporučujeme nahradit uvedené označení „§ 3b“ za 

označení „§ 3c“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K části první čl. I bodu 11: Tento novelizační bod doporučujeme přeformulovat 

takto: „ 11. V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a 

písmeno f) se zrušuje.“. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K části první čl. I bodu 25: Doporučujeme v souladu s tímto bodem přeškrtnout 

číslici 4 v příslušném § platného znění zákona. 

 

Vysvětleno a akceptováno. 
Číslice 4 přeškrtnutá byla, ale 
není to dobře vidět, proto bylo 
platné znění upraveno tak, aby 
to bylo jasně zřetelné. 
  

 7. K části první čl. I bodu 37: Znění tohoto novelizačního bodu je třeba upravit, 

protože odstavec 1 má dvě věty a z textu tohoto bodu není zřejmé, která z nich 

se bude doplňovat. Doporučujeme upravit text např. takto: „37. V § 27 odst. 1 

se na konci textu věty první doplňují slova „ pro ochranu nových odrůd rostlin2)“.   

 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno takto:  
V § 27 odst. 1 se slova 
„Unie.2)“ nahrazují slovy „Unie 
pro ochranu nových odrůd 
rostlin2).“. 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části první 
1. K bodu 1 

Upozorňujeme na chybějící uvozovky na konci zrušovaných vět. Doporučujeme 
doplnit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K bodu 9 
Upozorňujeme na chybu v čísle novelizovaného ustanovení; nemá jít o § 3b, nýbrž § 
3c. Doporučujeme upravit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K bodu 11 
Upozorňujeme na nesmyslnost novelizačního ustanovení – na konci odstavce 3 je 
tečka, nikoliv čárku. Doporučujeme uvést do souladu s čl. 56 odst. 2 písm. g) 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Legislativních pravidel vlády, tedy: „V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.“ 
 
 

 4. K bodu 15 [(§ 12 odst. 2 písm. c)] 
Doporučujeme změnit tvar slova „vyráběné“ do odpovídajícího gramatického tvaru. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K bodu 18 
Doporučujeme přesněji formulovat § 17 odst. 14 písm. a). Není zřejmé, v čem spočívá 
porušení procesu uznávacího řízení. Porušit lze např. povinnost v rámci procesu, ale 
nikoliv proces. V navrhovaném znění není jisté, co je jeho pravým obsahem. 
 

Akceptováno. 
Znění § 17 odst. 14 bylo 
upraveno takto: 
„(14) Všechny úkony 
prováděné osobami podle 
odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 
podléhají dozoru Ústavu. Ústav 
může pověření zrušit, pokud 
pověřená osoba 

a) poruší podmínky 
stanovené pověřením, 
b) opakovaně nesplní 
požadavky pro shodnost 
v následné kontrole, 
c) nesplní pokyny Ústavu 
týkající se provedeného 
dozoru ve stanovené lhůtě, 
nebo 
d) po dobu alespoň jednoho 
roku nevykonává žádnou 
činnost, jež je předmětem 
pověření.“. 

 
 6. K bodu 29 

§ 23a odst. 3 - Doporučujeme odstranit čárku v části „Dodavatel rozmnožovacího 
materiálu chmele, je povinen vést evidenci“. 
 
§ 23a odst. 4 – Upozorňujeme, že část „Standardní rozmnožovací materiál chmele 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
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uváděný do oběhu musí být odrůdově pravý, odrůdově čistý“ je nadbytečná. Tyto 
podmínky pro standartní rozmnožovací materiál chmele vyplývají již z vymezení pojmů 
v § 2 odst. 1 písm. u) – kde se rozumí „standardním rozmnožovacím materiálem 
chmele rostlina, která je odrůdově pravá a čistá,“). Doporučujeme tuto část vypustit.            
 

Znění bylo upraveno. 
 

 K části druhé 
7. K bodům 6 a 8 
V § 18 odst. 1 je držiteli šlechtitelských práv stanovena povinnost zajistit vedení 
záznamů o udržovacím šlechtění. V § 18 odst. 4 je Ústav oprávnění přezkoumávat 
dokumentaci udržovacího šlechtění. V zájmu jednotnosti textu právního předpisu 
doporučujeme sladit terminologii a používat pouze buď „záznamy o udržovacím 
šlechtění“ nebo „dokumentaci udržovacího šlechtění“. 
 

Akceptováno jinak a 
vysvětleno. 
Navrhujeme odstavec 1  
neměnit a odstavec 4  
nepřidávat, takže tyto dva body 
by v novele nebyly. Místo toho 
navrhujeme doplnit odstavec 3 
v souladu s čl. 64 odst. 3 
nařízení 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství.  
Navrhuje se tedy nové znění § 
18 odst. 3 takto: 
„(3) Na vyzvání Ústavu je též 
držitel šlechtitelských práv 
povinen v přiměřené lhůtě 
Ústavem stanovené bezplatně 
dodat materiál chráněné 
odrůdy nezbytný pro provedení 
ověřovacích zkoušek a sdělit 
veškeré informace, nezbytné 
pro posouzení další 
existence odrůdy.“. 
 
Tím odpadne možnost zrušit 
šlechtitelské osvědčení na 
základě kontroly dokumentace. 
 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. I bod 1.: Upozorňujeme, že rušené věty v poznámce pod čarou č. 1 
nenásledují přímo po sobě, a proto je nelze rušit naráz uvedeným způsobem, ale je 
třeba každou jednotlivou větu zvlášť umístit do uvozovek a předmětný novelizační bod 

Neakceptováno. 
V případě navržené legislativní 
techniky by neúměrně narostl 
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v daném smyslu upravit. Dále také upozorňujeme, že doplňovaná věta je doplňována 
na konec uvedené poznámky pod čarou, tedy až za její závěrečnou tečku, a nelze 
využít obratu „na konci textu“, ve smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme předmětný novelizační bod změnit ve smyslu uvedeném. 
 

počet novelizačních bodů, což 
v tomto případě marginálních 
změn v poznámce pod čarou 
považujeme za zbytečné.  

 K materiálu, čl. I bod 9.: S ohledem na Platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn upozorňujeme, že je v předmětném novelizačním bodě uveden nesprávný 
paragraf. S ohledem na uvedené doporučujeme text „§ 3b“ nahradit textem „§ 3c“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K materiálu, čl. I bod 11. (§ 4 odst. 3): Upozorňujeme, že čárka, kterou předkladatel 
předmětným novelizačním bodem zamýšlel nahradit tečkou, jak plyne z Platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn, není na konci odstavce, ale na konci písmene e) 
tohoto odstavce. Na konec odstavce 3 se uvedená čárka dostane až po zrušení 
písmene f), které se však mění až během kroku následujícího. S ohledem na uvedené 
doporučujeme slova „se na konci odstavce 3“ nahradit slovy „odst. 3 se na konci 
písmene e)“ ve smyslu čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K materiálu, čl. I bod 37. (§ 27 odst. 1): S ohledem na čl. 58 odst. 7 a 8 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme předmětný novelizační bod změnit a slova „za slovo 
„Unie“ vkládají“ nahradit slovy „na konci textu věty první doplňují“. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno takto:  
V § 27 odst. 1 se slova 
„Unie.2)“ nahrazují slovy „Unie 
pro ochranu nových odrůd 
rostlin2).“. 

 
 K materiálu, čl. I bod 47. (§ 33 odst. 4): Upozorňujeme, že spojku „a“ nelze označit 

jako „písmeno“ a doporučujeme tak slovo „písmeno“ nahradit slovem „slovo“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K materiálu, čl. I bod 54. (§ 35 odst. 3): Vzhledem ke skutečnosti, že věta musí být 
ukončena tečkou, jak stanoví čl. 54 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, nelze 
doplňovaný text označit za „větu“, ale za „slova“. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K materiálu, čl. I bod 57. (§ 38 odst. 5): Doporučujeme předmětný novelizační bod 
zjednodušit a místo celého znění předmětných vět pouze tyto věty označit pořadovou 
číslovkou, ve smyslu čl. 56 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K materiálu, čl. I bod 59. [§ 38a odst. 2 písm. b)]: Vzhledem k tomu, že předkladatel 
doplňuje určitá slov na konec textu, tedy před čárku v závěru předmětného 
pododstavce, je třeba z formálních důvodů vložit na začátek doplňovaných slov čárku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 18 – k § 17 odst. 14 zákona o oběhu osiva a sadby: 
Ustanovení stanoví podmínky, za nichž je možné právnickým a fyzickým osobám zrušit 
pověření k provádění dílčích zkušebních úkonů a v návaznosti na to je také 
upravováno, kdy jim lze pověření opět udělit. Nicméně tento krok neznamená,  
že v budoucnu by taková osoba nemohla pověření již nikdy získat. Navrhujeme zvážit, 
zda je v tomto kontextu vhodné hovořit o udělení opakovaného pověření. Domníváme 
se, že je přiléhavější použít dikci, že takové osobě může být pověření nově/opětovně 
vydáno. Také není zřejmé, k jakému časovému okamžiku je navržená lhůta vázána. 
Doporučujeme odstavec 14 přeformulovat. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
(14) Všechny úkony 
prováděné osobami podle 
odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 
podléhají dozoru Ústavu. 
Ústav může pověření zrušit, 
pokud pověřená osoba 

a) poruší podmínky 
stanovené pověřením, 
b) opakovaně nesplní 
požadavky pro shodnost 
v následné kontrole, 
c) nesplní pokyny Ústavu 
týkající se provedeného 
dozoru ve stanovené 
lhůtě, nebo 
d) po dobu alespoň 
jednoho roku nevykonává 
žádnou činnost, jež je 
předmětem pověření. 

