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VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem 
ministra zemědělství dne 11. května 2020, s termínem dodání stanovisek do 1. června 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo financí Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 

V úvodní větě je uvedena novela prováděného 

zákona provedená zákonem č. 54/2012 Sb., 

nejsme si zcela jistí, že se jedná o novelu, 

která se dotýkala i ustanovení § 3 odst. 14 

písm. e) 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. 

Doporučujeme v tomto smyslu úvodní větu 

revidovat.  

 

K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1: 

Dle čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády 

obrat „na konci textu“ vyjadřuje, že se určitá 

slova doplňují před znaménko, kterým je 

v daném případě ukončena poznámka pod 

čarou. Navrhujeme tedy slova „Na konci textu 

poznámky“ nahradit slovy „V poznámce“. 

 

K čl. I bodům 2 a 3 – k příloze: 

Nedomníváme se, že je příloha předmětné 

vyhlášky členěna na části, nýbrž pouze na 

body (srov. novely provedené vyhláškou č. 

42/2014 Sb. a vyhláškou č. 3/2018 Sb.). 

Doporučujeme uvést novelizační bod 2 ve 

znění: „V příloze v bodu 1.2.2 Luskoviny 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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a jeteloviny se slovo „Vičenec“ nahrazuje slovy 

„Vičenec ligrus“.“. 

 Obdobnou úpravu pak navrhujeme 

provést i v čl. I novelizačním bodě 3.  

 

K čl. I bodu 4 – k příloze: 

Podle našeho názoru by měla úvodní část 

novelizačního bodu znít: „V příloze bod 4 

včetně nadpisu zní:“. Navrhujeme ji upravit. 

 

K čl. I bodu 5 – k příloze: 

Doporučujeme slova „V příloze se za nadpis 

části 5“ nahradit slovy „V příloze v nadpise 

bodu 5 se za slova“. Slova „na konci části 5“ 

pak navrhujeme nahradit slovy „na konci bodu 

5“. 

 

K čl. II – k účinnosti: 

Nadpis „Účinnost“ je nutné vložit až pod 

označení „čl. II“. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 

Vzato na vědomí. 
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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 v bodě 3. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie předkladatel uvádí, 
že navrhovaná úprava je v souladu s prováděcí 
směrnicí Komise (EU) 2019/990. Máme za to, 
že návrh vyhlášky se však dotýká také dalších 
předpisů EU, jak je například uvedeno v 
poznámce pod čarou č. 1.  Odůvodnění je 
nutné v této části dopracovat, resp. uvést výčet 
předpisů EU, které se návrhu vyhlášky dotýkají 
(viz níže). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K srovnávacím tabulkám 
Některá ustanovení novelizovaná návrhem 
jsou již v současnosti vykazována jako 
implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách. Je-li návrhem do 
těchto implementačních ustanovení 
zasahováno, je povinností předkladatele tyto 
tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády). Změny 
textu v tomto případě nejsou vždy významné 
pro účely implementace, ale text ve starších 
verzích srovnávacích tabulek nebude 

Akceptováno.  
Srovnávací tabulky aktualizovány a přiloženy k návrhu. 
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odpovídat novelizovanému znění. K dotčeným 
ustanovením předpisů EU postačí ve 
srovnávací tabulce uvést místo celého textu 
novelizovaného ustanovení pouze identifikační 
číslo návrhu. Požadujeme doplnit. 
Především se jedná o novelizační body 2. až 4. 
 

 K výkaznictví 
Předkladatel v rámci srovnávací tabulky k 
prováděcí směrnici 2019/990 vykazuje Přílohu 
Část B –„Přílohu II Seznam rodů a druhů podle 
čl. 1 odst. 2“ jako implementační k Příloze 
Části 4 návrhu vyhlášky. Rozdílová tabulka 
však tuto skutečnost nereflektuje. Nutno 
doplnit. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
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, které měl předkladatel 

Akceptováno.  
Rozdílová tabulka byla doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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uvést v odůvodnění návrhu: 
 
● 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 
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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, 
● 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 
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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. 
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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. 
 

 Připomínky a případné návrhy změn: 
K bodu 4. 
Předkladatel vykazuje v návrhu vyhlášky bod 4 
jako implementační k prováděcí směrnici 
2019/990. V rámci rozdílové a srovnávací 
tabulky jej však vykazuje jako implementační 
též k prováděcí směrnici 2020/432. Celexové 
číslo prováděcí směrnice 2020/432 je nutné do 
návrhu doplnit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K čl. II (Účinnost) 
Ustanovení čl. II upravující účinnost předpisu je 
vhodné podtrhnout, označit celexovým číslem 
a uvést ve výkaznictví, neboť se jedná o datum 
účinnosti stanovené čl. 4 prováděcí směrnice 
2019/990 a čl. 2 prováděcí směrnice 2020/432. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. 
Výše uvedené připomínky je ale nutné 
zapracovat. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní ústav 
zkušební a zemědělský 

K bodu 4. : Pod bod 4. přidat celexové číslo 
„32020L0432“, protože v tomto bodu je 
obsažena implementace dotyčné směrnice. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
  

 
 
 
V Praze dne 4. července 2020 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  
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