
VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 60883/2019-MZE-11191, ze dne 26. 11. 2019, s termínem dodání stanovisek do 17.12. 2019, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj Obecně 

Text vyhlášky doporučujeme upravit v souladu s čl. II 
Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády a materiál doplnit 
o rozdílovou tabulku. 
Vzhledem k charakteru vyhlášky, kterou se přizpůsobuje 
úprava a podoba průvodních listů novému nařízení EU (č. 
2016/2031), ji lze považovat za implementační. Měla by 
tedy být příslušným způsobem upravena (podtržení 
implementačních ustanovení, uvedení identifikačního čísla 
(CELEX) příslušného právního předpisu EU, přiložení 
rozdílové tabulky). 
 

 
Akceptováno. Text upraven.  

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

V Čl. I bodu 4 vyhlášky navrhujeme slova "podle přímo 
použitelného předpisu evropské unie" opravit následovně 
"podle přímo použitelného předpisu Evropské unie" 

Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti K bodu 1 - § 5 odst. 1 
V souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády by 
měla mít nově zaváděná poznámka pod čarou pořadové 
číslo 13 a nikoli 12. Doporučujeme tuto chybu odstranit. 

 

Akceptováno. Text upraven. 
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K bodům 5 až 10 
Oproti stávající úpravě má dojít k vypuštění vysvětlivek 
k některým údajům (např. ostatní údaje nebo kvalitní 
parametry osiva), které mají být v průvodních listech 
vyplněny. Pokud jde o záměr předkladatele, doporučujeme 
jeho zdůvodnění. Není-li tomu tak, doporučujeme 
vysvětlivky u některých údajů (ne nutně u všech, ale 
zejména u těch, které by v praxi mohly činit potíže) do 
navrhované úpravy doplnit. 
 

Akceptováno. Text upraven a vysvětlivky 
doplněny. 
 
 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1.V Čl. I bodu 1. doporučujeme slova „podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie“ nahradit slovy 
„podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranná opatření proti škodlivým 
organismům rostlin“. Přímo použitelný předpis by měl být 
v normativním textu označen blíže svým zkráceným 
názvem. Následně doporučujeme tuto úpravu promítnout 
do normativního textu vyhlášky. 
2.V Čl. I bodu 1. ve vkládaném textu poznámky pod čarou 
doporučujeme za uvozovkami před označením číslem 12 
zrušit mezeru. Dále doporučujeme slovo „čl.“ nahradit 
slovem „Čl.“. 
3.V Čl. I bodu 6. doporučujeme upravit návětí takto: „6. Za 
přílohu č. 16 se vkládá příloha č. 16a, která zní:“. 
4.V Čl. I bodu 8. doporučujeme upravit návětí takto: „8. Za 
přílohu č. 17 se vkládá příloha č. 17a, která zní:“. 
5.V Čl. I bodu 10. doporučujeme upravit návětí takto: „10. 
Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která zní:“. 
Vypořádáním výše uvedených připomínek je pověřena Ing. 
Pavlína Kulhánková (tel. č. 2 2485 2689, email: 
kulhankovap@mpo.cz). 

Akceptováno. Text upraven v souladu se 
stanoviskem odboru kompatibility.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven v souladu se 
stanoviskem odboru kompatibility.  
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo dopravy Obecně 
V souladu s přílohou č. 5 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme doplnit návrh vyhlášky o náležitosti 

Akceptováno. Text upraven. 
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prokazující jeho slučitelnost s příslušnými unijními 
předpisy, tedy vyznačit podtržením ta ustanovení, jimiž je 
zajišťována adaptace, a pod tato ustanovení na levé 
straně uvést identifikační číslo (CELEX) příslušného 
unijního nařízení. 
K úvodní větě 
Úvodní větu je třeba uvést do souladu s čl. 65 odst. 2 
legislativních pravidel vlády, podle něhož, cituje-li se 
jednotlivé ustanovení právního předpisu, který byl 
novelizován několikrát, uvedou se kromě původního 
právního předpisu jen ty novely, kterými bylo toto 
ustanovení novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. 
K přechodnému ustanovení 
Z důvodu lepší přehlednosti normativního textu 
doporučujeme v souladu s čl. 63 legislativních pravidel 
vlády při slovní citaci předmětného zákona užít jeho 
zavedeného zkráceného názvu. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

