
1 

 

III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/2031 ze dne 
26.  října 2016 vznikla povinnost doplnit průvodní listy reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle § 8 zákona č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa 
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, o novou podobu 
rostlinolékařského pasu (dále jen „RLP“), který je součástí průvodního listu. Průvodní list je 
dokladem, který poskytuje veškeré údaje o obchodovaném semenném a sadebním 
materiálu, nebo částech rostlin lesních dřevin. 

 
Podrobnosti o náležitostech průvodního listu jsou uvedeny v § 5 vyhlášky 

č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnost změnit podobu stávajícího RLP na 
Průvodních listech vstupuje v platnost pro všechny členské státy EU dnem 13. 12. 2019. 
V České republice v současné době v souvislosti s výše uvedeným nařízením EU probíhá 
také novelizace zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Tato technická úprava dokumentu se bude týkat pouze té části vyhlášky 

č. 29/2004 Sb., která obsahuje podrobnosti k náležitostem, které musí obsahovat Průvodní 
listy, jejichž součástí je také  RLP. Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají nezměněna. 

 
Podle bodu 5.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) o výjimku 

z provedení hodnocení dopadů regulace nebylo žádáno vzhledem k tomu, že celkové 
zhodnocení již bylo provedeno v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 454).  

 
Průvodní listy k semenným materiálům, pro části rostlin a pro sadební matriál podle 

§ 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, k  jehož provedení je návrh vyhlášky předkládán, bezprostředně se 
zákonem o rostlinolékařské péči souvisejí.   

  
V souladu s bodem 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) současně nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh této vyhlášky není 
zpracován nad rámec zhodnocení k návrhu zákona o rostlinolékařské péči.  

 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zákonem o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin a jeho zmocňovacím ustanovením. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
  Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 

v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 
  Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice 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. Návrh vyhlášky 
z tohoto důvodu nebude postoupen do notifikačního procesu. 

 
  Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 

Navrhovaná úprava je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) číslo 2016/2031 ze dne 26. října 2016, s čl. 4 prováděcího nařízení komise (EU) 
2017/2313 ze dne 13. prosince 2017 a se směrnicí rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 
1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí. 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty nebo na podnikatelské prostředí České republiky. Pozitivním 
dopadem této právní úpravy je snížení administrativní zátěže podnikatelů v této oblasti. Dopad 
na životní prostředí není žádný.  
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, díky němuž by současný stav nebo 
dopady návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh se netýká problematiky rovnosti 
mužů a žen. 

 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 
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Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh vyhlášky neobsahuje ustanovení, které by se mohlo stát předmětem korupčního 
rizika. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 
 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I 
 
K bodům 1 až 4 
 
Změna znění § 5 odst. 1 až 6 - jediným platným průvodním dokladem zásilky, obsahující 
reprodukční materiál lesních dřevin, je Průvodní list. V rámci navrhované změny se 
v souladu s evropskou právní úpravou vypouští ustanovení o povinnosti vkládat do balení 
takové zásilky část B Průvodního listu (tzv. průvodní štítek). Uvedená úprava se týká 
i  průvodních listů pro chráněné zóny. Touto úpravou zároveň dochází ke zjednodušení 
označování zásilek a  v důsledku  toho rovněž  snížení administrativní  zátěže dodavatelů 
i  odběratelů.  
 
 
K bodům 5 až 10 
 
Navrhovanou úpravou dochází ke změně příloh č. 16, 17 a 18, kdy dochází ke změně 
grafické podoby Průvodních listů, a to v části označené jako „Rostlinolékařský pas“. 
1) V levém horním rohu bude umístěna vlajka EU, a to buď v barevné formě nebo 

v černobílé formě. 
2) V pravé části je umístěno označení „Rostlinolékařský pas/ Plant Passport“. 
3) V textové části musí Rostlinolékařský pas obsahovat následující údaje: 
    A botanický název rostliny 
    B kód CZ - číslo jednotného registru 
    C číslo potvrzení o původu 
    D u reprodukčního materiálu z členského státu EU dvoupísmenný kód země původu, 

u reprodukčního materiálu z třetí země název země nebo její dvoupísmenný kód. 
 
V případech příloh č. 16, 17 a 18 jde o změnu grafického uspořádání Průvodního listu, resp. 
 LP, spolu se zmenšením rozsahu uváděných údajů, což ve svém důsledku opět přináší 
snížení administrativní zátěže dodavatelů i odběratelů. 
 
Přílohami 16a,17a a 18a byly doplněny verze průvodních listů pro chráněné zóny v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/2031 a prováděcím nařízením 
(EU) 2017/2313.  
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K čl. II – Přechodné ustanovení 
 
V souladu se zněním čl. 4 prováděcího nařízení komise (EU) 2017/2313 ze dne 
13. prosince 2017 se zařazuje přechodné ustanovení, podle něhož dosavadní Průvodní listy 
zůstávají v platnosti do 14. prosince 2023. 
 
K čl. III – Účinnost 
 
Navrhovaná účinnost odpovídá požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
číslo 2016/2031 ze dne 26. října 2016 a navrhuje se s ohledem na legislativní proces 
v nejbližším možném termínu. 
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