  
(15) Osobě, které bylo 
pověření zrušeno podle 
odstavce 14 lze pověření 
udělit znovu až po uplynutí 
nejméně 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
zrušení pověření. Osobě, s 
níž byla uzavřena smlouva 
nebo které bylo uděleno 
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pověření, neplyne ze strany 
Ústavu žádný finanční nebo 
hmotný nárok.  
 

 K čl. II bodu 3 – k § 14 odst. 3 zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin: 
V § 14 jsou obsaženy principy postupu technického zkoušení odrůdy, které jsou 
předepsanou součástí řízení o udělení ochranných práv. Aby takové odzkoušení 
mohlo proběhnout, stanoví odstavec 2 žadateli o udělení ochranných práv povinnost 
dodat zkušební materiál a hradit náklady na odborné úkony Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského. Nově se v odstavci 3 zavádí oprávnění zmíněného 
ústavu vyzývat žadatele k odstranění překážek bránících dalšímu řízení. Pokud ve 
lhůtě nebudou překážky žadatelem odstraněny, bude žádost ústavem zamítnuta. 
Dáváme na zvážení, zda je vhodné, aby byla žádost zamítána, tj. bylo rozhodováno 
meritorně, neboť není zřejmé, jakým způsobem se v rámci odůvodnění bude ústav 
věcně vyjadřovat k podstatě neodstraněných překážek. Upozorňujeme, že v těchto 
situacích by mělo být spíše rozhodováno o zastavení řízení. Rozhodnutí o zastavení 
řízení se vydává mimo jiné z důvodu hospodárnosti (v případech, kdy není možné 
nebo účelné řízení v řízení pokračovat), v jeho odůvodnění musí být uvedeny pouze 
okolnosti a důvody, které k zastavení řízení vedly, nepřistupuje se k věcnému 
posouzení předmětu řízení. Z výše nastíněných praktických důvodů preferujeme, aby 
v předkladatelem zamýšlené situaci bylo řízení o žádosti zastavováno. 
 

Vysvětleno.  
Navrhované znění § 14 odst. 3 
představuje situace (ke kterým 
v aplikační praxi ÚKZÚZ běžně 
dochází), kdy podaná žádost je 
bezvadná a ÚKZÚZ tedy 
nemusí postupovat dle § 45 
odst. 2 správního řádu. Tedy 
nejde o situaci, kdy by ÚKZÚZ 
musel vyzvat žadatele 
(účastníka řízení) k doplnění 
předepsaných náležitostí 
žádosti nebo k odstranění 
jiných vad. V takových 
případech se standardně 
postupuje podle tohoto 
ustanovení správního řádu, 
tedy žadatel se vyzve 
k odstranění vad či doplnění 
žádosti a stanoví se k tomu 
lhůta. Případně je možné řízení 
přerušit podle § 64 odst. 1 
písm. a) správního řádu. Pokud 
žadatel ani v určené lhůtě 
neodstraní podstatné vady 
žádosti, které brání dalšímu 
řízení, řízení se podle § 66 
odst. 1 písm. c) usnesením 
zastaví. 
Naproti tomu navrhované 
ustanovení § 14 odst. 3 zákona 
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bude řešit reálné situace, se 
kterými správní řád jako 
obecná norma správního práva 
nepočítá. Řízení je např. na 
základě bezvadné žádosti 
zahájeno, probíhá zkoušení 
odrůdy a po prvním roce 
zkoušení je žadatel povinen 
dodat rozmnožovací materiál 
pro další zkoušení.  Pokud ho 
nedodá, nemůže dále ÚKZÚZ 
zkoumat splnění podmínek 
popř. vlastností odrůdy 
předepsaných pro to, aby 
mohla být dané odrůdě právní 
ochrana udělena. Jde tedy o 
vady vzniklé až po zahájení 
řízení, v jeho průběhu, bez 
jejichž odstranění ale nemůže 
ústav vlastnosti a podmínky 
ověřit a tudíž vydat kladné 
rozhodnutí, ale musí žádost 
zamítnout.   
 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1 zákona o oběhu osiva a sadby: 
Navrhujeme doplnit chybějící horní uvozovky. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 9 – k nadpisu § 3c zákona o oběhu osiva a sadby: 
S ohledem na skutečnost, že novelizačním bodem 8 je již nadpis § 3b měněn, 
domníváme se, že v případě novelizačního bodu 9 se změna nadpisu týká § 3c. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 11 – k § 4 odst. 3 zákona o oběhu osiva a sadby: 
V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. g) Legislativních pravidel vlády navrhujeme text 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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novelizačního bodu uvést následovně: „V § 4 odst. 3 se na konci písmene e) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.“. 
 
 

 K čl. I bodu 16 – k § 13 odst. 5 zákona o oběhu osiva a sadby: 
Dáváme na zvážení, zda by nestačilo nově nahrazovanou pasáž uvést pouze  
ve znění „pravidelně aktualizovat údaje vedené v databázi“, neboť již z podstaty věci je 
zřejmé, že tuto povinnost má dodavatel rozmnožovacího materiálu vždy jen ke svým 
odrůdám. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
(5) Dodavatelé 
rozmnožovacího materiálu pro 
ekologické zemědělství jsou 
povinni poskytovat informace 
pro aktualizaci databáze 
vedené pravidelně 
aktualizovat údaje jich se 
týkající v databázi vedené 
Ústavem podle odstavce 4. 
 

 K čl. I bodu 34 – k § 24 odst. 8 zákona o oběhu osiva a sadby: 
Upozorňujeme na chybějící písmeno „V“ na počátku textu novelizačního bodu. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 37 – k § 27 odst. 1 zákona o oběhu osiva a sadby: 
S odkazem na čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel vlády doporučujeme text 
novelizačního bodu upravit do následující podoby: „V § 27 odst. 1 se na konci věty 
první doplňují slova „pro ochranu nových odrůd rostlin“.“. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 57 – k § 38 odst. 5 zákona o oběhu osiva a sadby: 
Dle čl. 56 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády by měl novelizační bod znít:  
„V § 38 odst. 5 se věty první a druhá zrušují.“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 60 – k § 38a odst. 2 písm. h) zákona o oběhu osiva a sadby: 
V návaznosti na připomínku k novelizačnímu bodu 16 navrhujeme formulační úpravu  
i v tomto novelizačním bodě, přičemž původní text by měl být nahrazen textem 
„pravidelně neaktualizuje údaje v databázi vedené Ústavem“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
h) jako dodavatel 
rozmnožovacího materiálu pro 
ekologické zemědělství 
neposkytne na žádost Ústavu 
informaci pravidelně 
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neaktualizuje údaje jeho se 
týkající v databázi vedené 
Ústavem podle § 13 odst. 5,  
 
Každý subjekt, který vyrábí 
ekologické osivo, má na 
základě přístupových údajů 
přístup do této databáze. Tzn., 
že povinnost je pro všechny 
subjekty, na které se vztahuje, 
splnitelná a tudíž i následně 
vynutitelná prostřednictvím 
upravených sankčních 
ustanovení. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády  
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

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. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Srovnávací tabulky i rozdílová 
tabulka budou do vlády také 
předloženy. 
Po přijetí nabytí účinnosti 
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Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády připojit k 
návrhu srovnávací tabulky ke všem níže uvedeným implementovaným předpisům 
Evropské unie (čl. 6a metodických pokynů). Srovnávací tabulky chybí k těmto 
předpisům EU: 

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

- prováděcí směrnici 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. 

 
Dále je nutno mít na paměti, že některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v 
současnosti vykazována jako implementační vůči směrnicím ve srovnávacích 
tabulkách. Je-li návrhem do těchto implementačních ustanovení zasahováno, je 
povinností předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu. Změny textu v 
tomto případě nejsou vždy významné pro účely implementace, ale text ve starších 
verzích srovnávacích tabulek nebude odpovídat novelizovanému znění. Konkrétně se 
jedná o ustanovení v těchto novelizačních bodech: 

- bod 5. (§ 3 odst. 1 písm. a)), 
- bod 12. (§ 4 odst. 4 písm. a)), 
- bod 15. (§ 12 odst. 2 písm. c)), 
- bod 19. (§ 19 odst. 11), 
- bod 23. (§ 22 odst. 3), 
- bod 26. a 27. (§ 23 odst. 1 a § 23 odst. 2 písm. d)), 
- bod 31. až 34. (§ 24 odst. 2 písm. b) až d) a § 24 odst. 8), 
- bod 37. a 39. (§ 27 odst. 1 a 6), 
- bod 41. až 43. (§ 28 odst. 4 a § 30 odst. 3 a 8), 
- bod 46. až 48. (§ 33 odst. 2 a 4, § 34 odst. 3), 
- bod 51. a 52. (§ 34 odst. 7 a § 35 odst. 2), 
- bod 56. (§ 35 odst. 5), 
- bod 58. až 60. (§ 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2 písm. b) a h)), 
- bod 61. a 62. (§ 39 odst. 1 písm. l)). 

