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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 

 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech  
a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho 
uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb., 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. 

 
Návrh vyhlášky je předkládán mimo Plán vyhlášek na rok 2020. Zhodnocení dopadů bylo 
provedeno již v navrhované novele zákona o oběhu osiva a sadby, která je v současné době 
v Poslanecké sněmovně (tisk 553). 

 
Oblast oběhu osiva a sadby, certifikace množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu 
a oblast registrace odrůd rostlin je upravena těmito právními předpisy: 

- 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 (dále jen „zákon o oběhu osiva a sadby“), 

- vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu,  
ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb., 

- vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,  
ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení 
osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně 
uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, ve znění 
vyhlášky č. 3/2018 Sb., 

- vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 238/2000 Sb. 
 

Celá oblast oběhu osiva a sadby a registrace odrůd je v rámci Evropské unie upravena  
ve směrnicích, které jednotlivé členské státy transponují do svých národních právních úprav. 
Výjimkou je problematika chmele, která je upravena pouze v národních předpisech. 
 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 obsahuje transpoziční termín 31. května 2020  
a zasahuje do tří vyhlášek v gesci MZe. Již byla částečně transponována vyhláškou  
č. 138/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech  
a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu. Také 
probíhají legislativní práce na novele vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění 
osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Navrhovaná vyhláška se předkládá také v návaznosti na změny týkající se režimu 
rozmnožovacího materiálu chmele obsažené ve vládním návrhu novely zákona o oběhu 
osiva a sadby, který je v současné době v Poslanecké sněmovně (tisk 553). Úpravy zákona 
byly zpracovány v reakci na problémy s kvalitou rozmnožovacího materiálu chmele odrůdy 
Žatecký poloraný červeňák a obchodováním mezi soukromoprávními subjekty. Uznávací 
řízení, které u rozmnožovacího materiálu chmele představuje podmínku a jednu ze dvou 
možností, aby mohl být uveden do oběhu, zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“). Pokud je rozmnožovací materiál chmele množen  
v laboratorních podmínkách in vitro, zavádí se v zákoně nová kategorie standardní 
rozmnožovací materiál. U této kategorie za vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele 
odpovídá dodavatel a neprochází uznávacím řízením. Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský provádí následnou kontrolu.  
 
Dochází také k úpravám týkajícím se rozmnožovacího materiálu révy a okrasných druhů, 
zejména ve vztahu k transpozici prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177. 

 
Věcně příslušným správním úřadem, který má kompetence v příslušných oblastech, je 
ÚKZÚZ. ÚKZÚZ je správním úřadem a organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu 
zemědělství.  
 

 
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 plném souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený. Návrh vyhlášky naplňuje zmocňovací ustanovení 
obsažená v zákoně o oběhu osiva a sadby, a to konkrétně v § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 7  
odst. 6 písm. a) až k), n), p), r), s) a u), § 14 odst. 6, § 16 odst. 12, § 19 odst. 17 písm. a), b), 
c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8. 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Česká republika není vázána konkrétní 
mezinárodní smlouvou, která by se týkala chmele.   

 
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). 

 
Návrhem vyhlášky dochází k transpozici prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 ze dne 
11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 
2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS  
a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin  
na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  
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4. 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 
 
S ohledem na větší soulad postupů a podmínek uvádění rozmnožovacího materiálu v České 
republice do oběhu dochází v novele zákona o oběhu osiva a sadby (tisk 553) k jasnému 
zakotvení podmínek, za kterých může být rozmnožovací materiál chmele uváděn do oběhu. 
Nově bude upraveno, co všechno musí dodavatel takového rozmnožovacího materiálu splnit. 
Oblast rozmnožovacího materiálu chmele je upravena obdobně jako oblast rozmnožovacího 
materiálu révy v § 23 zákona o oběhu osiva a sadby, nicméně réva má zvláštní výjimky 
v evropských předpisech. 
 
V této souvislosti se negativní hospodářský ani finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nepředpokládá. 
 
Pro dodavatele rozmnožovacího materiálu chmele představuje předkládaný návrh zakotvení 
nových povinností, které bude nutno plnit, tedy i vyšší administrativní náročnost při vedení 
požadovaných evidencí o rozmnožovacím materiálu chmele. Finanční dopad pro 
podnikatelské prostředí související s novými povinnostmi nelze v současnosti přesně vyčíslit, 
nicméně se bude jednat o náklady řádově desetitisíců Kč. 
 
Ostatní úpravy obsažené v předkládaném návrhu nepředstavují zvýšené hospodářské ani 
finanční dopady pro veřejnou správu, ani pro podnikatelské prostředí. 

 
Zavedení povinnosti uvádět na návěskách dodavatele informace nesmazatelně 
nepředstavuje významné zvýšení nákladů pro dotčené pěstitele, kteří takto již rozmnožovací 
materiál označují. Jde o standardní požadavek na označování rozmnožovacího materiálu 
trvalých kultur stanovený mezinárodními předpisy. 

