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VII.  
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
 
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. a vyhláška č. 96/2018 Sb., 
o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky  
č. 138/2020 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem 
ministra zemědělství dne 27. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek do 20. května 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Připomínka: 
1. K Čl. I, úvodní věta:  V úvodní větě se 
doporučuje vložit slova „ve znění vyhlášky č. 
95/2018 Sb.,“ před slova „se mění takto:“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K ČL. I, bod 9: Slova „bod 3“ se 
doporučuje vyjádřit slovy „bodě 3“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K ČL. I, bod 12: Doporučuje se 
odstranit slovo „v“ před textem „písm. c)“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. K ČL. I, bod 14: Znění odstavce 2 se 
doporučuje jazykově upravit tak, aby 
gramaticky navazovalo na ustanovení písmen 
a) až d) např. takto: „(2) Pro podnožové 
vinice, selektované vinice a sazenice vinné 

Akceptováno. 
Znění bylo revidováno. 
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révy jsou splněny požadavky, pokud 
a)…………“ s tím, že text jednotlivých 
ustanovení písmen a) až d) tohoto odstavce 
bude stylisticky přizpůsoben uvozující větě.  
 

 5. K ČL. I, bod 31: V odstavci 6 se 
doporučuje zkratku „odst.“ nahradit slovem 
„odstavci“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K Čl. I, body 31 a 37: Upozorňujeme 
na nadměrný počet odstavců, kterých by dle 
Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
nemělo být víc jak 6. 
 

Neakceptováno. 
Počet odstavců je jen doporučený, změnila by se nám 
systematika vyhlášky. 

 7. K Čl. II: Vzhledem k navrhovanému 
datu nabytí účinnosti vyhlášky dnem 31. 
května 2020 upozorňujeme na dodržení 
všech legisvakančních lhůt v souladu s Čl. 16 
Legislativních pravidel vlády. 

Vzato na vědomí. 

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 
 

1. K návrhu vyhlášky, k nadpisu a k Čl. I: 
Doporučujeme doplnění novely vyhlášky č. 
95/2018 Sb., tzn. doporučujeme do nadpisu 
vyhlášky doplnit slova „, ve znění vyhlášky č. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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95/2018 Sb.“ a do úvodní věty Čl. I za slovo 
„oběhu“ vložit slova „, ve znění vyhlášky č. 
95/2018 Sb.“. 
 

 2. K návrhu vyhlášky a k platnému znění 
vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn a 
doplnění, k ustanovení § 1: Doporučujeme 
zohlednit vypuštění pozn. pod čarou č. 1, 
kterou obsahuje platná právní úprava, ale 
předkládaný návrh vyhlášky už nikoli.  
 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou č. 1 byla již zrušena novelou č. 
95/2018 Sb. – novelizační bod č. 1. 

 3. K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu 
bodu 13: Doporučujeme tento novelizační bod 
uvést do souladu s čl. 58 odst. 8 písm. e) a 
odst. 9 Legislativních pravidel vlády (LPV), 
tedy např. takto:  
„13. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene 
d) doplňují slova „, je pravidelně kontrolován 
na přítomnost škodlivých organismů podle 
podmínek uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce“.“. 
 

Akceptováno jinak.  
Znění bylo upraveno. 

 4. K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu 
bodu 14: Doporučujeme na konci textu 
písmene d) doplnit slova „k této vyhlášce“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu 
bodu 19: Doporučujeme v ustanovení § 8 
odst. 4 písm. a) slova „této vyhlášky“ 
s ohledem na čl. 45 odst. 1 LPV zrušit pro 
nadbytečnost. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 6. K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu 
bodu 21: Doporučujeme doplnit na začátek 
znění písm. b) uvozovky. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7. K návrhu vyhlášky, k novelizačnímu 
bodu 51: Doporučujeme uvést novelizační 
bod v tomto znění: 
„51. V příloze č. 3 bodu 3 se v tabulce 3.2. 
slovo „dceřinných“ nahrazuje slovem 
„dceřiných“ a slovo „dceřinné“ se nahrazuje 
slovem „dceřiné“.“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

1.  K terminologii 
V prováděcí směrnici Komise (EU) 2020/177 
se pravidelně vyskytuje slovní spojení 

“vizuální prohlídka”. Předkladatel však 

používá spojení “vizuální přehlídka”, která má 

být prováděna Úřadem. Takové spojení 

nejenže nevyjadřuje to samé jako směrnice, 

ale zároveň i postrádá smysl, neboť Úřad 

žádnou přehlídku neprovádí. Doporučujeme 

tedy všude tam, kde se v materiálu hovoří o 

přehlídce hovořit o prohlídce. 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Tento pojem je již tradičně zaveden, je i v zákoně o 
oběhu osiva a sadby viz např. § 5 odst. 3 zákona: „(3) 
Ústav nebo pověřená osoba provede přehlídku 
množitelského porostu a o jejím výsledku vyhotoví 
záznam, který zašle dodavateli, jenž podal žádost o 
uznání množitelského porostu.“. Jde jen o odchylku 
v překladu, která nemá žádný praktický dopad. 

 2. K bodu 7 - § 4 odst. 2 
První část ustanovení se týká pouze 

standardního rozmnožovacího materiálu. 

Druhá věta však stanoví pravidla pro 

rozmnožovací materiál obecně. 

Doporučujeme proto pro přehlednost 

ustanovení rozdělit do dvou odstavců tak, aby 

se jeden věnoval pouze standardnímu 

materiálu a další rozmnožovacím materiálům 

Akceptováno částečně. 
Znění bylo přeformulováno. 
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obecně. 

 3. K bodu 8 - § 4 odst. 5 
Není zřejmé, co je myšleno výrazem 

„zakládání“ ve slovním spojení „pravidla pro 

zakládání a vyhodnocování vegetačních 

zkoušek“. Doporučujeme toto buď vysvětlit, 

nebo výraz „zakládání“ nahradit jiným 

výrazem, který je v českém jazyce se 

zkouškami běžně spojován (např. průběh). 

