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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. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva  
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, 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 podle Plánu vyhlášek na rok 2020 a je obsažen v příloze  
k čj. 43593/2019-MZE-11193 dopisu, 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).  
 
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 pozdějších předpisů. 
 

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. Prováděcí směrnice 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 návrhu vyhlášky č. 332/2006 Sb., 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. Transpozice se provádí i v navrhované novele vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
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Navrhovaná vyhláška se předkládá také v návaznosti na změny týkající se terminologie typů 
směsí osiv 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 s cílem 
změnit názvy směsí osiv tak, aby byly lépe srozumitelné a zároveň lépe odpovídaly jejich 
využití v zemědělské praxi a také směrnicím EU, zejména pak směrnici Rady 66/401/EHS,  
o uvádění osiva pícnin na trh. 
 
Věcně příslušným správním úřadem, který má kompetence v příslušných oblastech, je 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „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. 14, § 3a odst. 11, § 3b 
odst. 7, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 
odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6. 
 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  
 

 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

 
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 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) 2020/177 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. 

Návrhu vyhlášky se dále týkají níže uvedené předpisy Evropské unie, např.: 

● 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 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze 
dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh,  
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● 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 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, 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 Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, 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. srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném 
katalogu odrůd zemědělských rostlin, 

● 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 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní 
požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin, 

● směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 
66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva 
řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na 
trh, 

● směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění 
na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno 
jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“, 

● směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 
66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 
70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního 
množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o 
Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, 

● a mnohé další. 

 
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 
 
Navrhované změny vycházející z transpozice směrnice 2020/177 rozšiřují počet škodlivých 
organismů, jejichž výskyt v rozmnožovacím materiálu zemědělských plodin a zelenin je 
sledován a limitován, a sjednocují výčet těchto škodlivých organismů ve všech členských 
státech. Mnohé z těchto škodlivých organismů byly v novelizované vyhlášce limitovány  
i doposud a zjišťování výskytu všech těchto škodlivých organismů lze zahrnout do procesů 
certifikace rozmnožovacího materiálu probíhající podle současné legislativy. Změny názvů 
zelenin podle směrnice 2019/990 představují jednorázovou změnu v informačním systému 
ÚKZÚZ.   
 
V této souvislosti se negativní hospodářský ani finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nepředpokládá. 
 
Pro dodavatele rozmnožovacího materiálu zemědělských plodin a zelenin nepředstavuje 
předkládaný návrh nové povinnosti, ani zvýšenou administrativní náročnost. 
 
Ostatní úpravy obsažené v předkládaném návrhu nepředstavují zvýšené hospodářské ani 
finanční dopady pro veřejnou správu, ani pro podnikatelské prostředí. 

 
 

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. 
 
 
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. 
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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. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1) 
Aktualizace poznámky pod čarou o prováděcí směrnici Komise 2020/177/EU, prováděcí 
směrnici Komise (EU) 2019/990 a prováděcí směrnici Komise (EU) 2020/432. 
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 2) 
Změna textu je prováděna na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES 
ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů  
do životního prostředí.  
Čl. 21.2 směrnice 2001/18 stanovuje, že ke stanovení prahové hodnoty pro označování musí 
Komise přijmout rozhodnutí, nápomocen je Regulační výbor pro směrnici. Hranice 
označování nelze stanovit na úrovni členských států.  Na zasedání Regulačního výboru  
pro směrnici  2001/18, který se konal dne 26. ledna 2018, bylo zástupcem Komise 
objasněno, že jakákoli zjištěná přítomnost povoleného GMO musí být označena na partii 
osiva. Přítomnost  GMO nelze definovat požadavky na čistotu stanovenými v právních 
předpisech o osivu. 
 
