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II. 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne ………….…2020, 

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím 
materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. d) 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 zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona  
č. 331/2010 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb., (dále jen „zákon“): 

 

Čl. I 

 
Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 

ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, se mění takto:  
 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „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.“. 

CELEX: 32019L1813 

 

2. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 

„(3) Pokud je doklad dodavatele upevněn na konformní rozmnožovací materiál, je barva 
dokladu dodavatele žlutá5). 
_________________ 
5) Čl. 5 odst. 3 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, ve znění prováděcí směrnice Komise 
(EU) 2019/1813.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.   
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3. V § 9 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 
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Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 
Konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů lze na území České republiky 

uvádět do oběhu s dokladem dodavatele podle vyhlášky č. 96/2018 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle do 30. června 2021 za předpokladu,  
že na dokladu dodavatele bude vyznačeno, že se jedná o konformní rozmnožovací materiál 
ovocných rodů a druhů uváděný do oběhu v souladu s čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice Komise 
2019/1813/EU. 
 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020. 

CELEX: 32019L1813 

 

 

 

Ministr: 
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