Vysvětleno. 
Myslí se tím výběr lokality a samotná výsadba 
vegetační zkoušky. Jde o výsadbu rozmnožovacího 
materiálu na pozemek, v tomto případě do chmelové 
konstrukce a jeho průběžné hodnocení. 

 4. K bodu 14 - § 5 odst. 2 písm. b) 
Ustanovení není z jazykového hlediska 

formulováno správně a není proto 

srozumitelné. Doporučujeme jej přeformulovat 

následovně:  
 
„b) v nejvhodnějším období roku s ohledem 

na klimatické podmínky a podmínky pro 

pěstování révy a s ohledem na biologii RNŠO 

relevantních pro révu se z nich odebírají 

vzorky a v případě pochyb ohledně výskytu 

RNŠO uvedených pro dotčený rod nebo druh 

v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 1 a 2 k této 

vyhlášce se na tyto RNŠO otestují,“ 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno takto: 
„b) v nejvhodnějším období roku s ohledem na 
klimatické podmínky a podmínky pro pěstování révy a 
s ohledem na biologii RNŠO relevantních pro révu se 
z nich v případě pochyb odebírají vzorky a otestují se 
na RNŠO uvedené v příloze č. 2 části 2 oddílu č. 1 a 2 
k této vyhlášce,“. 
 
 

 5. K bodu 17 - § 7 odst. 5 
Navrhovaná změna nevyhovuje zcela účelu 

ustanovení, kterým má být zřejmě možnost 

použití rostlinolékařského pasu místo 

ostatních dokladů pro některé údaje, jež jsou 

v těchto dokumentech uváděné duplicitně. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Navrhovanému znění lze naopak rozumět tak, 

že má být v těchto případech, tzn. pro 

společné údaje, použito ostatních dokladů a 

rostlinolékařského pasu současně. Takové 

pravidlo by však postrádalo smysl. Pokud 

chtěl předkladatel zdůraznit, že 

rostlinolékařský pas lze použít pouze pro 

některé údaje, které jsou společné, a ve 

zbytku se musí použít ostatní doklady, 

respektive, že rostlinolékařským pasem nelze 

ostatní doklady plně nahradit, bylo by 

vhodnější ustanovení formulovat jinak. 

Doporučujeme proto ustanovení 

přeformulovat například následovně: 
„Pokud rostlinolékařský pas podle zvláštního 

předpisu4) obsahuje údaje stanovené pro 

průvodní doklad podle § 16 odst. 1 a 2 a 

pokud jsou tyto údaje zřetelně odděleny, lze 

jím ohledně těchto údajů nahradit doklad 

vystavený dodavatelem podle odstavce 4.“  

 6. K bodům 20 a 21 - § 9 odst. 4 písm. b) 
Výraz „in vitro“ znamená v českém jazyce „ve 

skle“ nebo „ve zkumavce“. Z jazykového 

hlediska tedy není správné používat slovní 

spojení „z in vitro rostlin“ a doporučujeme jej 

proto nahradit slovním spojením „z rostlin 
vypěstovaných in vitro“ případně „z rostlin 

získaných/vypěstovaných metodou in vitro“ 

Druhá část ustanovení začínající spojkou 

„anebo“ postrádá z jazykového hlediska 

smysl. Předkladatel chtěl zřejmě vyjádřit, že 

Akceptováno částečně. 
Znění bylo částečně upraveno, „in vitro“ je běžně 
používaný pojem. 
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za určitých podmínek mohou být k výrobě 

rozmnožovacího materiálu použity i matečné 

rostliny do 2 let od jejich přemnožení in vitro. 

V takovém případě je ale nutné navrhované 

pravidlo přeformulovat. Z důvodu lepší 

srozumitelnosti navrhujeme, aby celé 

ustanovení znělo následovně: 
„b) pochází přímým vegetativním množením z 

rozmnožovacího materiálu, který je vyroben 

z matečných rostlin vypěstovaných in vitro ve 

stejném vegetačním období, anebo 

z rozmnožovacího materiálu, který je vyroben 

z matečných rostlin, od jejichž přemnožení 

metodou in vitro neuplynuly více než 2 roky, a 

který byl zároveň otestován na škodlivé 

organismy podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.“ 

 7. K bodu 22 - § 10 odst. 4 
i. K písm. a) -  Výraz „in vitro“ znamená 

v českém jazyce „ve skle“ nebo „ve 

zkumavce“. Z jazykového hlediska tedy 

není správné slovní spojení „v in vitro“. 

Doporučujeme proto předložku „v“ 

z tohoto spojení vypustit. 

ii. K písm. d) – Ustanovení je v části hovořící 

o manipulaci s rozmnožovacím 

materiálem chmele duplicitní s písm. c). 

Doporučujeme proto slova „manipulace s 

rozmnožovacím materiálem chmele,“ 

vypustit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 8. K bodu 31 - § 14 odst. 7 
V návětí před slovy „rozmnožovací materiál 

chmele“ vypadlo slovo „uznávaný“. 

Doporučujeme jej do ustanovení doplnit.  

Dále by bylo vhodnější formulovat pravidlo 

v písm. c) jako příkaz a nikoli jako zákaz. 

Výčtem toho, co se nesmí, je v tomto případě 

obtížnější postihnout všechny případy 

nežádoucího chování. Chybí zde například 

zákaz uvádět údaje malým obtížně čitelným 

písmem. Proto doporučujeme ustanovení 

přeformulovat následovně: „c) údaje v odst. 4 
musí být jasně viditelné a dobře čitelné.“ 

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

 9. K bodu 31 - § 14 odst. 8 
Povinnost označení návěskou není stanovena 

v § 14 odst. 4 ale v odst. 1, resp. odst. 2. 