1.K Čl. I bodu 1: Doporučujeme slova „V § 5 odst. 1 se na 
konci doplňují“ nahradit slovy „V § 5 se na konci textu 
odstavce 1 doplňují“, aby novelizační bod byl v souladu 
s čl. 58 odst. 8 písm. d Legislativních pravidel vlády. 
2.K Čl. I bodu 4: Doporučujeme na konec novelizačního 
bodu doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.“. 
Jak je zřejmé i z platného znění, poznámka pod čarou č. 
5a se zrušuje a na jiném místě vyhlášky jsme odkaz na 
tuto poznámku pod čarou nedohledali. Pokud by se však 
ještě někde poznámka pod čarou nacházela a měla by být 
rovněž zrušena, pak by věta zněla „Poznámka pod čarou 
č. 5a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod 
čarou.“. Viz čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 
3.K Čl. I bodům 6, 8 a 10: Doporučujeme návětí bodu 6 
upravit následujícím způsobem „6. Za přílohu č. 16 se 
vkládá příloha č. 16a, která včetně nadpisu zní:“. Stejným 
způsobem doporučujeme upravit body 8 a 10. 
 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Ministerstvo financí 1.K bodu 1:  Doporučujeme bod přeformulovat takto: „1. V 
§ 5 se  na konci odstavce 1 doplňují slova „…“ s tím, že 
doplňovaná tečka v závěru slov se nepoužije s ohledem 
na čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády. Zároveň je 
třeba v poznámce pod čarou č. 12 uvést zkratku „čl.“ s 
velkým počátečním písmenem. 

 
 2.K  bodu 4: Slovo „evropské“ je třeba uvést s velkým 

počátečním písmenem. 
  

 3.K bodu 6: Znění bodu je třeba přeformulovat, a to takto: 
„Za přílohu č. 16 se vkládá příloha č. 16a, která zní: …“. 
Obdobnou formulaci navrhujeme také v bodu 8 a 10 (viz 
dále). 
 
4.K bodu 8: Znění bodu je třeba přeformulovat, a to takto: 
„Za přílohu č. 17 se vkládá příloha č. 17a, která zní: …“. 

 

5.K bodu 10: Znění bodu je třeba přeformulovat, a to takto: 
„Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která zní: …“. 
 
6.K Čl. II: V závěru ustanovení je třeba slovo „komise“ 
uvést s velkým počátečním písmenem a slova „zůstávají v 
souladu    s čl. 4 prováděcího nařízení komise (EU) 
2017/2313 ze dne 13. prosince 2017 v platnosti do 14. 
prosince 2023.“ přeformulovat takto: „zůstávají v platnosti 
do 14. prosince 2023 v souladu s čl. 4 prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 
2017, kterým se stanoví formální náležitosti 
rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a 
rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny    a 
přemísťování v rámci této zóny.“. 
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek MF je 
Miroslava Burešová (tel. 257 043 186, e-mail: 
Miroslava.Buresova@mfcr.cz). 
 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 5 odst. 2: 
 Doporučujeme v odstavci 2 formulačně upravit větu 
první. Z ustanovení musí jasně plynout, že pro semenný 
materiál se vyhotovuje průvodní list v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 16 nebo se vyhotovuje průvodní list 
podle vzoru uvedeného v příloze č. 16a, a to v případě 
chráněných zón při vývozu a dovozu do těchto zón. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 
2 k § 5 odst. 3 a 4 dané vyhlášky. 
 
K čl. III – k účinnosti:  
 Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabývá 
účinnosti zákon č. 277/2019 Sb., který konstituuje tzv. 
jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy k 1. lednu nebo k 
1. červenci kalendářního roku. Doporučujeme tedy datum 
nabytí účinnosti navrhovaného právního předpisu v tomto 
směru upravit. 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Navrhujeme slova „ve znění pozdějších předpisů“ 
nahradit pouze novelami zákona  
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, jimiž 
bylo dotčeno zmocňovací ustanovení, tj. § 39, k jehož 
provedení je vyhláška vydávána. 
 
K čl. I bodu 1 – k § 5 odst. 1: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme úvodní část ustanovení uvést 
ve znění: „V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují 
slova“. 
 
