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IV. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Vyhláška č. … Sb., o ošetřování nebo označování dřevěných 
obalových materiálů, dřeva a jiných předmětů  
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 
2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 
652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 
74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES, v platném znění 
 

§ 1 Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný 
předpis Evropské unie1) a upravuje 
 
c) způsob prokazování splnění podmínek a 

rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 
písm. a) nařízení (EU) 2016/2031. 

______________________ 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o 
ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 
1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 
69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES, v platném znění. 

32016R2031 Článek 98 
odst. 1 
písm. a) 

1. Oprávnění provádět označování uvedené 
v článku 96 a opravovat dřevěný obalový 
materiál v souladu s článkem 97 udělí 
příslušný orgán na základě žádosti 
registrovanému provozovateli, jestliže 
splňuje obě tyto podmínky:  
a) disponuje znalostmi nezbytnými k 
ošetření dřevěného obalového materiálu, 
dřeva a jiných předmětů požadované na 
základě aktů uvedených v článcích 96 a 97, 
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§ 7 

 

(1) Rozsah znalostí nezbytných k ošetření 
dřevěného obalového materiálu podle článku 
98 odst. 1 písm. a) je uveden v příloze č. 4 této 
vyhlášky. 
 

32016R2031 Článek 98 
odst. 1 
písm. a) 

1. Oprávnění provádět označování uvedené 
v článku 96 a opravovat dřevěný obalový 
materiál v souladu s článkem 97 udělí 
příslušný orgán na základě žádosti 
registrovanému provozovateli, jestliže 
splňuje obě tyto podmínky:  
a) disponuje znalostmi nezbytnými k 
ošetření dřevěného obalového materiálu, 
dřeva a jiných předmětů požadované na 
základě aktů uvedených v článcích 96 a 97; 
 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32016R2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. 
října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic 
Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 
2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění 
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