Doporučujeme proto nahradit slova „odstavce 

4“ slovy „odstavců 1 a 2“.  

Z ustanovení dále nevyplývá, zda musí být 

nějakým způsobem označeny jednotlivé partie 

obalovaných kořenáčů. Pokud není třeba je 

nijak označovat, doporučujeme to zdůvodnit, 

v opačném případě doporučujeme do 

ustanovení doplnit, jakým způsobem se 

označují. 

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

 10. K bodu 33 - § 15 odst. 8 
Spotřebitel nemůže být profesionálem 

v oblasti, ve které vystupuje jako spotřebitel. 

V takovém případě by nebyl v této sféře dále 

považován za spotřebitele. Může však být 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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naopak profesionálem v jiných oblastech. 

Doporučujeme proto slovo 

„neprofesionálnímu“ z navrhované změny 

vypustit.  

 11. K bodu 37 - § 18 odst. 7 
i. K písm. a) a b) – Ustanovení písmene b) 

není z jazykového hlediska formulováno 

správně. Vedlejší věta „které snižují 

užitnou hodnotu a kvalitu uvedeného 

rozmnožovacího materiálu, nebo 

jakýchkoli jejich známek a příznaků“ se 

má zřejmě vztahovat ke škodlivým 

organismům a nikoli k okrasným 

rostlinám. Proto doporučujeme i 

s ohledem na připomínku č. 1 

k terminologii ustanovení přeformulovat 

následujícím způsobem: 
„b) alespoň při vizuální prohlídce musí být 

prakticky prostý veškerých škodlivých 

organismů, které snižují užitnou hodnotu 
a kvalitu uvedeného rozmnožovacího 

materiálu, odlišných od těch stanovených 

pro příslušný rozmnožovací materiál 

okrasných rostlin v příloze č. 11 k této 

vyhlášce, nebo jakýchkoli jejich známek a 

příznaků, a“  

Z důvodu jednotnosti a lepší 

srozumitelnosti doporučujeme rovněž 

v písmenu a) nahradit slova „uvedených v 

příloze č. 11 k této vyhlášce, pokud jde o 

příslušný rozmnožovací materiál 

 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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okrasných rostlin“ slovy „uvedených pro 

příslušný rozmnožovací materiál 

okrasných rostlin v příloze č. 11 k této 

vyhlášce“. 

ii. K písm. c) – Slovo „Unii“ doporučujeme 

nahradit slovem „Evropskou unii“, neboť 

ve vyhlášce ani v zákoně pojem „Unie“ 

není definován. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 12. K bodu 41 – příloha č. 1 bod 4. tabulka  
č. 4 
V posledním řádku tabulky věnovaném 

matečným rostlinám chmele uchovávaným v 

podmínkách in vitro doporučujeme v písmenu 

a) nahradit slovo „označené“ slovem 

„označených“ a v písmenu b) doplnit chybějící 

předložku „o“ a chybějící písmena ve slově 

každém. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 
 

Připomínky: 
1. K názvu vyhlášky a Čl. I, úvodní věta: 
Doporučujeme na konec nadpisu vyhlášky, tj. 
názvu vyhlášky doplnit slova „, ve znění 
vyhlášky č. 95/2018 Sb.“. Stejná slova 
doporučujeme vložit za slova „do oběhu“ v 
úvodní větě článku I. Úpravu navrhujeme v 
souladu s čl. 33 odst. 2, resp. čl. 31 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády týkající se citace 
jedné novely v nadpisu vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K úvodní větě vyhlášky: 
Doporučujeme za text „§ 4 odst. 7“ vložit text 

Akceptováno jinak. 
Text „§ 4 odst. 7“ byl vypuštěn. Zmocnění je obsaženo 
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„písm. a)“, jelikož zákonné zmocnění k vydání 
vyhlášky je uvedeno v § 4 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a 
sadby, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
změna by se měla správně promítnout i do 
nadpisu § 7 vyhlášky. 
 

v § 7 odst. 6 písm. h). 

 3. K Čl. I, bodu 6: 
Doporučujeme celý bod 6 zrušit a jeho znění 
přesunout na konec bodu 9. Teprve v bodě 9 
dochází k nahrazení části slov, ve kterých je 
obsažena i poznámka pod čarou č. 3. Tudíž 
až následně je možné zrušit poznámku pod 
čarou, a to včetně odkazů na poznámku pod 
čarou. Takováto úprava bude rovněž v 
souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády. 
V návaznosti na zrušení bodu 6 je třeba 
přečíslovat ostatní novelizační body. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. K Čl. I, bodu 13: 
Doporučujeme upravit znění bodu 13 
následujícím způsobem: 
„13. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene 
d) doplňují slova „, je pravidelně kontrolován 
na přítomnost škodlivých organismů podle 
podmínek uvedených v příloze č. 2 k této 
vyhlášce.“.“. 
Navržené znění tak bude dáno do souladu s 
čl. 58 odst. 7, resp. čl. 58 odst. 8 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
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 5. K Čl. I, bodu 16: 
Upozorňujeme, že pro uvedení vzoru žádosti 
o uznání množitelského porostu a 
rozmnožovacího materiálu chmele, révy, 
ovocných rodů a druhů na internetových 
stránkách Ústavu není dáno zákonné 
zmocnění. Ustanovení § 5 odst. 8 písm. a), 
resp. § 6 odst. 8 písm. g) zákona č. 219/2003 
Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění 
pozdějších předpisů, uvádí, že vzor stanoví 
ministerstvo vyhláškou. Není však možné 
vyhláškou stanovit povinnost Ústavu 
zveřejňovat vzory na jeho internetových 
stránkách. Takováto povinnost by musela být 
stanovena zákonem. Doporučujeme tedy 
ponechat stávající znění § 7 odst. 1 vyhlášky 
a ponechat vzor v příloze č. 5 vyhlášky.  
 