K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 12: 
1. Upozorňujeme, že poznámka pod čarou č. 12 je již 

Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven s ohledem na 
skutečnost, že vyhláška je v legislativním procesu 
před nabytím účinnosti tohoto zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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v novelizovaném prováděcím právním předpisu 
zavedena, a to v ustanovení § 8 odst. 3 písm. d), kdy 
odkazuje na „§ 6 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 
84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování“. Dle 
čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se v případě 
nutnosti zapracovat do právního předpisu novou 
poznámku pod čarou tato poznámka pod čarou označí 
číslem, které bezprostředně navazuje na číslo, které je 
u dosavadních poznámek pod čarou nejvyšší. 
Doporučujeme materiál v daném smyslu revidovat. 

2. Navrhujeme text „čl.“ nahradit textem „Čl.“ a doplnit 
chybějící mezery mezi označení jednotlivých směrnic.  

K čl. I bodu 2 – k § 5 odst. 2: 
 Navrhujeme text „č.16a“ nahradit textem „č. 16a“, 
tedy za text „č.“ vložit mezeru. Tuto připomínku obdobně 
vztahujeme i k čl. I bodu 2 k § 5 odst. 3 a 4 dané vyhlášky. 
 
K čl. I bodu 4 – k poznámce pod čarou č. 5a: 
 Jelikož nový text ustanovení odkaz na poznámku 
pod čarou č. 5a již neobsahuje a tato není obsažena ani 
v dalších ustanoveních vyhlášky, je nutné v závěru bodu 
novely na samostatném řádku bez uvozovek uvést: 
„Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.“. 
 
K čl. I bodům 6, 8 a 10 – k přílohám č. 16a, 17a a 18a: 
 S ohledem na skutečnost, že se v současném 
znění vyhlášky přílohy č. 16a, 17a a 18a nenachází, 
doporučujeme přeformulovat úvodní části novelizačních 
bodů 6, 8 a 10, a to za využití formulace: „za přílohu č. „…“ 
se vkládá příloha č. „…“, která včetně nadpisu zní:“. 
 
K čl. I bodu 10 – k příloze č. 18a: 
 Doporučujeme revidovat název přílohy č. 18a. 
V komparaci s názvy příloh č. 16a a 17a je zde navíc 
použito slovo „pro“ před slovem „dovoz“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Text upraven. 
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K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
 Navrhujeme čárku za slovy „Průvodní listy“ vypustit 
pro nadbytečnost a slovo „komise“ doporučujeme nahradit 
slovem „Komise“. 
 

Akceptováno. Text upraven. 
 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. Po přehodnocení vlastních připomínek z vnitřního 
připomínkového řízení navrhujeme úpravu čl. I bodu 1 
a 2 (§ 5 odst. 1 až 4) tak, že v rámci těchto ustanovení 
bude navrácena původně navrhovaná úprava jen ve 
vztahu k průvodním listům bez doplnění návaznosti na 
rostlinolékařské pasy. Návaznost na rostlinolékařské 
pasy a 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 (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“) by 
měla zůstat s úpravou (viz dále) zachována v rámci 
ustanovení § 5 odst. 6. 

V čl. I navrhujeme tedy bod 1 zrušit a bod 2 upravit tak, 
že v § 5 odst. 2 až 4 budou zrušeny slova „v souladu 
s přímo použitelným předpisem Evropské unie12)“. 
Odůvodnění navržených změn uvádíme společně bod 
bodem 2. 
 

2. K čl. I bodu 4 (§ 5 odst. 6) navrhujme s ohledem na 
novou evropskou úpravu v oblasti ochranných opatření 
proti škodlivým organismům rostlin dané ustanovení 
přeformulovat.  
 
Navrhované znění § 5 odst. 6: „Pokud se jedná o 
reprodukční materiál rostlin, rostlinných produktů a 

Akceptováno. Vysvětleno. Text upraven 
v souladu s doplněnými připomínkami ÚKZUZ. 
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jiných předmětů pro jejichž přemisťování na území 
Evropské unie a v příslušných případech i pro 
přemisťování do chráněných zón a v těchto zónách je 
vyžadován rostlinolékařský pas a dodavatel je 
oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů, slouží 
průvodní list současně jako rostlinolékařský pas podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie12). 
 
