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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí  
pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu 
brambor, 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. Vládní návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby je 
v současné době v Poslanecké sněmovně - sněmovní tisk č. 553.  

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o oběhu osiva a sadby, a další související 
zákony (sněmovní tisk 553), navrhuje zrušení přílohy č. 2 tohoto zákona, která nyní stanoví 
seznam katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu základní sadby 
brambor. S ohledem na skutečnost, že je žádoucí, aby v právním řádu České republiky 
zůstala tato problematika i nadále regulována, doplňuje se do citovaného zákona o oběhu 
osiva sadby do § 7 odstavce 6 nové písmeno v) obsahující zmocňovací ustanovení. Podle 
něj Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou seznam katastrálních území uzavřených 
pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního 
rozmnožovacího materiálu brambor. 
 
Navrhovaná právní úprava tedy určuje katastrální území, která představují uzavřené 
pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního 
rozmnožovacího materiálu brambor. Stanovení těchto oblastí formou vyhlášky do budoucna 
usnadní případné změny, které bude nutné v rámci legislativního procesu do vyhlášky 
promítnout. 
 

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 zmocněním uvedeným v rámci poslední novely zákona  
o oběhu osiva sadby. Je v plném souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby  
a nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený.   

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není předpisy EU regulována. 

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). 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Platný právní stav je stanoven zákonem o oběhu osiva sadby. Z důvodu zrušení jeho přílohy 
č. 2 je nezbytné tuto problematiku do národní právní úpravy zakotvit, což je nyní prováděno 
předkládaným návrhem vyhlášky. 
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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.  

 

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 
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 nepředstavuje 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 

 
K § 1  
 
Stanovení předmětu právní úpravy, který vyhláška upravuje. Jedná se o vymezení seznamu 
katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu 
předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor. V těchto uzavřených 
pěstebních oblastech, stanovených v příloze předkládaného návrhu, mohou být pěstovány 
brambory výhradně z rozmnožovacího materiálu předstupňů, ze základního rozmnožovacího 
materiálu nebo z certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Sadba brambor nepocházející  
ze stanovených pěstebních oblastí nemůže být ze strany Ústředního kontrolního  
a zkušebního ústavu zemědělského uznávána, což je upraveno přímo v zákoně o oběhu 
osiva a sadby v § 7 odst. 4: 
 
„(4) V uzavřených pěstebních oblastech pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů  
a základního rozmnožovacího materiálu brambor smí být pěstovány brambory výhradně  
z rozmnožovacího materiálu předstupňů, ze základního rozmnožovacího materiálu  
nebo certifikovaného rozmnožovacího materiálu. Mimo tyto uzavřené pěstební oblasti není 
sadba brambor rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího 
materiálu z přehlížených množitelských porostů určených k její výrobě uznávána.“. 
 
Toto ustanovení týkající se uzavřených pěstebních oblastí je v praxi aplikováno již od roku 
1996 podle zákona o oběhu osiva a sadby.  
 
Důvodem této regulace je omezení výskytu škodlivých organismů na množitelských 
porostech u vyšších kategorií a generací, případně u šlechtitelského rozmnožovacího 
materiálu brambor.  
 
K dílčím změnám ve výčtu uzavřených pěstebních oblastí došlo na základě žádostí 
dodavatelů sadby brambor a Ústředního bramborářského svazu ČR. 
 
 
K § 2 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, 
respektive současně s nabytím účinnosti novely zákona o oběhu osiva a sadby (nyní 
v Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 553). Důvodem je naléhavý obecný zájem, což je  
v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv. Pokud by nebyla tato vyhláška vydána současně s novelou zákona o oběhu osiva  
a sadby, po nabytí účinnosti novely zákona by uzavřené pěstební oblasti brambor nebyly 
nikde stanoveny (příloha č. 2 zákona o oběhu osiva a sadby by byla zrušena bez náhrady). 
 
 
K Příloze 
 
V rámci jednotlivých okresů České republiky se stanovuje seznam katastrálních území 
uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů  
a základního rozmnožovacího materiálu brambor, které jsou doplněny kódy příslušných 
katastrálních území. Výčet těchto katastrálních území vychází ze stávající přílohy č. 2 
obsažené v zákoně o oběhu osiva sadby, s provedením drobných změn a aktualizací. 
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