 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
 

5. 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. 
 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). Návrh vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob 
nakládání s nimi. 
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7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi  
ní a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu 
právní úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 
Lze konstatovat, že příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat  
a vynucovat dodržování dané regulace. ÚKZÚZ má dlouholeté zkušenosti s vedením státní 
správy v upravované oblasti a má dostatečnou odbornost i personální zajištění potřebné  
k tomu, aby jeho rozhodnutí v konkrétní věci byla v souladu s právními předpisy a odpovídala 
skutkovému stavu věci. 
 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
 
 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBP3J3A3F)



 

5 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1 
(poznámka pod čarou č. 2) 
Aktualizace poznámky pod čarou o prováděcí směrnici Komise 2020/177/EU. 
 
K bodům 2 až 5 
[(§ 2 písmena b) a c)] 
[§ 2 písm. d)] 
[§ 2 písm. e)] 
[§ 2 písm. f)] 
Zpřesnění pojmů tak, aby odpovídaly současné praxi při pěstování a výrobě rozmnožovacího 
materiálu chmele. Důvodem je také jasné odlišení různých typů sadby chmele, což umožní 
nastavení odlišných podmínek pro jednotlivé typy tohoto rozmnožovacího materiálu.  
 
K bodu 6 (poznámka pod čarou č. 3) 
Odkaz již neodpovídá platným rostlinolékařským předpisům, proto se zrušuje.   
 
K bodu 7 (§ 4 odst. 2 až 4)  
Upřesnění podmínek pro výrobu rozmnožovacího materiálu chmele metodou in-vitro. Tento 
rozmnožovací materiál nelze podle zákona uznávat podle standardně nastavených 
podmínek certifikačního schématu. Dále se zpřesňují podmínky pro uchovávání 
rozmnožovacího materiálu chmele. Vymezení podmínek pro rozmnožovací materiál chmele 
vyráběný za účelem zachování biodiverzity. Během ozdravovacího procesu může dojít ke 
změnám genetické informace a tím by již tento materiál nemohl sloužit k zachování 
biodiverzity. 
 
 
K bodu 8 (§ 4 odst. 5) 
S ohledem na skutečnost, že není možné kontrolovat zejména odrůdovou pravost v případě 
množení metodou mikrorozmnožování přímo v porostu, je nutno stanovit pravidla  
pro kontrolu odrůdové pravosti prostřednictvím vegetačních zkoušek tak, aby měl ÚKZÚZ 
možnost zpětně ověřit kvalitu rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu v kategorii 
„STANDARD“.    
 
K bodům 9 až 15  
(§ 5) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Ustanovení bylo přizpůsobeno tak, 
aby odpovídalo terminologii naší národní právní úpravy. 
 
K bodům 16 a 18 
(§ 7 odst. 1 a § 8 odst. 3) 
Vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů a příloha týkající se hodnocení množitelských porostů budou 
uvedeny z praktických důvodů na internetových stránkách ÚKZÚZ. Často dochází k dílčím 
změnám v prováděcích směrnicích s velmi krátkými transpozičními termíny a není praktické 
kvůli tomu novelizovat vyhlášku. Také dochází ke změnám v rostlinolékařských předpisech, 
které jsou upraveny zejména v nařízeních EU a souvisí s problematikou rozmnožovacího 
materiálu osiv a sadby. Toto řešení je vhodnější i pro pěstitele.  
 
K bodům 17 
(§ 7 odst. 5) 
Některé náležitosti dokladu dodavatele, průvodního dokladu a rostlinolékařského pasu jsou 
společné, lze je uvést za stanovených podmínek na jednom tiskopisu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBP3J3A3F)



 

6 
 

K bodu 19   
(§ 8 odst. 4 a 5) 
Stanovení přesných postupů a procesů při kontrole rozmnožovacího materiálu chmele. 
 
 
K bodům 20 a 21 [§ 9 odst. 4 písm. b)] 
Upřesnění pojmu „testovaný rozmnožovací materiál“ a stanovení maximální hranice použití 
matečné rostliny od přemnožení z in vitra, což je nezbytné pro pozdější výklad a použití 
tohoto pojmu v dotačních programech. 
 

K bodu 22 (§ 10 odst. 4) 
Jasné a přehledné stanovení kritických bodů je nezbytné z důvodu pozdější kontroly procesu 
a případné identifikace problému u rozmnožovacího materiálu chmele. 
 
K bodu 23 (nadpis § 14) 
Legislativní zpřesnění. 
 
K bodům 24 až 31 (§ 14) 
Upřesnění podmínek uvádění do oběhu z důvodu omezení heterogenity rozmnožovacího 
materiálu chmele a zajištění možnosti následné kontroly a objasnění problémů vzniklých 
v průběhu procesu in-vitro množení. 
Přesná specifikace označování a balení rozmnožovacího materiálu chmele je nezbytná  
pro dosledovatelnost rozmnožovacího materiálu nejen v průběhu procesu rozmnožování,  
ale zejména při produkčních výsadbách. Význam je o to větší, že chmel je úředně 
certifikován jako produkt a označení rozmnožovacího materiálu je nezbytnou součástí tohoto 
procesu. 
 