Připomínky a navržené změny odůvodňujeme 
následovně, zejména s ohledem na novou evropskou 
úpravu v oblasti ochranných opatření proti škodlivým 
organismům rostlin, která stojí primárně na nařízení 
(EU) 2016/2031 a jeho prováděcích nařízeních, a je 
tedy přímo použitelná. Rostlinolékařské pasy jsou 
vyžadovány pro přemisťování jen určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů. Průvodní list 
se však vyžaduje obecně ve vztahu k reprodukčnímu 
materiálu lesních dřevin. Může se tedy stát, že pro 
nějaký typ reprodukčního materiálu lesních dřevin, 
není vyžadován rostlinolékařský pas. V takovém 
případě musí být nicméně stále vystaven průvodní list, 
ale část dle vzoru obsahující rostlinolékařský pas by 
měla zůstat nevyplněná. Zejména se to může stát 
v případě semenného materiálu podle § 5 odst. 2 
návrhu vyhlášky, pro sadební materiál podle § 5 odst. 
4 návrhu vyhlášky budou vyžadovány rostlinolékařské 
pasy vždy. 
 
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
pro něž jsou rostlinolékařské pasy vyžadovány stanoví 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů na základě 
čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031. Zatím se jedná 
o prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 
28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné 
podmínky pro provádění nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o 
ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, 
a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 
a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019. 

Uvedený seznam obsahuje: 
a) všechny rostliny k pěstování, kromě semen; 
b) v prvním prováděcím aktu Komise rostliny, 

rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v 
příloze V části A bodě I směrnice 2000/29/ES, 
pokud se na ně již nevztahuje písmeno a) tohoto 
pododstavce; 

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž 
byly přijaty požadavky podle čl. 28 odst. 1, 2 či 3 
nebo čl. 30 odst. 1, 3 či 4 ohledně jejich 
přemísťování na území Unie; 

d) osivo uvedené na seznamu obsaženém v 
prováděcím aktu podle čl. 37 odst. 2 a 

e) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty 
uvedené na seznamu obsaženém v prováděcích 
aktech podle čl. 41 odst. 2 a 3, pokud jde o jejich 
přemísťování v Unii, s výjimkou rostlin k pěstování, 
rostlinných produktů a jiných předmětů 
vyžadujících další specifické označení nebo jiný 
druh potvrzení podle uvedeného článku. 

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů 
upravuje nařízení (EU) 2016/2031 v čl. 89. Zákon o 
rostlinolékařské péči po své aktuální novele bude 
pouze na nařízení (EU) 2016/2031 navazovat. 
Nicméně v souladu s přechodným ustanovením by 
měla oprávnění udělená za stávající právní úpravy 
zůstat v platnosti i nadále za splnění podmínky ověření 
příslušných znalostí vyžadovaných v nařízení (EU) 
2016/2031. 
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3. K čl. I bodům 6, 8 a 10 upozorňujeme na skutečnost, 
že přestože v rámci akceptace připomínky z vnitřního 
připomínkového řízení byly doplněny přílohy č. 16a, 
17a a 18a s průvodními listy obsahujícími vzor 
rostlinolékařského pasu pro chráněné zóny, tak formát 
navržený v daných přílohách neodpovídá vzorům dle 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 
13. prosince 2017, kterým se stanoví formální 
náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování 
na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do 
chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny (dále 
jen „nařízení (EU) 2017/2313“). Není nutné uvádět 
Rostlinolékařský pas – chráněná zóna, postačí 
Rostlinolékařský pas – CHZ, za tímto nadpisem či pod 
ním je třeba ponechat místo pro název chráněné zóny, 
a zrušit tedy sloupec E.  
 
Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2313 
rostlinolékařské pasy pro dovoz do chráněné zóny a 
přemísťování v rámci této zóny musí odpovídat 
jednomu ze vzorů stanovených v části B přílohy. Podle 
čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2313 rostlinolékařské 
pasy pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v 
rámci této zóny spojené s certifikační návěskou podle 
čl. 83 odst. 5 třetího pododstavce nařízení (EU) 
2016/2031 musí odpovídat jednomu ze vzorů 
stanovených v části D přílohy. 
 
V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme kontrolu 
použitých pojmů v přílohách 16a, 17a a 18a i v § 5 
odst. 2 a 4 ve vztahu k chráněným zónám. Ustanovení 
§ 5 odst. 2 až 4 používají pojmu při vývozu a dovozu 
do těchto zón, přílohy zase dovoz do chráněné zóny. 
V souladu s nařízením (EU) 2017/2313 se používá 
pojmu rostlinolékařské pasy pro dovoz do chráněné 
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zóny a přemísťování v rámci této zóny. 
 