K bodům 3 a 4 (§ 8 odst. 3, § 9 odst. 2) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Jednoznačné stanovení podmínek, 
které musí splňovat množitelský porost osiv a z něho získané osivo při uváděné do oběhu, 
pokud jde o výskyt škodlivých organismů s odkazem na základní právní předpis EU v této 
oblasti nařízení (EU) 2016/2031, čímž je zajištěn neustálý soulad tohoto odstavce vyhlášky 
s aktuálními seznamy škodlivých organismů, které je nutné při výrobě rozmnožovacím 
materiálu pěstovaných plodin sledovat a limitovat. 
Zavádí se legislativní zkratka pro regulované nekaranténní škodlivé organismy Evropské 
unie („RNŠO“). Jedná se o kategorii škodlivých organismů, které jsou na území Evropské 
unie rozšířené a při napadení zemědělských plodin způsobují významné snížení kvality  
a výnosu těchto plodin. Cílem opatření spojených s RNŠO je tedy zajistit, aby osivo a sadba 
pěstovaných plodin uváděné do oběhu nebylo těmito škodlivými organismy napadeno.  
Z tohoto důvodu je stanoveno, že rozmnožovací materiál se nesmí dovážet na území 
Evropské unie, ani v jeho rámci přemísťovat, pokud výskyt RNŠO nebo příznaků 
způsobovaných těmito organismy překračuje stanovené prahové hodnoty. Stejná zkratka je 
obsažena v oficiálním překladu směrnice Komise 2020/177/EU (v originálním znění je také 
zkratka – RNQPs - Union regulated non-quarantine pests).  
Zkratku RNŠO již používáme ve dvou vyhláškách, do kterých bylo nutné novou prováděcí 
směrnici transponovat – v platné vyhlášce č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech  
a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění 
pozdějších předpisů, a v připravované novele vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských 
porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných 
druhů a jeho uvádění do oběhu. 
 
K bodu 5 (§ 15 odst. 3 a 4) 
Úprava postupu pro odběr vzorků vyrobených směsí osiv pro jejich následnou kontrolu tak, 
aby bylo možno tento postup přizpůsobit situaci konkrétního dodavatele směsí osiv  
a zároveň aby byla četnost návštěv inspektora v provozovnách výroby směsí osiv snížena  
na nejnižší, a přesto efektivní úroveň. Dále jde o upřesnění postupu pro vedení evidence  
při výrobě a uvádění do oběhu směsí osiv. 
ÚKZÚZ postupuje při kontrole podle zákona o oběhu osiva a sadby, konkrétně podle § 11 
odst. 4 a pak také § 17. Kontrolní řád je používán tam, kde není zvláštní úprava podle 
zákona o oběhu osiva a sadby a v prováděcích vyhláškách. 
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K bodu 6 (§ 15 odst. 7) 
Doplnění požadavků na označování směsí osiv o požadavek na rostlinolékařský pas podle 
rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli ucelený 
výčet požadavků, které musí označení směsi osiv při uvádění do oběhu splňovat.  
 
K bodům 7 a 8 (§ 16 výčet zmocňovacích ustanovení a odst. 2) 
Doplnění zmocňovacích ustanovení, aby bylo možno do vyhlášky doplnit požadavky, které 
musí splňovat porost pro sklizeň osiva směsí určených k ochraně přirozeného prostředí.  
Důvodem je, že na absenci těchto požadavků se při povolování uvádění do oběhu tohoto 
typu směsí dlouhodobě naráželo. 
 
K bodu 9 (§ 19 odst. 1) 
Transpozice prováděcí směrnice Komise 2020/177/EU. Jednoznačné stanovení podmínek, 
které musí splňovat sazenice zeleniny uváděné do oběhu, pokud jde o výskyt škodlivých 
organismů s odkazem na základní právní předpis EU v této oblasti, nařízení (EU) 2016/2031, 
čímž je zajištěn neustálý soulad tohoto odstavce vyhlášky s aktuálními seznamy škodlivých 
organismů, které je nutné při výrobě rozmnožovacím materiálu pěstovaných plodin sledovat 
a limitovat. 
 
K bodu 10 [§ 19 odst. 4 písm. j)] 
Požadavek na rostlinolékařský pas se v tomto odstavci zrušuje v souvislosti s následujícím 
bodem novely. 
 
K bodu 11 (§ 19 odst. 5) 
Doplnění požadavků na označování sazenic zeleniny o požadavek na rostlinolékařský pas 
podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli 
ucelený výčet požadavků, které musí označení sazenic zeleniny při uvádění do oběhu 
splňovat. 
 
K bodu 12 (§ 19 odst. 6) 
Úprava původního odstavce 6 s ohledem na skutečnost, že nově musí být každé balení 
sazenic zeleniny vybaveno rostlinolékařským pasem. 
 
K bodu 13 [§ 20 odst. 1 písm. c)] 
Aktualizace odkazu na rostlinolékařské předpisy. 
 