K bodům 32 a 33 (§ 15 odst. 8) 
Zpřesnění podmínek týkající se značení návěskou při uvádění do oběhu sazenic révy. 
 
K bodu 34 [(§ 17 odst. 1 písm. a)] 
Legislativní úprava týkající se skupiny porostů podle upravených definic v § 2. 
 
K bodu 35 [(§ 18 odst. 1 písm. g)] 
Legislativní zpřesnění. 
 
K bodu 36 (§ 18 odst. 2) 
Legislativní zpřesnění. 
 
K bodu 37 (§ 18 odst. 7 a 8) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Ustanovení bylo přizpůsobeno tak, 
aby odpovídalo terminologii naší národní právní úpravy. 
 
K bodu 38 (příloha č. 1 bod 1 tabulka č. 1) 
Úprava související s aktualizací pojmů v § 2. 
 
K bodu 39  (příloha č. 1 bod 2 tabulka č. 2) 
Úprava související s aktualizací pojmů v § 2, dále zpřesnění podmínek pro uchovávání 
matečných rostlin. Matečné rostliny jsou výchozí pro celý množitelský cyklus. 
 
K bodu 40  (příloha č. 1 bod 3 tabulka č. 3) 
Úprava související s aktualizací pojmů v § 2. 
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K bodu 41  (příloha č. 1 bod 4 tabulka č. 4) 
Jasné stanovení podmínek pro uchovávání matečných rostlin pěstovaných tradičním 
způsobem a metodou mikrorozmnožování je nezbytné pro bezproblémový průběh výroby 
rozmnožovacího materiálu chmele. Tabulka odpovídá specifikům výroby obou typů 
rozmnožovacího materiálu chmele. 
 
K bodu 42  (příloha č. 1 bod 4 tabulka č. 4.1 a 4.2) 
Úprava z důvodu zavedení nové kategorie rozmnožovacího materiálu chmele. 
 
K bodu 43  (příloha č. 1 bod 4 tabulka č. 4.2) 
Zpřesnění textu. 
 
K bodu 44 (příloha č. 1 bod 5 tabulka č. 5) 
Úprava pojmu odpovídající současné praxi. 
  
K bodům 45 a 46  
(příloha č. 1 bod 5 tabulka č. 5.1) 
(příloha č. 1 bod 5 tabulka č. 5.2) 
Úprava související s aktualizací pojmů v § 2. 
 
K bodu 44  
(nadpis nové části přílohy č. 2) 
Úprava související s aktualizací transpozicí prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU.  
Do přílohy č. 2 se doplňuje část druhá – viz níže. 
 
K bodu 47 a 48 
(příloha č. 2 část 1 bod 1) 
Zpřesnění související s aktualizací pojmů v § 2. 
 
K bodu 49 
(příloha č. 2 část 1 tabulka 3) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Ustanovení bylo přizpůsobeno tak, 
aby odpovídalo terminologii naší národní právní úpravy. 
 
K bodu 50 
(část 2 přílohy č. 2) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Ustanovení bylo přizpůsobeno tak, 
aby odpovídalo terminologii naší národní právní úpravy. 
 
K bodu 51 
(příloha č. 3 bod 3) 
Oprava chyby. 
 
K bodu 52 
(příloha č. 5) 
Zrušuje se vzor žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu 
chmele, révy, ovocných rodů a druhů a vzor přílohy k žádosti o uznání množitelského 
porostu a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů. Tyto vzory budou 
nyní uvedeny na internetových stránkách ÚKZÚZ, což bude praktičtější a lze je operativně 
upravovat podle nově přijímané úpravy v Evropské unii. Také došlo ke změnám v právní 
úpravě rostlinolékařské, která je úzce spjata s úpravou osiv a sadby a je řešena v nařízeních 
EU.  
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K bodu 53 
(příloha č. 6) 
Zpřesnění související s aktualizací pojmů v § 2. 
 
K bodu 54 
(příloha č. 8) 
Souvisí s transpozicí prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU, tato problematika je nyní 
upravena v příloze č. 2.  
 
K bodu 55 
(příloha č. 11) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Ustanovení bylo přizpůsobeno tak, 
aby odpovídalo terminologii naší národní právní úpravy. 
 
 
K bodu 56 (příloha č. 13 nadpis) 
Oprava překlepu. 
 
 
K Čl. II (účinnost) 
S ohledem na naléhavý obecný zájem a v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb.,  
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se 
účinnost navrhuje dnem 31. května 2020 a část novelizačních bodů dnem …(bude 
upřesněno). Naléhavým obecným zájmem je požadavek transpozice prováděcí směrnice 
Komise 2020/177/EU ke dni 31. května 2020 a část novelizačních bodů pak později, a to ke 
dni, kdy účinnosti nabyde novela zákona o oběhu osiva a sadby, která je v současné době 
v Poslanecké sněmovně (tisk 553). Účinnost návrhu vyhlášky bude ještě aktualizována 
v závislosti na délce legislativního procesu návrhu novely zákona o oběhu osiva a sadby. 
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