Vysvětleno. 
Zmocnění pro stanovení vzoru je nadbytečné a bude 
v další novelizaci zákona o oběhu osiva a sadby 
vypuštěno (nyní nebude naplněno). Zákon stanoví 
náležitosti podrobně v § 5 odst. 1.  
Právní úprava osiva a sadby se prolíná částečně 
s právní úpravou rostlinolékařské péče, která prochází 
v současné době rozsáhlou novelizací v souvislosti se 
změnami v Evropské unii. Je plánováno rozšířit 
zveřejněnou žádost (nyní již zveřejněno na 
internetových stránkách ÚKZÚZ) tak, aby mohla 
sloužit pro více úkonů, tzn. rozšířit ji i o podání, která 
vycházejí z rostlinolékařské právní úpravy. 
Pro pěstitele se sníží náklady a celkově i byrokratická 
zátěž, sloučí se více řízení. Z výše uvedených důvodů 
považujeme zveřejnění na internetových stránkách 
ÚKZÚZ jako dostatečné.  
Toto řešení již existuje s účinností od 30.5.2020 
v platné vyhlášce č. 96/2018 Sb., o množitelských 
porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů 
a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky 
č. 138/2020 Sb. - § 6 odst. 3. Odlišné řešení by 
znamenalo dvojí různou úpravu téže věci. 

 6. K Čl. I, bodu 24: 
Navrhujeme nové znění bodu 24 a to v 
následujícím znění: 
„24. V § 14 odst. 1 se slovo „Rozmnožovací“ 
nahrazuje slovy „Uznávaný rozmnožovací“.“. 
Je zřejmé, že slovy „na začátku textu“ se chtěl 
předkladatel vyhnout tomu, aby došlo k 
nahrazení slova „rozmnožovací“ i na dalších 
místech odstavce, nicméně slovo 
„Rozmnožovací“ s velkým písmenem se 
vyskytuje pouze na jednom místě. Proto je dle 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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našeho názoru vhodnější užít výše navrženou 
formulaci bodu. 
 

 7. K Čl. I, bodu 28 a 30: 
Domníváme se, že v bodě 28 by měla být 
slova „, odrůdy a“ nahrazena slovy „, odrůdy a 
klonu, případně meriklonu“. Nicméně v 
takovém případě je stejná úprava obsažena i 
v bodě 30. Doporučujeme tedy bod 30 zrušit, 
pokud nebyl záměr předkladatele jiný. V 
případě, že byl záměr předkladatele jiný, by 
však měla být vhodným způsobem doplněna 
důvodová zpráva, aby bylo zřejmé, proč je 
dvakrát činěna úprava stejného ustanovení. 
Úprava ustanovení § 14 odst. 4 písm. d) by 
však měla zcela jistě předcházet úpravě 
ustanovení § 14 odst. 4 písm. i), která je 
obsažena v bodě 29. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 8. K Čl. I, bodu 40: 
V platném znění není navržená změna 
promítnuta, respektive nedošlo k přeškrtnutí 
Tabulky č. 3, která je nahrazována novým 
zněním. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 9. K Čl. I, bodu 44: 
Doporučujeme slova „tabulce č. 5 a č. 5.1“ 
nahradit slovy „tabulkách č. 5 a 5.1“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 10. K Čl. I, bodu 51: 
Za slovo „tabulce“ doporučujeme vložit text 
„č.“. Dále doporučujeme v prvním případě 
slovo „dceřiných“ nahradit slovem 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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„dceřinných“, jak je uvedeno ve stávající 
vyhlášce, aby opravdu došlo k zamýšlené 
navrhované úpravě, a následně promítnout 
tuto skutečnost do platného znění. 

Ministerstvo vnitra 
 

1. K čl. I bodu 15 – k § 5 odst. 6: 
Domníváme se, že slova „oblast vymezenými“ 
by měla být nahrazena slovy „oblasti 
vymezené“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. K čl. I bodu 21 – k textu novelizačního 
bodu: 
Navrhujeme doplnit do návětí též označení 
odstavce a před textem „b)“ za dvojtečkou 
doplnit uvozovky dole. Novelizační bod by měl 
znít následovně: 
 „21. V § 9 odst. 4 písmeno b) zní: 
„b) pochází přímým vegetativním množením z 
rozmnožovacího materiálu, který je vyroben 
ve stejném vegetačním období z in vitro 
matečných rostlin, anebo je otestován na 
škodlivé organismy podle přílohy č. 8 k této 
vyhlášce, a k výrobě rozmnožovacího 
materiálu je možné použít matečné rostliny do 
2 let od přemnožení z in vitra,“.“ 
Ustanovení § 9 má sedm odstavců a dva z 
nich se dále člení na pododstavce. Z 
vyznačení změn v platném znění vyplývá, že 
se navržená změna týká právě odstavce 4. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 3. K čl. I bodům 28 a 30: 
Domníváme se, že navrhované změny se 
týkají totožného ustanovení, přičemž z 
vyznačených změn v platném znění je zřejmé, 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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že je uvedená změna zakotvena v 
novelizačním bodě 30. Navrhujeme proto bod 
28 vypustit a stávající bod 30 označit jako bod 
28 a následně ostatní body přečíslovat.  
 