4. Čl. II – přechodné ustanovení považujeme za 
ustanovení, které není v souladu s právem EU, tedy 
nařízením (EU) 2017/2313. Nařízení (EU) 2017/2313 
společně s nařízením (EU) 2016/2031 je přímo 
použitelné i na našem území od 14. prosince 2019. 
Jako přímo použitelný předpis EU má také aplikační 
přednost. Samo nařízení (EU) 2017/2313 obsahuje 
přechodné ustanovení v čl. 4. Podle tohoto článku 
rostlinolékařské pasy vydané přede dnem 14. prosince 
2019 v souladu se směrnicí 92/105/EHS zůstávají v 
platnosti do 14. prosince 2023. Přechodné ustanovení 
v rámci návrhu vyhlášky je však navázáno na datum 
nabytí účinnosti této vyhlášky, což jistě 14. prosince 
2019 nebude. Aktuálně již čelíme prvním dotazům ze 
strany veřejnosti (dodavatelů reprodukčního materiálů 
lesních dřevin), jak mají postupovat, aby se nedostali 
do rozporu s vyhláškou č. 29/2004 Sb. či nařízením 
(EU) 2016/2031 a nařízením (EU) 2017/2313. Podle 
našeho názoru nelze odpovídat jinak, než, že 
rostlinolékařský pas, tedy i průvodní list, jehož součástí 
je rostlinolékařský pas vydaný po 14. prosinci 2019, by 
měl odpovídat nové úpravě dle přímo použitelných 
nařízení. 
 

a) K odůvodnění 

K obecné části odůvodnění a vyjádření, že „povinnost 
změnit podobu stávajícího RLP na Průvodních listech 
vstupuje v platnost pro všechny členské státy EU dnem 
13. 12. 2019“, upozorňujeme na skutečnost, že nařízení 
(EU) 2016/2031 i nařízení (EU) 2017/2313 jsou použitelná 
od data 14. prosince 2019, povinnost změnit podobu 
stávajícího rostlinolékařského pasu na Průvodních listech 
nevstupuje tedy v platnost pro všechny členské státy EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBKZHABZ1)



 12 

dnem 13. 12. 2019. 
Dovolujeme si požádat o zohlednění připomínek 
s ohledem na působnost ÚKZÚZ jako příslušného orgánu 
podle nařízení (EU) 2016/2031 pro oblast 
rostlinolékařských pasů. 

ÚV - KOM Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil 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. 
K Odůvodnění 
V rámci obecné části odůvodnění „Zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie“ 
předkladatel uvádí, že navrhovaná úprava je v souladu 
s níže uvedenými předpisy EU, nicméně však neuvádí 
celé znění jejich názvů. Nutno doplnit. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu vyhlášky se týkají níže uvedené předpisy Evropské 
unie, které předkladatel uvádí v odůvodnění návrhu: 
• 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 (dále jen „nařízení 2016/2031“), 

• prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313 ze dne 
13. prosince 2017, kterým se stanoví formální 
náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování 
na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do 
chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny, 

Akceptováno. Materiál doplněn vč. CELEXU a 
rozdílové tabulky.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBKZHABZ1)



 13 

• směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 
1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních 
dřevin na trh (dále jen „směrnice 1999/105/ES“). 

 
Připomínky a případné návrhy změn: 
Obecně 
1. 
Vzhledem k vzniklé povinnosti doplnit průvodní listy určené 
k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin o novou podobu rostlinolékařského pasu, a to 
v souladu s nařízením 2016/2031, je nutné vykázat 
dotčená ustanovení jako implementační. Předmětná 
ustanovení je nutné podtrhnout, označit celexovým číslem 
a uvést ve výkaznictví (viz čl. II Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel vlády). 
2. 
Novelizovaná ustanovení vyhlášky včetně příloh byla již 
dříve vykázána jako implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách (konkrétně ke směrnici 
1999/105/ES). Je-li návrhem do těchto implementačních 
ustanovení zasahováno a jde-li o drobné změny textu, 
které nejsou vždy významné pro účely implementace, 
postačí tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 
9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). Předkladatel však 
např. ustanovení § 5 odst. 2 až 4 novelizuje podstatným 
způsobem, proto je nutné novelizační bod č. 2 vykázat 
jako implementační ke směrnici 1999/105/ES (podtrhnout, 
označit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví). Návrh 
vyhlášky je nutné v tomto smyslu upravit. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. Po 
zapracování výše uvedených připomínek bude plně 
slučitelný. 
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