 
 

novely zákona o oběhu osiva a 
sadby budou srovnávací 
tabulky v databázi ISAP 
aktualizovány. 
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Po stránce materiální: 

Předkladatel v překládací zprávě uvádí, že „cílem navrhované úpravy je zejména nově 
regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele, obdobně jako je 
již speciálně upraveno uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu révy.“ 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Předkládaný návrh se dotýká širokého výčtu předpisů EU, které předkladatel uvádí 
v důvodové zprávě návrhu. Jedná se například o tyto směrnice: 

- směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na 
trh,  

- směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin 
na trh,  

- směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na trh,  

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

- prováděcí směrnici 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 

- a další. 
 Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 1. (poznámka pod čarou č. 1) 

V poznámce pod čarou č. 1) překladatel aktualizuje výčet odkazů na směrnice EU, kdy 
ruší odkazy na ty směrnice, které jsou již neplatné, a doplňuje odkaz na chybějící 
směrnici Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a 
rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh. Vzhledem k tomu, že se 
uvedením poznámky pod čarou plní tzv. referenční odkaz na směrnici, je nutné 
poznámku vedle podtržení a opatření celexovým číslem rovněž uvést ve výkaznictví. 
 
Doporučujeme také doplnit důvodovou zprávu o zdůvodnění rušených odkazů na 
příslušné směrnice, tedy jejich neplatnost. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K bodu 29. (§ 23a) 
Vznášíme dotaz ohledně ustanovení, která se týkají výskytu škodlivých organismů, 
tedy § 23a odst. 2 písm. b) a odst. 3. Obdobná ustanovení se též vyskytují na vícerých 
místech v současném znění zákona (např. § 5 odst. 5, § 6 odst. 3, § 24 odst. 6, a 
další). V případě škodlivých organizmů zde může existovat vazba na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, a v této souvislosti dále na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních 
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. V rámci 
některých ustanovení zákona předkladatel odkazuje na zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který je 
implementační vůči výše uvedeným nařízením. Požadujeme tedy vyjasnit, jaký je vztah 
mezi všemi uvedenými předpisy a zda zde existuje možnost nutnosti vykázat 
ustanovení zákona o oběhu osiva a sadby jako implementační ve vztahu ke zmíněným 
nařízením. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
V prováděcí vyhlášce budou 
stanoveny škodlivé organismy, 
které snižují kvalitu 
rozmnožovacího materiálu 
chmele. 
Zákon o oběhu osiva a sadby 
je plně v souladu se zákonem o 
rostlinolékařské péči. Nařízení 
o úředních kontrolách se na 
oblast osiv nevztahuje, proto 
nebudeme vykazovat 
implementaci.  
Nařízení o ochranných 
opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin je 
v kompetenci rostlinolékařů a 
oni vykazují jeho implementaci.  
 

 K bodu 50. (§ 34 odst. 6) 
Předkladatel do ustanovení § 34 odst. 6 vkládá slova „ovocného rodu a druhu“, čímž 
jak uvádí v důvodové zprávě, je dána „úprava možnosti ÚKZÚZ z moci úřední 
prodloužit registraci odrůdy pouze na odrůdy ovocných rodů a druhů, a nikoli již pro 
všechny odrůdy, jak tomu je doposud.“ Dále překladatel uvádí, že u zemědělských a 
zeleninových druhů šlo původní znění ustanovení nad rámec úpravy EU, kdežto u 
ovocných druhů jde o implementaci čl. 8 odst. 2 prováděcí směrnice Komise 
2014/97/EU. 
 
Uvedené ustanovení § 34 odst. 6 však překladatel jako implementační nevykázal, 
přestože jej v důvodové zprávě jako implementační označuje. Příslušný článek výše 
uvedené prováděcí směrnice byl již dříve vykázán jako implementační pouze 
k ustanovení § 34 odst. 3. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o implementační ustanovení, a to především 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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v souvislosti s druhým pododstavcem čl. 8 odst. 2 prováděcí směrnice Komise 
2014/97/EU, je nutné ustanovení podtrhnout, opatřit celexovým číslem a uvést ve 
výkaznictví. 
 

 Závěr: 

Návrh zákona bude po vypořádání výše uvedených připomínek plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

 

 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K bodu 9. (§ 3c) 

Změna nadpisu se týká ustanovení § 3c, nikoliv ustanovení § 3b. Doporučujeme 
opravit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Národní 
bezpečnostní úřad  

K části první 
K čl. I 
 

 

 K bodu 1 – zrušované věty je nutno ukončit uvozovkami a doplnění věty bude „na 
konci poznámky“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodu 9 – nadpis bude nahrazen v § 3c. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 11 – čárka bude nahrazena tečkou „V § 4 odst. 3 se na konci písmene e)“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 18 (§ 17 odst. 14) – poslední větu je nutno přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, 
od které události plyne uvedená lhůta. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno do § 17 
odst. 15 takto: 
„(15) Osobě, které bylo 
pověření zrušeno podle 
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odstavce 14 lze pověření 
udělit znovu až po uplynutí 
nejméně 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o 
zrušení pověření. Osobě, s 
níž byla uzavřena smlouva 
nebo které bylo uděleno 
pověření, neplyne ze strany 
Ústavu žádný finanční nebo 
hmotný nárok.  
  
 

 K bodu 37 (§ 27 odst. 1) – slova budou „doplněna na konci textu věty první“. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 55 (§ 35 odst. 3) – ve smyslu legislativních pravidel se nejedná o větu, protože 
ta musí začínat velkým písmenem a končit tečkou. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodu 57 (§ 38 odst. 5) – zrušují se „věty druhá a třetí“. Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 

1. V části první v novelizačním bodu č. 1 by měly být doplněny chybějící uvozovky 
před slovem „zrušují“. Zároveň upozorňujeme na čl. 55 odst. 5 legislativních pravidel 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

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



18 
 

bezpečnost 
 

vlády, podle kterého se zpravidla nenovelizuje text v poznámkách pod čarou. 

 

Text poznámky pod čarou je 
nutné novelizovat, protože 
obsahuje již neaktuální 
informace pro čitatele normy.  
 

 
2. V části první v novelizačním bodě č. 29 by měla být za čárku na konci nově 
vkládaného § 23a odst. 2 písm. c) doplněna spojka „a“. Obdobně by měly být 
upraveny i další výčty (čl. 42 legislativních pravidel vlády). Zároveň by v odst. 3 měla 
být vypuštěna čárka za slovem „chmele“ a čárka za slovem „partií“ nahrazena 
spojkou „a“ – pokud platí, že slova „srovnávacích porostů po jednotlivých 
meriklonech“ jsou posledním členem výčtu (který začíná slovy „evidenci o...“). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Svaz pěstitelů 
chmele České 
republiky 

1. Vymezení pojmů   

 K § 2 odst. 1 písm. n) – zavedení kategorie standardní rozmnožovací materiál chmele 
– vyvolává pocit, že chmel již není prioritou státu, snížení úlohy a kontroly ze strany 
státu. 
 

Vysvětleno. 
Naopak, jelikož jde o prioritní 
komoditu a někteří dodavatelé 
sadby si to v minulosti 
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neuvědomovali, je nutné 
změnit systém. Pravidla pro 
uznávací řízení 
rozmnožovacího materiálu 
množeného mikropropagací 
nebyla v minulosti právně 
ukotvena, proto nyní 
nastavujeme nový systém. 
Odrůdová pravost, kterou 
ÚKZÚZ není schopen 
zkontrolovat před uvedením 
sadby do oběhu, bude 
ponechána na zodpovědnosti 
dodavatele. ÚKZÚZ bude mít 
nadále plnou kontrolu nad 
kvalitou sadby pomocí 
vegetačních zkoušek a 
srovnávacích výsadeb.  
 

 K § 2 odst. 1 písm. u) – nesoulad mezi definicí standardní rozmnožovací materiál révy 
vinné a chmele, u vinné révy je uvedená sadba u chmele rostlina.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K § 2 odst. 1 písm. aa) – změna slovosledu potomstvo jedné rostliny dané odrůdy  
 

Akceptováno. 
Znění § 2 odst. 1 písm. aa) 
bylo upraveno takto: 
„aa) klonem vegetativně 
množené potomstvo odrůdy 
jediné rostliny jedné rostliny 
dané odrůdy, vybrané na 
základě odrůdové pravosti 
znaků jeho fenotypu a jeho 
zdravotního stavu.“. 
 

 K § 23a odst. 2 písm. c) 
Mateřská rostlina – není uveden ani blíže definován tento pojem, který je zde použit. 

Akceptováno. 
Slovo „mateřské“ bylo 
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 nahrazeno slovem „matečné“. 
Pojem bude definován v § 2 
odst. 2 písm. aa).  
 „aa) matečnou rostlinou 
identifikovaná rostlina určená k 
rozmnožování,“. 
 