 4. K čl. I bodu 51 – k textu novelizačního 
bodu: 
Navrhujeme opravované slovo „dceřiných“ (v 
prvním výskytu) nahradit slovem „dceřinných“, 
které je v současném platném znění.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 5. K příloze č. 1 bodu 3 tabulce č. 3 – k 
platnému znění s vyznačením změn: 
Doporučujeme v platném znění s vyznačením 
změn přeškrtnout stávající variantu této 
tabulky, tak jako je tomu v ostatních 
případech, když je stávající znění 
nahrazováno novým. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 6. K příloze č. 1 bodu 4 tabulce č. 4 – k 
platnému znění s vyznačením změn: 
Upozorňujeme, že v poslední části tabulky 
„Matečné rostliny chmele uchovávané v 
podmínkách in vitro“ v písmenu b) chybí část 
slova „rostlině“. V daném znění je pouze část 
slova „lině“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 1. K návrhu – čl. I – novelizačním bodům 28. 
a 30. 
Doporučujeme upravit novelizační body 28. a 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno tak, aby bylo v souladu s platným 
zněním. 
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30., resp. novelizační bod 28. vypustit. Oba 
novelizační body upravují § 14 odst. 4 písm. 
d). Tyto body na sebe navzájem nenavazují, 
oba upravují současné platné a účinné znění; 
novelizační bod 30. šířeji než bod 28., který je 
tak nadbytečným. V materiálu IV. (Platné 
znění) je pak zapracován novelizační bod 30. 
Tato připomínka je doporučující. 

 2. K návrhu – čl. I – novelizačnímu bodu 51. 

Jedná se o překlep. Cílem novelizace je 
opravit chybu ve slovu „dceřinných“. 
Doporučujeme vložit do slova „dceřiných“ 
v prvním výskytu tohoto slova v textu 
chybějící (opravované) „n“. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 
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. 

Vzato na vědomí. 

 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 
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s prováděcí směrnicí Komise (EU) 2020/177. 
Máme za to, že návrh vyhlášky se však 
dotýká také dalších předpisů EU, jak je 
například uvedeno v poznámce pod čarou č. 
2.  Odůvodnění je nutné v této části 
dopracovat, resp. uvést výčet předpisů EU, 
které se návrhu vyhlášky dotýkají (viz níže). 
Nadto v této části odůvodnění předkladatel 
uvádí, že návrh vyhlášky je v souladu s 
ústavním pořádkem ČR a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je ČR vázána. Není správné 
zde pojednávat o souladu návrhu s ústavním 
pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, 
neboť v této části jde o hodnocení slučitelnosti 
návrhu s právem EU. Hodnocení souladu 
návrhu s ústavním pořádkem ČR a 
mezinárodními smlouvami je třeba uvádět na 
jiném místě v odůvodnění. 
 

 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 odpovídat novelizovanému znění. 
K dotčeným ustanovením předpisů EU 
postačí ve srovnávací tabulce uvést místo 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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celého textu novelizovaného ustanovení 
pouze identifikační číslo návrhu. Požadujeme 
doplnit. 
Především se jedná o směrnici 1999/66/ES, 
2002/11/ES a 2005/43/ES. 
 

 K rozdílové tabulce 
Bod 1 upravuje poznámku pod čarou č. 2, kde 
se doplňuje odkaz na prováděcí směrnici 
Komise (EU) 2020/177. Dotčené ustanovení 
má implementační vztah k čl. 11 směrnice 
2020/177, což je nutné doplnit do rozdílové 
tabulky. 
K novelizačnímu bodu 47 je nutné v rozdílové 
tabulce doplnit ustanovení směrnice 
2020/177, ke kterému se vztahuje. 
Bod 54, který předkladatel v návrhu vykazuje 
jako implementační, není uveden v rozdílové 
tabulce. Požadujeme doplnit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh vyhlášky má implementační vztah k: 
 
● prováděcí směrnici 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. 
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Návrhu vyhlášky se dále týkají níže uvedené 
předpisy Evropské unie, které měl 
předkladatel uvést v odůvodnění návrhu: 
 
● směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. 
dubna 1968 o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na trh, 
● směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 
22. března 1971, kterou se mění směrnice ze 
dne 9. dubna 1968 o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na trh, 
● směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. 
prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 
68/193/EHS o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na trh, 
● směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 
23. června 1993, kterou se stanoví tabulka 
požadavků na rozmnožovací materiál 
okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle 
směrnice Rady 91/682/EHS, 
● směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. 
července 1998 o uvádění rozmnožovacího 
materiálu okrasných rostlin na trh, 
● směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 
28. června 1999 stanovující požadavky na 
návěsku nebo jiný dokument vystavený 
dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES, 
● směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 
28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná 
opatření pro odrůdové seznamy okrasných 
rostlin, které vedou dodavatelé podle 
směrnice Rady 98/56/ES, 
● směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. 
února 2002, kterou se mění směrnice Rady 
68/193/EHS o uvádění révového 
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vegetativního množitelského materiálu na trh 
a kterou se zrušuje směrnice Rady 
74/649/EHS, 
● směrnice Komise 2005/43/ES ze dne 
23. června 2005, kterou se mění přílohy ke 
směrnici 68/193/EHS o uvádění révového 
vegetativního množitelského materiálu na trh, 
● prováděcí směrnice Komise 
2014/96/EU ze dne 15. října 2014, 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, 
● prováděcí směrnice Komise 
2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se 
provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud 
jde o zvláštní požadavky na rody a druhy 
ovocných rostlin uvedených v příloze I 
uvedené směrnice, zvláštní požadavky na 
dodavatele a podrobná pravidla pro úřední 
inspekce. 
 

 Připomínky a případné návrhy změn: 
Obecně 
Předkladatel v rámci terminologie vyhlášky 
užívá pojem “vizuální přehlídka”, kterou má 
provádět Ústav. Uvedený pojem však zcela 
neodpovídá terminologii směrnice 2020/177, 
která užívá termín “vizuální prohlídka”. 
Doporučujeme terminologii vyhlášky sjednotit 
se směrnicí 2020/177. 

