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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. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu 
pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky. 

 
Návrh vyhlášky je předkládán podle Plánu vyhlášek na rok 2020 a je obsažen v příloze  

k čj. 43593/2019-MZE-11193, který zaslala ministryně spravedlnosti a předsedkyně 

Legislativní rady vlády Mgr. Marie Benešová ministru zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, 

že se u navrhované vyhlášky nemusí zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA).  

Účelem novely je změnit seznam druhů zelenin, na které se vztahuje 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 § 1 odst. 1 zákona o oběhu osiva  
a sadby je stanoveno „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů 
pěstovaných rostlin uvedených v druhovém seznamu (dále jen „druhový seznam“) a odrůd 
okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem 
právnickým a fyzickým osobám a správní tresty za jejich porušení.“. Tento druhový seznam 
je stanoven vyhláškou č. 378/2010 Sb. 
  
Podstatou navrhovaných změn je, aby se v druhovém seznamu výčet druhů zelenin týkal  
u některých druhů pouze určitých odrůd, nikoli všech odrůd daného druhu, jako tomu bylo 
doposud. Zároveň se u některých druhů zelenin upřesňuje, které odrůdy  
do tohoto seznamu spadají. Tohoto záměru je dosaženo tím, že jsou v seznamu druhů 
zelenin nově zavedeny skupiny odrůd. 
 
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,  
ve znění pozdějších předpisů, a nepřesahuje rámec zmocnění obsažený v jeho § 3 odst. 14 
písm. e).   
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Cílem návrhu vyhlášky je zejména transponovat do právního řádu České republiky právní 
předpis Evropské unie, kterým je prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 
17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice 
Komise 93/61/EHS. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQLGAQN3)



2 
 

Citovaná prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 stanovuje transpoziční lhůtu 
do 30. 6. 2020 s tím, že upravené národní právní předpisy se použijí od 1. 7. 2020 (čl. 4 
citované prováděcí směrnice). 
 
Transponuje se také prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, 
kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů  
a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Tato směrnice je kopií směrnice 2019/990, kterou tento návrh 
novely zapracovává, pouze s tím rozdílem, že v této druhé směrnici je navíc uvedeno,  
že obsažený seznam zelenin se netýká použití pro okrasné účely. Je to oprava chyby,  
kdy těchto pár slov ze směrnice 2019/990 nedopatřením vypadlo. 
 
Předkládaný návrh obsahuje transpozice uvedených prováděcích směrnic a v případě 
neimplementování unijního práva do národní právní úpravy by nedošlo k harmonizaci 
národního práva s právem unijním, což by pro Českou republiku znamenalo riziko možného 
finančního postihu. Harmonizace unijní a národní právní úpravy patří k závazkům všech 
členských států Evropské unie. 
 
 
Návrh vyhlášky má implementační vztah k: 

• prováděcí směrnici Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění 
seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES,  
v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS, 

• prováděcí směrnici Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění 
směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů  
v čl. 2 odst. 1 písm. b). 

 

Návrhu vyhlášky se dále týkají níže uvedené předpisy Evropské unie: 

• směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh, 

• směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh,  

• směrnice Rady ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního 
množitelského materiálu na trh (68/193/EHS), 

• směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady  
ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh, 

• směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady  
ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh, 

• směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice  
ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby 
brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných 
rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh, 

• směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice  
ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby 
brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných 
rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh  
a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin,  

• směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, 
osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh, 

• směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku 
přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva  
a sadby na trh, 

• směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice 
Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 
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• směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé 
směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh, 

• směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 
66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS  
o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin  
a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů 
zemědělských rostlin, 

• směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 
66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 

• směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího 
materiálu zeleniny mimo osivo na trh, 

• směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího 
materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, 

• směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 
68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh  
a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS,  

• směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh,  

• směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh,  

• směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh, 

• směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin  
a přadných rostlin na trh, 

• směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II 
směrnice 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin  
a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, 

• směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 

• směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice 
Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo 
na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 

• směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam, 

• 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, 

• směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické 
názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 
66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých  
a technických poznatků, 

• prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění 
směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud 
jde o botanický název rajčete, 

• prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se 
mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický 
název druhu Lolium x boucheanum Kunth. 

 
 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
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). 
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Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  
 
 
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 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet,  
ani na ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze rovněž 
očekávat negativní dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Návrh 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. 

 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná 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. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 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. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I (novela vyhlášky č. 378/2010 Sb.) 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1) 
V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády (v platném znění) se doplňuje poznámka  
pod čarou č. 1 o odkaz na prováděcí směrnici Komise (EU) 2019/990. Tato prováděcí 
směrnice je navrhovanou vyhláškou transponována do právního řádu České republiky. 
Do poznámky pod čarou č. 1 doplňujeme také prováděcí směrnici Komise (EU) 2020/432 ze 
dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici 
zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Tato směrnice je kopií směrnice 
2019/990, kterou tento návrh novely zapracovává, pouze s tím rozdílem, že v této druhé 
směrnici je navíc uvedeno, že obsažený seznam zelenin se netýká použití pro okrasné účely. 
Je to oprava chyby, kdy těchto pár slov ze směrnice 2019/990 nedopatřením vypadlo. My ale 
skutečnost, že seznam zelenin se netýká použití pro okrasné účely, ve vyhlášce 378/2010 
Sb. máme od počátku zavedenou, takže tato nová směrnice pro nás nepřináší nic nového, 
nicméně i tak ji musíme implementovat. Implementační lhůtu má stejnou jako prováděcí 
směrnice Komise (EU) 2019/990, tedy 1. července 2020.  
 
K bodům 2 a 3 (příloha) 
Doplňuje se druhové jméno, aby bylo upřesněno, že se tento druhový seznam nevztahuje 
na všechny druhy spadající do rodů vičenec a mák, ale pouze na druhy vičenec ligrus a mák 
setý. 
 
K bodu 4 (příloha) 
Aktualizuje se seznam rodů a druhů podle prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990. 
 
K bodu 5 (příloha) 
Uvedení ustanovení do plného souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/90 (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). Druhy a hybridy podnoží musí 
splňovat stejné požadavky jako ušlechtilý materiál pocházející z roubových matečnic, 
mnohdy se používají druhy příbuzné, které nejsou uvedeny v seznamu. V posledních letech 
se velmi rozvíjí mezidruhové křížení příbuzných druhů za účelem vytvoření odolných 
podnoží. Navrhuje se úprava vyhlášky reagující na tuto praxi. 
 
 
 
K Čl. II (účinnost) 
 
V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb., se účinnost navrhuje dnem  
1. července 2020. Transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 i prováděcí 
směrnici Komise (EU) 2020/432 musí být provedena ke dni 1. července 2020. 
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