 2. K § 23a  
§ 23a odst. 2 – obecně značný rozsah nárůstu evidence a povinností pro dodavatele.  
 

Vysvětleno. 
Jde o běžné povinnosti 
dodavatelů, většinu lze splnit 
stávající dokumentací. 
 

 K § 23a odst. 2 písm. c) – v praktických podmínkách není možné množení podle 
jednotlivých meriklonů (vysoký počet x plasticita produkované sadby).  
 

Vysvětleno. 
Meriklony je nezbytné 
uchovávat samostatně pro 
dosledovatelnost případného 
problému se zdravotním 
stavem nebo odrůdovou 
pravostí a čistotou, plasticita a 
nedostatečná uniformita 
(heterogenita) se nesmí 
zaměňovat. V případě chmele 
plasticita odrůdy znamená, že 
jednotlivé její klony jsou 
dostatečně uniformní a 
odpovídají úřednímu popisu 
odrůdy, ale mohou se od sebe 
lišit vhodností a přizpůsobením 
se do určitých půdně 
klimatických oblastí (sušší, 
výše položené, …). 
Neznamená to, že se ze směsi 
nějaké procento přizpůsobí a 
jiné ne. 
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 K § 23 odst. 2 písm. c) – je použit pojem mateřská rostlina, přičemž tento není v 
kapitole vymezení pojmů uveden, ani blíže definován.  
 

Akceptováno. 
Slovo „mateřské“ bylo 
nahrazeno slovem „matečné“. 
Pojem bude definován v § 2 
odst. 2 písm. aa).  
 „aa) matečnou rostlinou 
identifikovaná rostlina určená k 
rozmnožování,“. 
 

 K § 23a odst. 3 – obecně značný rozsah nárůstu evidence a povinností pro 
dodavatele.  
 

Vysvětleno. 
Jde o běžné povinnosti 
dodavatelů, většinu lze splnit 
stávající dokumentací. 
 

 K § 23a odst. 4 – vyhláška, není znám rozsah požadavků stanovených touto 
vyhláškou.  
 

Vysvětleno. 
Vždy se jako první tvoří zákon, 
s návrhem vyhlášky budou 
pěstitelé seznámeni. 
 

 K § 23a odst. 4 – 2. věta, asi chybně uvedeno osivo, místo sadba.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K § 23a odst. 4–2. věta, mezi tyto vlastnosti sadby nemůže být zařazen výnos a 
obsah pivovarnicky cenných látek a pokud ano, tak jen jako příklad, který není 
závazným předpokladem pro budoucí výnos a kvalitu.  
 

Vysvětleno. 
Není v aktuálním návrhu. 
 

 K § 23a odst. 5, písmeno a – v praxi je u chmele nemožné z prostorových důvodů 
(nutná samostatná konstrukce - počet meriklonů, klonů, odrůd a jednotlivých ročníků), 
řešením je použít jako referenční vysazenou sadbu u pěstitelů v daném roce.  
 

Vysvětleno. 
Bude umožněno využít 
produkčních výsadeb pěstitelů. 
 

 K § 23a odst. 5 písm. b) – obecně značný rozsah nárůstu evidence a povinností pro 
dodavatele.  
 

Vysvětleno. 
Jde o běžné povinnosti 
dodavatelů, většinu lze splnit 
stávající dokumentací. 
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 K § 23a odst. 7 – nejsilnější námitka, představuje zásadní omezení celého 
množitelského procesu chmele, neumožňuje získání ozdraveného sadbového 
materiálu ve vyšších stupních množení, neumožňuje další množení z takto získaných 
materiálů (ze standardního materiálu bude možné množit další standardní 
materiál?).  
 

Vysvětleno. 
Ano, ze standardního materiálu 
bude možno množit standardní 
materiál, ve zdravotní třídě 
nebo bez zdravotní třídy. 
Klasické certifikační schéma 
musí naplňovat podmínky 
odrůdové pravosti. Jelikož 
tento parametr není možno 
před uvedením do oběhu 
zkontrolovat, musí se změnit 
systém.  
 

 K § 23 odst. 8 – jaké budou požadavky této vyhlášky?  
 

Vysvětleno. 
Bude předloženo v rámci 
dalšího legislativního procesu. 
 

 3. K § 24  
§ 24 odstavec 8 – je možné využít stávající kolekce u jednotlivých producentů chmele 
– možnost ušetřit čas a finanční prostředky. 

Vysvětleno. 
Bude vypuštěno, nevztahuje se 
k rozmnožovacímu materiálu 
chmele. 

 
 Připomínky k návrhu novely zákona 219/2003 Sb. 

 
Všeobecné připomínky 
Byla zjištěna určitá skutečnost u sadby chmele jednoho výrobce. Tato skutečnost 
nebyla dostatečně vyjasněna ani vysvětlena, ani navrženo odpovídající řešení. 
Odborná diskuse s odborníky na danou problematiku v rámci ČR, která by takto 
významné legislativní změně měla předcházet, byla nedostatečná a ihned bylo 
přistoupeno k návrhu legislativní změny. 
 
Současné návrh změny zákona tak, jak byly poskytnuty (viz aplikace Eklep) objektivně 
posoudit, protože na rozdíl od předchozí verze zde chybí některé paragrafy, zejména § 
5, na který je odkazováno v § 4. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno a akceptováno. 
V platném znění nemusí být 
uvedeny všechny paragrafy. 
Nicméně byly doplněny tak, 
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Zákon jako zákonná norma by měl být obecné poloze jednoduchý, jasný a vyvážený 
což navrhovaná novela není a současně by neměl být také diskriminační, což při 
porovnání současných požadavků pro uvádění do oběhu u vinné révy (§ 23) a nově 
navrhovaných požadavků pro chmel je evidentní viz  

aby čitatel viděl celý zákon o 
oběhu osiva a sadby 
s navrženými změnami. Vinná 
réva má speciální režim podle 
evropské právní úpravy, chmel 
upraven předpisy ES není.  
 
 

 § 23a. 
V důvodové zprávě jsou uvedeno, že se jedná o problémy s množení chmele pomocí 
technik in vitro. Proč obdobné požadavky nejsou vzneseny na ostatní plodiny, kde se 
tyto techniky také běžně používají k ozdravení, uchování a množení jako jsou výchozí 
ozdravené materiály brambor, ozdravené materiály vinné révy, ovocných druhů atd. Je 
chmel natolik specifický, že musí být aplikovány navržené drastické změny? 
 

Vysvětleno. 
U ostatních plodin je množení 
pomocí technik in vitro 
regulováno EPPO standardy 
(European and Mediterranean 
Plant Protection Organization) 
nebo se vůbec neprovádí právě 
z důvodu již dříve v praxi 
zjištěných a vědecky 
potvrzených problémů při 
využití těchto technik. 
 

 V předloženém návrhu chybí § 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25 - není vysvětleno 
z jakého důvodu v návrhu chybí. 
 

Vysvětleno a akceptováno. 
V platném znění nemusí být 
uvedeny všechny paragrafy. 
Nicméně byly doplněny tak, 
aby čitatel viděl celý zákon o 
oběhu osiva a sadby 
s navrženými změnami. 
 

 Rozsah navrhovaných změn přinese výrazný nárůst prací a agendy, což se 
nepochybně projeví v růstu nákladů jak u kontrolního orgánu, tak dodavatele sadby, 
což je v rozporu s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě. 
 

Vysvětleno. 
Dílčí nárůst agendy a nákladů 
bude na straně ÚKZÚZ při 
zakládání vegetačních pokusů. 
Pěstiteli zvláštní náklady oproti 
nynější právní úpravě 
nevzniknou, naopak bude 
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umožněno využít ke kontrole 
odrůdové pravosti produkční 
porosty vysazené u odběratelů 
sadby. 
 

 Z návrhu změn není jasné, proč standardní sadbový materiál vinné révy prochází 
uznávacím řízením a navrhovaný standardní sadbový materiál chmele nikoli. Jaký je 
rozdíl, když se jedná o materiál na stejné úrovni. 
 

Vysvětleno. 
Standardní rozmnožovací 
materiál révy představuje i 
v rámci EU výjimku z důvodu 
nutnosti testování podnože 
používané pro produkci 
štěpovaných sazenic. 
U standardního 
rozmnožovacího materiálu 
chmele se využívá princip jako 
u standardního materiálu 
zeleniny nebo CAC (konformní 
rozmnožovací materiál) 
materiálu ovocných rodů a 
druhů, kde je zodpovědnost 
zejména pokud jde o 
odrůdovou pravost ponechána 
na dodavateli. Tento princip byl 
zvolen z důvodu nemožnosti 
ověření odrůdové pravosti 
kontrolním orgánem mezi 
jednotlivými přemnoženími 
metodou in vitro. 
 

 Jednotlivé připomínky 
§ 4 odst. 3 písm. f) - proč není předmětem uznávacího řízení standardní rozmnožovací 
materiál chmele, když standardní sadbový materiál vinné révy prochází uznávacím 
řízením a když se jedná o materiál na stejné úrovni. 
 