Vysvětleno. 
Pojem vizuální přehlídka je tradičně používán 
v zákoně o oběhu osiva a sadby a v prováděcích 
vyhláškách. Jde jen o odchylku v překladu, která 
nemá žádný praktický dopad. 
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 K bodu 11, 12 a 14 (§ 5 odst. 1 písm. b) bod 
2, písm. c) bod 2 a odst. 2 a 3) 
Novelizovaná ustanovení vyhlášky v bodech 
11, 12 a 14 včetně byla již dříve vykázána 
jako implementační vůči předpisům EU ve 
srovnávacích tabulkách (konkrétně ke 
směrnici 2005/43/ES). Je-li návrhem do 
těchto implementačních ustanovení 
zasahováno a jde-li o drobné změny textu, 
které nejsou vždy významné pro účely 
implementace, postačí tyto tabulky 
aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády). Předkladatel 
však dotčená ustanovení novelizuje 
podstatným způsobem, proto je nutné vykázat 
je jako implementační ke směrnici 
2005/43/ES (podtrhnout, označit celexovým 
číslem a uvést ve výkaznictví). Návrh 
vyhlášky je nutné v tomto smyslu upravit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K bodu 32 (§ 15 odst. 8) 
Předkladatel novelizačním bodem 32 ruší 
ustanovení § 15 odst. 8. V rámci této změny 
však nezohlednil dříve vykázanou 
implementaci ke směrnici 2005/43/ES, a je 
nutné zde upozornit na neúplné provedení 
požadavků vyplývajících z práva EU. Jestliže 
předkladatel ruší či mění ustanovení předpisu, 
která byla již dříve vykázána jako 
implementační, musí být zajištěno, že nebude 
snížena dosavadní míra implementace (viz čl. 
15 odst. 2 Metodických pokynů). Ustanovení 
§ 15 odst. 8 je vykázáno jako transpoziční k 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, novelizační bod byl zrušen  
a § 15 odst. 8 ponechán v platnosti. 
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Příloze III odst. I a Příloze IV bodu A odst. III  
směrnice 2005/43/ES. 
Jednoduché vypuštění či změna textace 
ustanovení předpisu bez vyjasnění, kde jinde 
se požadavky směrnic odrazí, není správné 
(resp. nezajišťuje úplné pokrytí požadavků 
směrnic). Uvedenou změnou tedy po formální 
stránce dojde ke snížení dosavadní míry 
implementace, neboť nebudou vykázána jiná 
ustanovení, která by návrhem způsobený 
deficit v implementačních ustanoveních 
nahradila. Pro zajištění řádné implementace 
požadujeme ustanovení § 15 odst. 8 v textu 
vyhlášky ponechat nebo vysvětlit, kde v 
právním řádu se tato pravidla již vyskytují a 
dle příslušných změn vykázat tato ustanovení 
jako implementační a upravit srovnávací 
tabulky. 
 

 K bodu 55 (Příloha č. 11) 
Předkladatel novelizačním bodem 55 mění 
přílohu č. 11, která však již dříve byla 
vykázána jako implementační k prováděcí 
směrnici Komise (EU) 2018/484 ze dne 21. 
března 2018, kterou se mění směrnice 
93/49/EHS, pokud jde o požadavky, které 
musí splňovat rozmnožovací materiál 
některých rodů nebo druhů Palmae ohledně 
organismu Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier). Směrnice 2020/177 sice mění 
veškerá ustanovení směrnice 93/49/EHS, 
která byla původně změněna směrnicí 
2018/484, nicméně směrnice 2018/484 

Akceptováno. 
Učiníme dotaz na Evropskou komisi, jak se má  
s dotčenou směrnicí a se současnou transpoziční 
úpravou k ní naložit. 
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zůstává dle Úředního věstníku EU (databáze 
Eur-Lex) nadále platná bez dalšího. 
Vzhledem k tomu, že dotčená směrnice 
nebyla zrušena, je z formálního hlediska 
změna Přílohy č. 11, resp. zrušení 
transpoziční úpravy problematické. 
Má předkladatel nějaké informace ohledně 
brzkého zrušení výše uvedené směrnice? 
Pokud ne, doporučujeme, aby předkladatel 
vznesl dotaz na Evropskou komisi, jak se 
má s dotčenou směrnicí a se současnou 
transpoziční úpravou k ní naložit. Výše 
uvedenou problematiku je nutné vyjasnit. 
 

 Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně 
slučitelný. Po zapracování výše 
uvedených připomínek bude plně 
slučitelný. 
 

 

Úřad vlády 
Vedoucí úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 1. K názvu a Čl. I - Upozorňujeme, že 
vyhláška č. 332/2006 Sb. byla novelizována 
vyhláškou č. 95/2018 Sb., což však není v 
návrhu vyjádřeno. Do názvu navrhované 
vyhlášky a do úvodní věty ČL. I proto 
doporučujeme za slovní název vyhlášky č. 
332/2006 Sb. doplnit slova „ve znění vyhlášky 
č. 95/2018 Sb.“.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 2. K bodům 28. a 30. - § 14 odst. 4 písm. 
d) - Oba uvedené novelizační body upravují 
stejné slovní spojení v ustanovení § 14 odst. 
4 písm. d), přičemž novelizační bod 30. tak 
činí šířeji než novelizační bod 28. Změnu 
ustanovení § 14 odst. 4 písm. d) 
doporučujeme sjednotit do jednoho 
novelizačního bodu. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K Čl. II - V Čl. II - Účinnost se uvádí: 
„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 
května 2020, s výjimkou bodů …, které 
nabývají účinnosti dnem … 2020 (bude 
upřesněno podle účinnosti novely zákona o 
oběhu osiva a sadby, v současné době tisk 
553).“. Upozorňujeme, že sněmovní tisk 553 
nebyl dosud Poslaneckou sněmovnou 
projednán v třetím čtení a vzhledem k lhůtám 
legislativního procesu je zcela nereálné, že by 
novela zákona o oběhu osiva a sadby mohla 
být přijata do 31. května 2020. Datum 
účinnosti navrhované vyhlášky proto 
doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  
Český bramborářský svaz, z. Bez připomínek.  
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s. 
Chmelařský institut 1) § 2 odstavec písmeno c 

Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Požadavek stejné kategorie, generace a 
zdravotní třídy v množitelské chmelnice je 
zbytečný a komplikuje praxi, protože může být 
použit sadbový materiál rozdílné kategorie, 
generace (EI – EII) i zdravotní třídy (VF – VT), 
vždy musí být uznáván na úrovni níže 
použitého materiálu, tj. EI nebo VT atd. 
Návrh: vyřadit nebo upravit 
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Jedná se vždy o jednotlivé partie rozmnožovacího 
materiálu, které jsou přihlašovány. V definici není 
napsáno „v jedné konstrukci“. 

