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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech  
a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu (dále jen „návrh 
vyhlášky“), se předkládá k provedení zákona 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 (v současné době v legislativním procesu novela - sněmovní tisk 
č. 553).  
Návrh vyhlášky je předkládán mimo Plán přípravy vyhlášek Ústředními orgány státní správy 
na rok 2020, a to z důvodu provedení transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 
ze dne 29. října 2019, kterou se mění prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích  
na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných 
rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 
2008/90/ES, pokud jde o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu 
a ovocných rostlin a obsah dokladu dodavatele. 

Podle bodu 5.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) o výjimku z provedení 
hodnocení dopadů regulace nebylo žádáno vzhledem k tomu, že zdůvodnění již bylo 
provedeno v důvodové zprávě k vládnímu návrhu 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 (v současné době 
v legislativním procesu novela - sněmovní tisk č. 553). 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby a  zmocnění k jejímu vydání 
je obsaženo v § 3 odst. 14 písm. d). Úprava týkající se dokladu dodavatele je obsažena v § 3 
odst. 12 a 13 zákona o oběhu osiva a sadby. Platná vyhláška č. 96/2018 Sb. podrobně stanoví 
jaké náležitosti má doklad dodavatele obsahovat v § 9 odst. 2 a 3.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy Evropské 
unie, které se na danou oblast vztahují: 

1. Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. 

2. Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na 
označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných 
rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 
2008/90/ES. 
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3. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ze dne 29. října 2019, kterou se mění 
prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení 
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci 
ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde  
o barvu návěsky pro certifikované kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných 
rostlin a obsah dokladu dodavatele. 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1813 ve svém čl. 1 mění čl. 5 prováděcí směrnice 
Komise 2014/96/EU. Tento čl. 5 stanoví, jaké náležitosti má splňovat doklad dodavatele pro 
konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů (CAC materiál). Nově se stanoví,  
že pokud je doklad dodavatele upevněn na CAC materiál, je barva dokladu dodavatele žlutá. 
Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 
v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný s právem 
Evropské unie.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
V platné vyhlášce č. 96/2018 Sb. není barva dokladu dodavatele nijak upravena. Nezbytnost 
navrhované změny vyplývá z nové prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne  
15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu 
ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti 
působnosti směrnice Rady 2008/90/ES, kterou je nutné transponovat. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na ostatní veřejné 
rozpočty, sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
a dopady na životní prostředí.  
Náklady se předpokládají pro podnikatele – dodavatele rozmnožovacího CAC materiálu 
ovocných rodů a druhů  v řádech  0,2 Kč/ dokument při tisku dokladu dodavatele ve žluté 
barvě. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona  
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací  
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů 
a žen.  
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy na ochranu soukromí a soukromých údajů. 
Navrhovaná úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů, nemění již existující 
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zpracování osobních údajů a nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh vyhlášky splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti v rámci 
zhodnocení podle Metodiky CIA a neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu, a tudíž  
na ně nemá žádný dopad. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I  
K bodu 1  
K § 9 odst. 3 
Návrh vyhlášky obsahuje pouze jednu změnu, která se konkrétně týká barvy dokladu 
dodavatele. Prováděcí směrnice stanoví, že pokud je doklad dodavatele upevněn  
na konformní rozmnožovací materiál (CAC materiál), je barva dokladu dodavatele žlutá. 
Dodavatel, který uvádí do oběhu konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, je 
povinen k tomuto rozmnožovacímu materiálu podle § 3 odst. 12 a 13 zákona o oběhu osiva  
a sadby vystavit doklad, který musí obsahovat informace, které jsou stanoveny pro tento 
dokument vyhláškou. Tento dokument musí být nesmazatelně vytištěn v jednom  
z úředních jazyků Evropské unie a musí být snadno viditelný a čitelný.  

 
Nově bude prováděcí vyhláškou předepsána i žlutá barva dokladu dodavatele, ale pouze 
v těch případech, kdy bude tento doklad upevněn přímo na CAC materiál. V ostatních 
případech, např. pokud je dokladem dodavatele faktura neupevněná na CAC materiál, není 
jeho barva stanovena.    
 
K bodu 2  
K § 9 odst. 9 
Legislativně technická úprava související s posunem odstavců v § 9. 
 
 
Čl. II  
Účinnost 
S ohledem na naléhavý obecný zájem a transpoziční lhůtu směrnice Komise (EU) 2019/1813 
ze dne 29. října 2019 se výjimečně navrhuje stanovit termín nabytí účinnosti vyhlášky dnem 
1. dubna 2020, což je v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů  
a o Sbírce mezinárodních smluv. Změna, kterou prováděcí směrnice obsahuje, má být 
v členských státech uplatňována od 1. dubna 2020. 
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