Vysvětleno. 
Standardní rozmnožovací 
materiál révy představuje i 
v rámci EU výjimku z důvodu 
nutnosti testování podnože 
používané pro produkci 
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štěpovaných sazenic. 
U standardního 
rozmnožovacího materiálu 
chmele se využívá princip jako 
u standardního materiálu 
zeleniny nebo CAC (konformní 
rozmnožovací materiál) 
materiálu ovocných rodů a 
druhů, kde je zodpovědnost 
zejména pokud jde o 
odrůdovou pravost ponechána 
na dodavateli. Tento princip byl 
zvolen z důvodu nemožnosti 
ověření odrůdové pravosti 
kontrolním orgánem mezi 
jednotlivými přemnoženími 
metodou in vitro. 
 

 § 4 odst. 5 písm. b) - chybí § 5, na který je odkazováno. 
 

Vysvětleno. 
V platném znění nemusí být 
uvedeny všechny paragrafy. 
Nicméně byly doplněny tak, 
aby čitatel viděl celý zákon o 
oběhu osiva a sadby 
s navrženými změnami. 
 

 § 23 odst. 4 – vinná réva má tuto možnost, proč je odepřena chmelu, tato potřeba 
může v budoucnu vzniknout, jak bude řešena, když ji zákonná norma neumožňuje. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení vychází 
z legislativy EU, kde je 
omezeno uvádění do oběhu 
rozmnožovacího materiálu 
révy. U chmele vychází tato 
možnost automaticky 
z ustanovení § 2 odst. i) 
zákona o oběhu osiva a sadby. 
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 § 22 odst. 3 - vzhledem k rozsahu navrhované kontroly standardního rozmnožovacího 
materiálu chmele pomocí vegetačních zkoušek, dojde k významnému nárůstu prací 
kontrolního orgánu, což se projeví ve zvýšených nákladech státu, což je v přímém 
rozporu s důvodovou zprávou viz Obecná část, písmeno g, odstavec 5. 
 

Vysvětleno. 
Jde o nezbytné opatření 
z důvodu kontroly odrůdové 
pravosti na konci procesu 
výroby. 
 

 § 23a – nejvíce diskutabilní navrhované změny. Řada navrhovaných úprav, postupů a 
úkonů je pouze dílčího charakteru a navrhujeme, aby byly uvedeny ve vyhlášce, nikoli 
v zákoně. Současně návrh nových požadavků pro chmel § 23a se proti požadavkům 
na rozmnožovací materiál révy jeví jako neadekvátní, až diskriminační. Navrhujeme 
upravit podle § 23. 
 

Vysvětleno. 
Povinnosti stanoví zákon a 
nelze je stanovit prováděcí 
vyhláškou. Ta stanoví jen 
podrobnosti a povinnosti blíže 
konkretizuje. 
 

 § 23a odst. 2 písm. c) – pěstování sadbového materiálu v oddělených partiiích podle 
meriklonů je v praxi neuskutečnitelné, vysledování mateřské rostliny je značně 
diskutabilní. Pokud bychom každý vrchol, pupen považovali za meriklon, tak u révy 
vinné a ovocných druhů, kde se na podnože roubují právě pupeny, by podle této logiky 
každá nová rostlina měla být považována za meriklon a takto s ní nakládáno. Jak by 
se tento požadavek naplňoval v praxi, když se množí statisíce kusů sadby?  
 

Vysvětleno. 
Určeno definicí meriklonu, 
meriklon vzniká z rostliny 
uchovávané in-vivo, vše 
následující je potomstvem 
meriklonu. Meriklonů tudíž 
nebude zase tolik. Jde o 
kompromis, který má zamezit 
větším ekonomickým škodám. 
Je možné samozřejmě 
evidovat po klonech, pokud 
však ÚKZÚZ zjistí, že RM není 
v rámci klonu uniformní, nařídí 
likvidaci celého klonu. 
 

 § 23a odst. 2 písm. d) – při předchozím projednání navržené úpravy (MZe 12. 
12.2018), bylo přislíbeno, že samostatné kontrolní výsadby u dodavatele nebude 
potřeba a jako kontroly budou sloužit vybrané výsazy u pěstitelů, zde se tento 
požadavek opět uveden, není jasně definována srovnávací výsadba, navíc 
jednoznačně představuje značnou pracovní s finanční zátěž pro dodavatele. 
 

Vysvětleno. 
Bude specifikováno ve 
vyhlášce. Bude umožněno 
využití výsadeb pěstovaných u 
odběratele sadby. 
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 § 23a odst. 3 – v případě srovnávacích porostů stejná námitka jako v případě § 23a 
odst. 2 písm. d) 
 

Vysvětleno. 
Bude specifikováno ve 
vyhlášce. Bude umožněno 
využití výsadeb pěstovaných u 
odběratele sadby. 
 

 § 23a odst. 5 písm. b) bod 4. – o jaké vlastnosti rozmnožovacího materiálu se jedná, 
nejsou stanoveny, nutno upřesnit 
 

Vysvětleno. 
Bude specifikováno 
v prováděcí vyhlášce. 
 

 § 23a odst. 7 - nejvíce diskutabilní bod, působí jako jednoznačná diskriminace chmele, 
jeho aplikací dojde k celkovému narušení množitelského cyklu chmele, odepírá 
možnost získání vyšších množitelských stupňů pro další množení, z chmelnic 
založených z této sadby už nebude možné provádět další odběr sadby, či ano? Bude 
možné v oprávněných případech deklarovat tuto sadbu použít tuto sadbu k založení 
chmelnic pro další množení? 
 

Vysvětleno. 
Nejde o diskriminaci, 
množitelský cyklus bude 
limitován pravidelným 
testováním na vyhláškou 
určené škodlivé organismy, 
bude možno použít tuto sadbu 
k založení chmelnic pro další 
množení.  
 
Jediná změna je 
v odpovědnosti za odrůdovou 
pravost rozmnožovacího 
materiálu. Ta bude 
garantována dodavatelem a 
následně bude rozmnožovací 
materiál vycházející z tohoto 
systému kontrolován pomocí 
vegetačních zkoušek. 
 

V.F. HUMULUS, 
s.r.o 

Všeobecné připomínky 
Myslíme si, že dosavadní verze zákona je vyhovující a plní svoji úlohu. Pokud se 
během výroby sadby chmele vyskytly nějaké nedostatky, myslíme si, na základě 
našich dlouholetých zkušeností, že je nutné nejdříve zjistit příčiny a důvody těchto 
nedostatků a teprve poté na ně reagovat nějakou legislativní úpravou zákona. 

Vysvětleno. 
V 80 tých letech se začala 
sadba chmele vyrábět pomocí 
mikrorozmnožování na médiích 
v laboratorních podmínkách. 
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Podle našeho názoru neproběhla dostatečně důkladná a odborná diskuze k uvedené 
problematice a nemůžeme souhlasit s aplikací konceptu kolektivní viny, tedy že za vše 
může produkce sadby chmele pocházející z ozdraveného materiálu, který je 
uchováván ve formě in-vitro. Pokud je nám známo, určité problémy s kvalitou 
rozmnožovacího materiálu chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák se nevyskytly u 
všech výrobců a dodavatelů sadby chmele, nelze tedy paušálně odsuzovat moderní 
trendy, které se při produkci ozdravené sadby používají na celém světě. Mohli bychom 
jmenovat USA, Německo, Slovinsko a Velkou Británii, které metody in-vitro pro 
produkci ozdravené sadby chmele také používají a tento materiál je vždy brán jako 
nejvyšší stupeň kvality. U nás bychom novelou zákona provedli pravý opak. 
Problematice produkce rozmnožovacího materiálu chmele metodou in-vitro se 
věnujeme již více než 20 let. Kromě toho čerpáme i ze zkušeností našeho 
zahraničního partnera, který v tomto oboru pracuje ještě déle. Naše zkušenosti s tímto 
materiálem jsou pozitivní a nikdy se nevyskytl problém, který by vyvolával podezření, 
že materiál udržovaný ve formě in-vitro se nějakým způsobem mění a neodpovídá 
charakteru původní odrůdy, ze které byl získán. Produkce takto vyrobené sadby dále 
odpovídá PM 4/16 (2) Certification scheme for hop - European and Mediterranean 
Plant Protection Organization. 
Proč by sadba, která má podle nás daleko větší přidanou hodnotu (ve srovnání se 
sadbou produkovanou odběrem sádí z množitelských porostů), měla být tímto 
rozhodnutím diskriminována a měla by automaticky spadat pouze do kategorie 
standardní rozmnožovací materiál? 
Současný trend ve světě je produkovat zdravý materiál, zakládají se genofondy 
rostlinných druhů, které využívají metod buněčných a tkáňových kultur. 
Dosud nebylo prokázáno ani potvrzeno, že problém s kvalitou sadby chmele, který se 
v současné době na trhu vyskytuje, vznikl nebo má původ v množení metodou in-vitro. 
Podle nás má sadba, která je množena metodou in-vitro, daleko lepší garanci 
zdravotního stavu. Pouze v technickém izolátu (in vitro materiál) lze 100 % ochránit 
ozdravený materiál chmele před reinfekcí viry a viroidy.  
Množení chmele metodou in-vitro je také jediný spolehlivý způsob, jak se vyhnout 
případným problémům, které se vyskytují v okolních chmelařských státech a nedávno 
se tato choroba objevila i u nás - patogenní kmeny houby Verticillium albo - atrum. 
U sadbového materiálu chmele, který se produkuje tradičním způsobem, je z tohoto 
hlediska daleko vyšší riziko nákazy a přesto má podle tohoto zákona možnost být 
uváděn do oběhu jako certifikovaný. 