 2) § 4 odstavec 2 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Zásadní námitka, v praxi to znamená 
nemožnost využívání moderních všeobecně 
uznávaných metod množení in vitro. Ve všech 
provozech, genobankách, výzkumu atd. se 
techniky in vitro běžně používají. V 
genobankách po celém světě se především 
uchovává materiál nejvyšších kategorií proto, 
aby mohl být dále množen a uváděn do 
oběhu, jinak by to ztratilo smysl. Proč se do 
této oblasti vkládají na celém světě obrovské 
finanční částky, pokud by to bylo tak jak je 
uvedeno v návrhu této vyhlášky? 
Rozmnožovací materiál ovocných druhů, 
vinné révy, brambor a dalších se ozdravuje 
především pomocí in vitro metod a množí in 
vitro, uchovává in vitro, v mnoha případech to 
je jediná cesta, jak získat zdravý materiál a 
jak ho uchovat a rychle namnožit. 
 
Toto pro chmel znamená, že při použití těchto 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Důvod byl již několikrát se zástupci CHI projednán. U 
jiných druhů je omezení produkčního množení 
metodou in-vitro omezeno také. V případě brambor je 
možno ověřit pravost odrůdy přímo v porostu, tam je 
to jednoduché. V případě ovocných rodů a druhů 
vstupujících do certifikačního schématu je ověřena 
odrůdová pravost na plodících rostlinách a následně 
jsou množeny klasickými způsoby (štěpování, 
řízkování). 
 
Podnože ovocných rodů a druhů mají jasně stanovený 
počet pasážování a omezenou životnost, u druhů, kde 
dochází při množení in-vitro k posunům genotypu 
nebo fenotypových projevů se toto množení vůbec 
nepoužívá. 
 
Réva se in-vitrem někdy ozdravuje, ale před dalším 
množením je opět zkontrolována odrůdová pravost a 
dále je množena převážně štěpováním. 
 
Nejde tu tedy o žádnou diskriminaci chmele a 
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technik u ozdravovaného materiálu chmele 
není možné mít vyšší kategorie (stupně 
množení) a současně, a že ani neozdravený 
materiál není možné množit 
mikrorozmnožování bez snížení kategorie 
rozmnožovacího materiálu (stupně). V praxi to 
znamená významné omezení množitelského 
cyklu chmele, skoro jeho zastavení, případně 
k návrat k starému systému, který zde byl 
před 30 lety, se všemi důsledky. Prakticky 
nelze použít tyto techniky pro dlouhodobé 
uchování šlechtitelského materiálu chmele, 
nových genotypů, světových odrůd. Stejná 
námitka platí v případě rozmnožovacího 
materiálu chmele, který slouží pro zachování 
biodiverzity. 
Uvědomujeme si pouze teoretickou možnost 
vlivu technik in vitro, proto v přechozích 
návrzích, v rámci vstřícného přístupu k dané 
problematice bylo přistoupeno k souhlasu se 
srovnávacími výsadbami viz § 4, odstavec 4 a 
vedením zvláštní evidence viz § 10 odstavec 
4. 
 
Je zajímavé, že tato návrhy k řešení 
problematiky in vitro v množení 
rozmnožovacího materiálu jsou pouze u 
chmele a ani náznakem u ostatních druhů, 
které jsou prokazatelně ozdravovány a 
množeny s použitím stejných metod. Nelze se 
zbavit pocitu diskriminace chmele vůči 
ostatním plodinám. 
Návrh: vyřadit celý odstavec 2 
 

omezení množitelského cyklu, jde jen o princip 
dohledu nad rozmnožovacím materiálem, u kterého 
není kontrolní orgán schopen z důvodu krátkého 
množitelského cyklu provést ověření pravosti odrůdy 
před uvedením RM do oběhu. 
Úprava vychází ze zjištěného problému s RM při 
použití technologie In-vitro. 
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 3) § 4 odstavec 4 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Jaké budou podmínky pro ověření odrůdové 
pravosti rozmnožovacího materiálu 
množeného mikrorozmnožováním pomocí 
výsadby založené přímo k tomuto účelu a 
kdy, možné je blíže specifikovat ? Vzhledem k 
časové náročnosti schází uvedení 
přechodného období, od kdy budou nová 
pravidla platit. 
Návrh: informovat o termínu, blíže 
specifikovat, doplnit přechodné období. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Podmínky byly doplněny do § 4  odst. 4. Minimálně 
musí být vysazeno 10 rostlin od jednoho meriklonu. 
ANO, do konce 2020. Vzory budou na web umístěny 
neprodleně po vstupu vyhlášky v platnost, 
předpokládáme do konce roku 2020. Přechodné 
období bylo doplněno ve znění: 
 
„Podmínky stanovené pro standardní rozmnožovací 
materiál chmele množený metodou 
mikrorozmnožování stanovené v § 4 odst. 2 a 4 budou 
uplatňovány od 1. ledna 2021.“. 

 4)  § 4 odstavec 5 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Kdy budou pravidla pro zakládání a 
vyhodnocování vegetačních zkoušek, vzor 
zápisu z hodnocení vegetační zkoušky a vzor 
návěsky vzorku na vegetační zkoušku 
zveřejněny na internetových stránkách 
Ústavu, je možné je blíže specifikovat? 
Vzhledem k časové náročnosti schází 
uvedení přechodného období, od kdy budou 
nové pravidla platit. 
Návrh: informovat o termínu, blíže 
specifikovat, doplnit přechodné období. 