Na tuto výraznou změnu 
způsobu však nezareagovala 
právní úprava, která zůstala 
nastavena na stále méně 
používaný systém množení 
z množitelských chmelnic. 
 
Přibližně 10 let byl oběma 
množiteli, kteří používají 
metodu in vitro uváděn do 
oběhu rozmnožovací materiál, 
který vykazoval vyšší výnosy, 
zdravý růst (mírně bujnější) a 
vysokou úroveň uniformity i 
přes to, že jde o autochtonní 
odrůdu, která byla vždy mírně 
variabilní. 
 
Z kontrol konaných z důvodu 
podnětů u pěstitelů 
v předchozích dvou letech 
vyplynulo zjištění, že jeden 
z dodavatelů uvádí do oběhu 
sadbu, která již podmínky 
uniformity nesplňuje a mnohdy 
vykazuje výrazné fenotypové 
odlišnosti od úředního popisu 
odrůdy Žateckého poloraného 
červeňáku. 
Chápeme, že se podmínky 
dotknou i subjektů, které 
produkují kvalitní rozmnožovací 
materiál, ale je nutno nastavit 
podmínky stejně pro všechny a 
napravit skutečnost, že ÚKZÚZ 
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Zhoršení zdravotního stavu a tím i kvality pivovarsky cenných látek u chmele a 
případné rozšíření patogenních kmenů houby Verticillium albo – atrum by dozajisté 
mělo velký vliv i na postavení a renomé českého chmele na vysoce konkurenčním trhu 
s chmelem. 
 
Navrhované změny budou bez znalosti pravé příčiny pouze navyšovat agendu 
spojenou s produkcí sadby, zvyšovat náklady na její produkci na straně výrobce i 
správního orgánu. 
 

uznává porosty, u kterých není 
schopen ověřit odrůdovou 
pravost. 
 

 Z předložené novely zákona dále vyplývá velká nevyváženost požadavků pro 
jednotlivé druhy plodin. Markantní to je zejména pokud porovnáme § 23 
Rozmnožovací materiál révy a § 24 Rozmnožovací materiál chmele. 
Přestože u ostatních plodin se při výrobě sadbového materiálu taktéž využívá 
ozdravených materiálů, které pocházejí z in-vitro technik, nelze přehlédnout, že u 
chmele jsou tyto požadavky nevyvážené až diskriminační. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
V případě ovocných rodů a 
druhů a révy se množení nebo 
ozdravování pomocí metody in-
vitro provádí jen ojediněle a u 
druhů, kde je ověřeno, že 
zůstávají po tomto procesu 
stabilní. Rouby a očka se 
odebírají z rostlin, u kterých je 
možno ověřit odrůdovou 
pravost pomocí ponechaných 
plodných větví, nebo je ze 
stejné partie založena 
srovnávací výsadba, kde je 
možno odrůdovou pravost 
ověřit. 
Rozmnožovací materiál není 
možné uvést do oběhu, dokud 
nedojde ke kontrole odrůdové 
pravosti. 
 
Standardní rozmnožovací 
materiál révy představuje i 
v rámci EU výjimku z důvodu 
nutnosti testování podnože 
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používané pro produkci 
štěpovaných sazenic. 
 

 V navrhované novele zákona chybí paragrafy § 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21 
a 25. 
V § 4 odstavci 4 písm. b je přímo odkaz na § 5, který není v novele obsažen. 
 

Vysvětleno. 
V platném znění nemusí být 
uvedeny všechny paragrafy. 
Nicméně byly doplněny tak, 
aby čitatel viděl celý zákon o 
oběhu osiva a sadby 
s navrženými změnami. 
 

 Jednotlivé připomínky 
- § 4 odst. 3 písm. f) 
Proč nepodléhá standardní rozmnožovací materiál chmele uznávacímu řízení jako 
réva? 
Kontrolní orgán má také možnost kontroly odrůdové pravosti sadby chmele před jejím 
uvedením do oběhu jako u tradičně produkované sadby. 
Např. 
U tradiční sadby chmele – v roce 2019 uznání množitelské chmelnice, následně v roce 
2020 probíhá odběr sádí a produkce sadby chmele. 
U ozdravené sadby produkované z in-vitro ozdraveného materiálu – v roce 2019 lze 
přehlídnout výsazy pocházející z výsazů 2017-2018 (a ověřit tak odrůdovou pravost), 
které pocházejí z této produkce a následně, na základě této kontroly v roce 2020 uznat 
novou produkci chmelové sadby z in-vitro materiálů. 
 

Vysvětleno. 
Proces není identický. Pokud 
kontrolní orgán odebírá vzorek 
z chmelnice, tak je možné 
neustále při pochybnostech 
kontrolovat odrůdovou pravost 
v porostu.  
 
V případě množení in-vitro je 
rizikem samotný meristém a 
jeho další přemnožení na 
umělém mediu v laboratorních 
podmínkách. Kontrola 
odrůdové pravosti by probíhala 
před tímto úkonem, který může 
ovlivnit chování a uniformitu 
potomstva. 
 

 - § 4 odst. 4 písm. b)   
Chybí § 5, na který je odkazováno. 
 

Vysvětleno. 
V platném znění nemusí být 
uvedeny všechny paragrafy. 
Nicméně byly doplněny tak, 
aby čitatel viděl celý zákon o 
oběhu osiva a sadby 

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



31 
 

s navrženými změnami. 
 

 - § 22 odst. 3  
 Vzhledem k rozsahu navrhované kontroly standardního rozmnožovacího materiálu 
chmele pomocí vegetačních zkoušek, dojde k významnému nárůstu prací kontrolního 
orgánu, což se projeví ve zvýšených nákladech státu, což je v přímém rozporu 
s důvodovou zprávou viz Obecná část, písmeno g, odstavec 5. 
 
Tuto následnou kontrolu lze opět nahradit kontrolou výsazů od jednotlivých dodavatelů 
sadby u pěstitelů chmele, kde bude současně k dispozici větší soubor rostlin, které lze 
přehlížet a hodnotit odrůdovou pravost a čistotu. Při výsadbě u pěstitele je možnost 
vidět daleko větší soubor rostlin a lze tak lépe hodnotit odrůdovou pravost, než u 
omezeného počtu rostlin v každoročně zakládané srovnávací výsadbě. Původně 
navrhovaný způsob by byl velice nákladný a dále by prodražoval výrobu sadby chmele. 
 

Vysvětleno. 
Jde o závazný a 
standardizovaný postup, který 
je používán při ověřování 
vlastností sadby. Srovnávací 
výsadby jsou pouze 
informativní, jelikož nejde o 
standardizovanou zkoušku, 
součástí které jsou referenční 
rostliny. 

 - § 23 odst. 4 
Proč je tato možnost pouze u révy? Proč nelze totéž aplikovat u chmele? 

Vysvětleno. 
Ustanovení vychází z právní 
úpravy v EU, kde je omezeno 
uvádění do oběhu 
rozmnožovacího materiálu 
révy. U chmele vychází tato 
možnost automaticky 
z ustanovení § 2 odst. i) 
zákona o oběhu osiva a sadby. 
 

 - § 23a odst. 2  
Navrhované změny a úpravy navrhujeme dát do souladu s požadavky na révu dle 
znění § 23 
 

Vysvětleno. 
Toto řešení není možné. Jde o 
odlišný způsob množení a 
ověřování odrůdové pravosti. 
 

 - § 23a odst. 2 písm. c) 
Pěstování rozmnožovacího materiálu v oddělených partiiích, popř. podle meriklonů je 
v praxi neuskutečnitelné, vysledování mateřské rostliny je značně diskutabilní. Pokud 
bychom každý vrchol, pupen považovali za meriklon, tak u révy vinné a ovocných 
druhů, kde se na podnože roubují právě pupeny, by podle pak každá nová rostlina 

Vysvětleno. 
Určeno definicí meriklonu. 
Meriklon vzniká z rostliny 
uchovávané in-vivo, vše 
následující je potomstvem 
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měla být považována za meriklon a takto s ní nakládáno. Jak by se tento požadavek 
naplňoval v praxi, když se množí statisíce kusů sadby? 
 

meriklonu. Meriklonů tudíž 
nebude zase tolik. Jde o 
kompromis, který má zamezit 
větším ekonomickým škodám. 
Bylo by teoreticky možné 
uvažovat o evidenci po 
klonech, ale pokud by ÚKZÚZ 
zjistil, že RM není v rámci klonu 
uniformní, nařídil by likvidaci 
celého klonu. 
 

 - § 23a odst. 2 písm. d) 
Při předchozím dílčím projednávání navržené úpravy (MZe 12. 12.2018), bylo 
přislíbeno, že samostatné kontrolní výsadby u dodavatele nebude potřeba a jako 
kontroly budou sloužit vybrané výsazy u pěstitelů, zde je tento požadavek opět 
uveden. Není jasně definována srovnávací výsadba, navíc jednoznačně představuje 
značnou pracovní a finanční zátěž pro dodavatele. 
 

Vysvětleno. 
Bude specifikováno ve 
vyhlášce, ta umožní využití 
výsadeb u odběratele sadby. 

 - § 23a odst. 3 
Zde navrhujeme vypustit část věty „srovnávacích porostů po jednotlivých meriklonech“. 
Jde o stejné důvody jako u zdůvodnění - § 23a odst. 2 písm. d 
 

Vysvětleno. 
Určeno definicí meriklonu. 
Meriklon vzniká z rostliny 
uchovávané in-vivo, vše 
následující je potomstvem 
meriklonu. Meriklonů tudíž 
nebude zase tolik. Jde o 
kompromis, který má zamezit 
větším ekonomickým škodám. 
Je možné samozřejmě 
evidovat po klonech, pokud 
však ÚKZÚZ zjistí, že 
rozmnožovací materiál není 
v rámci klonu uniformní, nařídí 
likvidaci celého klonu. 
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 - § 23a odst. 5 písm. a) 
Jde o stejné důvody jako u zdůvodnění - § 23a odst. 2 písm. d 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
(5) Dodavatel, který vyrábí 
standardní rozmnožovací 
materiál chmele, je povinen 
a) odebírat vzorky z každého 

meriklonu a vysadit je pro 
účely následné kontroly 
nebo zajistit Ústavu přístup 
k porostům prokazatelně 
vysazeným u 
odběratele kontrolované 
sadby,  

 b) vést a uchovávat po dobu 3 
let záznamy o 
1. původu meriklonu 

použitého k výrobě, 
2. počtu kusů vyrobeného 

rozmnožovacího 
materiálu a o osobě, jíž 
byl předán, 

3. množství 
rozmnožovacího 
materiálu použitého ve 
vlastním podniku, 

4. vlastnostech vyrobeného 
rozmnožovacího 
materiálu, 

c) předkládat na vyžádání 
Ústavu záznamy podle 
písmene b) ke kontrole. 

 
 - § 23a odst. 5 písm. b) bod 4 

Doporučujeme tento bod vypustit. Není specifikováno, o jaké vlastnosti 
Vysvětleno. 
Bude stanoveno v prováděcí 
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rozmnožovacího materiálu se jedná.  
 

vyhlášce. 

 - § 23a odst. 7  
S TÍMTO BODEM NESOUHLASÍME. Jde o aplikaci konceptu kolektivní viny. Dosud 
nebylo prokázáno ani potvrzeno, že problém s kvalitou sadby chmele, který se v 
současné době na trhu vyskytuje, vznikl nebo má původ v množení metodou in-vitro. 
Dle ÚKZÚZ byly navrhované úpravy zpracovány v reakci na problémy s kvalitou 
rozmnožovacího materiálu chmele odrůdy ŽPČ, bohužel však zatím nebyla zjištěna 
pravá příčina těchto problémů. 
Tento návrh působí jako jednoznačná diskriminace chmele a metody in-vitro, jeho 
aplikací dojde k celkovému narušení množitelského cyklu chmele, odepírá možnost 
získání vyšších množitelských stupňů pro další množení, z chmelnic založených z této 
sadby už nelze provádět další odběr sadby.  
Preferováním množení sadby chmele ze sádí bychom se vraceli zpět o 30 let a 
zejména bychom tak šli proti světovým trendům při výrobě zdravé a kvalitní sadby 
chmele (viz produkce sadby chmele USA, Německo, Slovinsko atd.). 
 

Vysvětleno. 
V 80tých letech se začala 
sadba chmele vyrábět pomocí 
mikrorozmnožování na médiích 
v laboratorních podmínkách. 
Na tuto výraznou změnu 
způsobu rozmnožování však 
nezareagovala právní úprava, 
která zůstala nastavena na 
stále méně používaný systém 
množení z množitelských 
chmelnic. 
 
Přibližně 10 let byl oběma 
množiteli, kteří používají 
metodu in vitro uváděn do 
oběhu rozmnožovací materiál, 
který vykazoval vyšší výnosy, 
zdravý růst (mírně bujnější) a 
vysokou úroveň uniformity i 
přes to, že jde o autochtonní 
odrůdu, která byla vždy mírně 
variabilní. 
 
Z kontrol konaných z důvodu 
podnětů u pěstitelů v 
předchozích dvou letech 
vyplynulo zjištění, že jeden z 
dodavatelů uvádí do oběhu 
sadbu, která již podmínky 
uniformity nesplňuje a mnohdy 
vykazuje výrazné fenotypové 
odlišnosti od úředního popisu 
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odrůdy Žatecký poloraný 
červeňák. 
 
Chápeme, že se podmínky 
dotknou i subjektů, které 
produkují kvalitní rozmnožovací 
materiál, ale je nutno nastavit 
podmínky stejně pro všechny a 
napravit skutečnost, že ÚKZÚZ 
uznává porosty, u kterých není 
schopen ověřit odrůdovou 
pravost. 
 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Zásadní připomínka 
K § 12 odst. 2 písm. a) 
a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo 
zemědělských druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, s 
výjimkou osiva řepy a odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina 
b)osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin 
a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu, 
 
Navrhované znění:  
a) osiv, která smí obsahovat osivo zemědělských druhů a zeleninových druhů 
uvedených v druhovém seznamu, a krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, 
včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu s výjimkou osiva řepy, 
b) zrušit 
 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Šlechtitelské firmy ve snaze reagovat na společenskou poptávku vyšlechtily a na 
trh uvádějí nové druhy, které významným způsobem přispívají k diversifikaci 
pěstovaných druhů, jsou vhodnými meziplodinami, komponentami do směsí a 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Stávající platné znění § 12 
(není předmětem novely) je 
v souladu s právní úpravou 
Evropské unie, proto toto 
ustanovení nemůžeme změnit 
podle připomínky.  
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nejsou uvedeny v druhovém seznamu. Navrhovaná úprava by odstranila 
současnou nejasnost v pojmech zemědělská a nezemědělská směs a umožnila 
rozšíření portfolia nabízených směsí.  
 

Družstvo vlastníků 
odrůd 
 

K § 18 zákona č. 408/2000Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin 
Původní znění: 
§ 18 - Kontrola udržování odrůdy 
(1) Držitel šlechtitelských práv je povinen zajistit udržování chráněné odrůdy po celou 
dobu trvání ochranných práv tak, aby znaky, jimiž je vymezena, zůstaly nezměněny. 
(2) Kontrolu udržování chráněné odrůdy provádí Ústav ověřovacími zkouškami. 
(3) Na vyzvání Ústavu je též držitel šlechtitelských práv povinen v přiměřené lhůtě 
Ústavem stanovené bezplatně dodat materiál chráněné odrůdy nezbytný pro 
provedení ověřovacích zkoušek. 
 
Navrhované znění:  
V § 18 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

(4) Ústav je oprávněn přezkoumat stav a dokumentaci udržovacího šlechtění chráněné 
odrůdy. Zjistí-li Ústav, že udržovací šlechtění nezaručuje další existenci odrůdy nebo 
není vedena dokumentace udržovacího šlechtění, vyzve držitele šlechtitelských práv, 
aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně držitele 
upozorní, že v případě neodstranění nedostatků šlechtitelské osvědčení zruší. 

 
Návrh úpravy navrhovaného znění: 
Navrhujeme, aby byl navržený odstavec (4) upraven následovně: 
(4) Ústav je oprávněn přezkoumat stav a dokumentaci udržovacího šlechtění chráněné 
odrůdy. Zjistí-li Ústav, že odrůda v udržovacím šlechtění nesplňuje podmínky udělení 
ochranných práv podle §3 odst. 2. (b – d), vyzve držitele šlechtitelských práv, aby 
nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně držitele 
upozorní, že v případě neodstranění nedostatků šlechtitelské osvědčení zruší. 

 
Zdůvodnění: 
-     Vedení záznamů /dokumentace/ k udržovacímu šlechtění není a ani nemůže být 
důkazem existence odrůdy a ani toho, že se nezměnila. Rozhodujícím důkazem, že 
odrůda splňuje podmínky, na základě kterých jí byla udělena registrace resp. právní 

Akceptováno jinak a 
vysvětleno. 
Navrhujeme odstavec 1  
neměnit a odstavec 4  
nepřidávat, takže tyto dva body 
by v novele nebyly. Místo toho 
navrhujeme doplnit odstavec 3 
v souladu s čl. 64 odst. 3 
nařízení 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství.  
Navrhuje se tedy nové znění § 
18 odst. 3 takto: 
„(3) Na vyzvání Ústavu je též 
držitel šlechtitelských práv 
povinen v přiměřené lhůtě 
Ústavem stanovené bezplatně 
dodat materiál chráněné 
odrůdy nezbytný pro provedení 
ověřovacích zkoušek a sdělit 
veškeré informace, nezbytné 
pro posouzení další 
existence odrůdy.“. 
 