Akceptováno a vysvětleno. 
Podmínky byly doplněny do § 4  odst. 4. Minimálně 
musí být vysazeno 10 rostlin od jednoho meriklonu. 
ANO, do konce 2020. Vzory budou na web umístěny 
neprodleně po vstupu vyhlášky v platnost, 
předpokládáme do konce roku 2020. Přechodné 
období bylo doplněno ve znění: 
 
„Podmínky stanovené pro standardní rozmnožovací 
materiál chmele množený metodou 
mikrorozmnožování stanovené v § 4 odst. 2 a 4 budou 
uplatňovány od 1. ledna 2021.“. 

 5) § 9, odstavec 4, písmeno b, c 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Je uveden odkaz na přílohu č. 8 k této 
vyhlášce, ale v zaslaném materiálu není. 
Návrh: projednat a doplnit přílohu č. 8. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno odkazem na přílohu č. 1, tam 
byla doplněna příslušná tabulka se škodlivými 
organismy. 
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 6) § 10, odstavec 4 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Návrhy se týkají pouze chmele, přičemž 
stejné podmínky platí i pro jiné druhy 
využívající techniky in vitro. 
Návrh: Rozšířit na ostatní druhy využívající 
techniky in vitro. 
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Není nutno z povahy množení jiných druhů. Vždy 
dochází ke kontrole odrůdové pravosti. Podmínky pro 
rozmnožovací materiál ovoce, jsou ve vyhlášce 
96/2018. Podmínky stanovené vyhláškou č. 332/2006 
Sb. platí v rámci přechodného období pro 
rozmnožovací materiál, který nesplňuje podmínky 
nové EU legislativy. Z tohoto důvodu jsou ustanovení 
vyhlášky 332/2006 Sb. týkající se RM ovocných rodů 
a druhů již aplikovatelná jen dočasně. 
 

 7)  Příloha č.1 k vyhlášce č.332/2006 Sb. 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Stará tabulka č. 3 Požadavky na předplodiny 
by měla být v předloženém návrhu škrtnutá. 
Návrh: Škrtnout starou tabulku č. 3. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 8) Příloha č.1 k vyhlášce č.332/2006 Sb. 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Tabulka č. 4 Požadavky na vlastnosti 
množitelských porostů chmele -  
Skupina porostů Množitelská chmelnice, 
matečné rostliny uvádí pojem školkařská 
kniha, který není nikde vysvětlen, není 
uvedena forma vedení atd. 
Návrh: Doplnit pojem školkařská kniha do 
úvodního § 2, vysvětlit a upřesnit požadavky 
na vedení. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 9) Příloha č.1 k vyhlášce č.332/2006 Sb. 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Tabulka č. 4.1. Nejvyšší přípustný počet 
nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v 

Vysvětleno. 
Vztahují se samozřejmě k porostu a počtu, na který 
byla podána žádost. 
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% a tabulka č. 4.2. Nejvyšší přípustný počet 
nežádoucích rostlin v porostu kořenáčů v %, 
není uvedeno, k jakému počtu se uvedené 
hodnoty vztahují. 
Návrh: Doplnit nebo upřesnit k jakému počtu 
se uvedené hodnoty vztahují. 
 

V.F. HUMULUS, s.r.o. 1) K § 5 bod 2 d) – doplnit větu takto: 
d) standardní standardní rozmnožovací 
materiál, který se označuje STANDARD a 
který  
1. je rozmnožen přímým vegetativním 
množením z rozmnožovacího materiálu 
předstupně, nebo ze základního 
rozmnožovacího materiálu, 
 
Je velmi důležité přesně specifikovat, stejně 
jako u bodu 2. c), aby nedocházelo k množení 
a uvádění do oběhu ozdravené sadby chmele 
kategorie STANDARD z porostů založených 
certifikovaným rozmnožovacím materiálem C. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
§ 5 se týká rozmnožovacího materiálu révy vinné, 
princip kategorie „Standard“ je zde odlišný. 
U chmelu byla tato problematika upravena v § 4 odst. 
2. 

 2) K § 9 bod 2 
V tomto bodě je odkaz na přílohu č. 8 bod 1, 
která v zaslaném materiálu chybí. 
  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno odkazem na přílohu č. 1, tam 
byla doplněna příslušná tabulka se škodlivými 
organismy. 

 3) Příloha č. 1 k vyhlášce 332/2006 Sb. 
Požadavky na množitelské porosty a 
rozmnožovací materiál chmele. 
Tabulka č. 4.1: 
Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin 
v množitelské chmelnici v % Příměsi a 
choroby Viry a virům podobné škodlivé 

Akceptováno. 
Doplněno do přílohy č. 1, bude to 10%. 
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organismy 
 
Pokud jde o množitelskou chmelnici – není 
specifikováno, jak velké množství rostlin musí 
být testováno na výskyt virů a virům podobné 
škodlivé organismy, aby byl splněn 
požadavek na % vyjádření, že porost 
vyhovuje deklarovaným požadavkům. 
 
Na základě zahraničních zkušeností a 
požadavků je třeba každoročně prokázat, že 
bylo 10% rostlin z celkového počtu 
v množitelské chmelnici testováno na výskyt 
virů a virům podobných škodlivých organismů. 
 
Navrhujeme tedy tuto podmínku zapracovat 
do požadavků, aby se sjednotily podmínky a 
nároky při hodnocení množitelských chmelnic 
u jednotlivých producentů při jejich uznávání. 

ÚKZÚZ Doplnění textu o tabulku v příloze č. 1. Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Doprovodná novele vyhlášky č. 96/2018 Sb. 
(ovocné vyhlášky) – aktualizace tabulky 
s termíny podání žádostí a oznámení 
v příloze č. 7. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 
V Praze dne 8. července 2020 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQLGE4HN)