Tím odpadne možnost zrušit 
šlechtitelské osvědčení na 
základě kontroly dokumentace. 
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ochrana, je přezkoumání stavu udržovacího šlechtění prostřednictvím vzorku 
rozmnožovacího materiálu ověřovací zkouškou. Tuto kontrolu upravuje pro právně 
chráněné odrůdy jak zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin (§ 18), tak i zákon o 
oběhu osiva a sadby (§ 36) pro registrované odrůdy.  
-    Není stanoven žádný předpis a ani metodika pro vedení dokumentace udržovacího 
šlechtění a to ani na národní ani na evropské úrovni. 
-    Z výše uvedených důvodů nemůže být způsob vedení dokumentace důvodem ke 
zrušení šlechtitelského osvědčení. 
 

Českomoravská 
šlechtitelská a 
semenářská 
asociace  
a Agrární komora 
(totožné připomínky) 
 

1) Zásadní připomínka 
§ 12 Směs osiv          
 
Původní znění:  
§ 12 odst. 2 písm. a) 
a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo 
zemědělských druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, s 
výjimkou osiva řepy a odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina 
b) osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin 
a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu, 
 
Úprava – znění:  
a) osiv, která smí obsahovat osivo zemědělských druhů a zeleninových druhů 
uvedených v druhovém seznamu, a krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, 
včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu s výjimkou osiva řepy 
b): vypustit 
 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Šlechtitelské firmy ve snaze reagovat na společenskou poptávku vyšlechtily a na trh 
uvádějí nové druhy, které významným způsobem přispívají k diversifikaci pěstovaných 
druhů, jsou vhodnými meziplodinami, komponentami do směsí a nejsou uvedeny 
v druhovém seznamu. Navrhovaná úprava by odstranila současnou nejasnost 
v pojmech zemědělská a nezemědělská směs a umožnila rozšíření portfolia 
nabízených směsí. 
I druhy neuvedené v druhovém seznamu jsou jednoznačně přínosem ve směsích pro 
zemědělské využití. 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Stávající platné znění § 12 
(není předmětem novely) je 
v souladu s právní úpravou 
Evropské unie, proto toto 
ustanovení nemůžeme změnit 
podle připomínky.  
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 2) K § 12 – směs osiv  
  
            (1) Směs osiv odrůd jednoho nebo více druhů se smí uvádět do oběhu, pokud 
jednotlivé složky směsi osiva, které náleží k druhům uvedeným v druhovém seznamu, 
splňují podmínky pro uvádění do oběhu samostatně.  
  
            (2) Do oběhu se smí uvádět směs  
  
a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo 
zemědělských druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, 
s výjimkou osiva řepy a odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina,  
  
b) osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin 
a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu,  
  
c) osiv odrůd jednoho nebo více druhů obilnin vyráběné za účelem zlepšení jejich 
zdravotního stavu,  
  
Zdůvodnění úpravy: 
Návrh na vypuštění bodu c). Vše, co je v něm obsaženo řeší bod a). Jeho rozšíření o 
„vyráběné za účelem zlepšení jejich zdravotního stavu“ je bezpředmětné. I bez c) je 
směs více odrůd (všechny komponenty musí být uznány) legální. 
 

Akceptováno. 
Znění § 12 odst. 2 písm. c) bylo 
upraveno takto: 
„c) osiv odrůd jednoho nebo 
více druhů obilnin vyráběných 
za účelem zlepšení 
zdravotního stavu budoucího 
porostu,“.  
 
 

 3) K § 13 - rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství  

             (1) Výrobu rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství upravuje 
zvláštní právní předpis6).  

               (2) Obal7) rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství musí být 
označen podle zvláštního právního předpisu6).  

               (3) Pro ekologické zemědělství lze použít pouze rozmnožovací materiál, který 
nevyžaduje moření podle § 3 odst. 5. Dodavatel je povinen vést evidenci o vyrobeném 
a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství v 

Vysvětleno. 
Každý subjekt, který vyrábí 
ekologické osivo, má na 
základě přístupových údajů 
přístup do této databáze. Tzn., 
že povinnost je pro všechny 
subjekty, na které se vztahuje, 
splnitelná a tudíž i následně 
vynutitelná prostřednictvím 
upravených sankčních 
ustanovení. 
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písemné nebo elektronické podobě.  

               (4) Ústav je povinen vést a aktualizovat elektronickou databázi7a) odrůd, 
jejichž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství je dostupný na 
území České republiky.  

               (5) Dodavatelé rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství jsou 
povinni poskytovat informace pro aktualizaci databáze vedené pravidelně 
aktualizovat údaje jich se týkající v databázi vedené Ústavem podle odstavce 4.  

               (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti vedení evidence podle 
odstavce 3 a způsob poskytování informací podle odstavce 5.  

Zdůvodnění: 
Z navržené úpravy vyplývá, že dodavatelé mají přístup do databáze a sami 
aktualizují, lépe mají povinnost. Aktualizovat databázi má správce databáze, tedy 
ÚKZÚZ.  
 

 Doprovodná novela k zákonu č. 219/2003 Sb.: Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 
92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 

 

 4) Zásadní připomínka 
 
K § 18 Kontrola udržování odrůdy 

 
Původní znění: 
(1) Držitel šlechtitelských práv je povinen zajistit udržování chráněné odrůdy po celou 
dobu trvání ochranných práv tak, aby znaky, jimiž je vymezena, zůstaly nezměněny. 
(2) Kontrolu udržování chráněné odrůdy provádí Ústav ověřovacími zkouškami. 
(3) Na vyzvání Ústavu je též držitel šlechtitelských práv povinen v přiměřené lhůtě 
Ústavem stanovené bezplatně dodat materiál chráněné odrůdy nezbytný pro 
provedení ověřovacích zkoušek. 
 
Navrhované znění ÚKZÚZ pro novelu:  

Akceptováno jinak a 
vysvětleno. 
Navrhujeme odstavec 1  
neměnit a odstavec 4  
nepřidávat, takže tyto dva body 
by v novele nebyly. Místo toho 
navrhujeme doplnit odstavec 3 
v souladu s čl. 64 odst. 3 
nařízení 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství.  
Navrhuje se tedy nové znění § 
18 odst. 3 takto: 
„(3) Na vyzvání Ústavu je též 
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V § 18 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

(4) Ústav je oprávněn přezkoumat stav a dokumentaci udržovacího šlechtění chráněné 
odrůdy. Zjistí-li Ústav, že udržovací šlechtění nezaručuje další existenci odrůdy 
nebo není vedena dokumentace udržovacího šlechtění, vyzve držitele 
šlechtitelských práv, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou 
lhůtu. Současně držitele upozorní, že v případě neodstranění nedostatků 
šlechtitelské osvědčení zruší. 

Návrh úpravy navrhovaného znění: 
(4) Ústav je oprávněn přezkoumat stav a dokumentaci udržovacího šlechtění chráněné 
odrůdy. Zjistí-li Ústav, že odrůda v udržovacím šlechtění nesplňuje podmínky udělení 
ochranných práv podle § 3 odst. 2 písm. b) až d), vyzve držitele šlechtitelských práv, 
aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně držitele 
upozorní, že v případě neodstranění nedostatků šlechtitelské osvědčení zruší. 

 
Zdůvodnění: 

 
- Vedení dokumentace k udržovacímu šlechtění není rozhodující pro splnění 

podmínek pro udělení ochranných práv odrůdě. 
- Není stanoven žádný předpis a ani metodika pro vedení dokumentace 

udržovacího šlechtění, a to ani v národní nebo evropské legislativě, proto 
nemůže být způsob vedení dokumentace důvodem ke zrušení šlechtitelského 
osvědčení. 

- Přiměřená lhůta musí vycházet z povahy šlechtitelské práce a charakteru 
nedostatku v udržovacím šlechtění. Tato lhůta by neměla být likvidačním 
nástrojem, zejména pro tuzemské šlechtitelské programy, kde může Ústav 
provádět kontroly operativně.  

- Vedení záznamů /dokumentace/ k udržovacímu šlechtění není a ani nemůže 
být důkazem existence odrůdy a ani toho, že se nezměnila. Rozhodujícím 
důkazem, že odrůda splňuje podmínky, na základě, kterých jí byla udělena 
registrace, resp. právní ochrana, je přezkoumání stavu udržovacího šlechtění 
prostřednictvím vzorku rozmnožovacího materiálu ověřovací zkouškou. Tuto 
kontrolu upravuje pro právně chráněné odrůdy jak zákon o ochraně práv k 
odrůdám rostlin (§18), tak i zákon o oběhu osiva a sadby (§ 36) pro 
registrované odrůdy. 

držitel šlechtitelských práv 
povinen v přiměřené lhůtě 
Ústavem stanovené bezplatně 
dodat materiál chráněné 
odrůdy nezbytný pro provedení 
ověřovacích zkoušek a sdělit 
veškeré informace, nezbytné 
pro posouzení další 
existence odrůdy.“. 
 
Tím odpadne možnost zrušit 
šlechtitelské osvědčení na 
základě kontroly dokumentace. 
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- Z výše uvedených důvodů nemůže být způsob vedení dokumentace 
důvodem ke zrušení šlechtitelského osvědčení. 

 
Hospodářská 
komora 
 

Bez připomínek.  

Český 
bramborářský svaz 

Bez připomínek.  

 
V Praze dne 12. dubna 2019 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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