K bodu 14 [§ 22 odst. 1 písm. a)] 
Legislativní úprava odkazu. 
 
K bodům 15 až 20  
[§ 24 odst. 1 písm. b)] 
(§ 24 odst. 2) 
(§ 25 odst. 1) 
(§ 25 odst. 4) 
(§ 25 odst. 5 a § 26 odst. 6) 
Z praktických důvodů budou vzory návěsek zveřejněny na internetových stránkách Ústavu. 
Tento trend je v souladu s nově přijatými směrnicemi. Náležitosti i barevné provedení 
návěsek vyhláška nadále stanoví. Doplňuje se informace o tom, že plomba může být i 
z umělé hmoty. Upravuje se informace o tom, že název a adresa dodavatele je údaj pro 
úřední návěsku nepovinný, a pokud je uveden, musí se nacházet v neúřední části návěsky. 
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K bodu 21 (§ 25 odst. 7) 
Doplnění požadavků na označování osiva návěskami o požadavek na rostlinolékařský pas 
podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli 
ucelený výčet požadavků, které musí označení osiva při uvádění do oběhu splňovat. 
 
K bodu 22 (§ 27 odst. 3) 
Doplnění požadavků na označování malých balení osiva o požadavek na rostlinolékařský 
pas podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli 
ucelený výčet požadavků, které musí označení malých balení při uvádění do oběhu splňovat. 
 
K bodu 23 (Příloha č. 1 část III poznámka 3) 
Doplnění poznámky na základě zkušeností ze semenářské praxe. Proso je natolik odlišné  
od obilnin, na které se vztahuje dotčená tabulka, že porost prosa může být předplodinou pro 
tyto obilniny. 
 
K bodu 24 (Příloha č. 1 část V oddíl 2)  
Úprava tabulky s požadavky na osivo v zájmu lepší srozumitelnosti a přehlednosti. Název 
sloupce 12 upraven v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU – hodnoty v tomto sloupci 
se nově vztahují i na útvary (sklerocia) tvořené v osivu jinými škodlivými houbami, než jen 
paličkovicí nachovou, jak tomu bylo doposud. 
 
K bodu 25 (Příloha č. 2 část III oddíl 2 pododdíl 2 tabulka č. 3.2) 
Úprava tabulky pro lepší srozumitelnost, na základě zkušeností z praxe. 
 
K bodům 26 až 28 (Příloha č. 2 část VI oddíl 4 a část VII) 
Úprava v návaznosti na změnu terminologie směsí osiv, kterou přináší novela zákona 
219/2003 Sb. 
 
K bodu 29 (Příloha č. 3 část I a část II) 
Úprava názvosloví tak, aby bylo v souladu se současně probíhající novelou vyhlášky 
378/2010 Sb. o druhovém seznamu.  
 
K bodu 30 (Příloha č. 3, část III oddíl 2 pododdíl 3 tabulka 3.2b) 
Úprava tabulky pro lepší srozumitelnost na základě zkušeností z praxe. 
 
K bodu 31 (Příloha č. 3 část III oddíl 3 pododdíl 2 tabulka 3.3b) 
Doplnění tabulky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavek na výskyt 
škodlivých organismů v množitelských porostech vojtěšky seté. 
 
K bodu 32 (Příloha č. 3 část III oddíl 3 pododdíl 5) 
Vkládají se opatření s cílem zamezit výskytu škodlivých organismů na osivu na základě 
nařízení (EU) 2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při uznávání 
osiva některých významných zemědělských plodin a zelenin. 
 
K bodu 33 (Příloha č. 3 část V oddíl 1 tabulka 5.1) 
Úprava tabulky v návaznosti na předešlé novelizační body – doplněno zkoušení zdravotního 
stavu u osiva vojtěšky seté. 
 
K bodu 34 (Příloha č. 3 část V oddíl 1 tabulka 5.1) 
Úprava a doplnění další vysvětlivky k laboratornímu testování výskytu škodlivých organismů 
na osivu vojtěšky seté v návaznosti na předešlé novelizační body. 
 
K bodu 35 (Příloha č. 3 část V oddíl 3 tabulka 5.3) 
Doplnění tabulky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavek na výskyt 
škodlivých organismů v osivu vojtěšky seté. 
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K bodu 36 (příloha č. 3 část V oddíl 3 vysvětlivky pod tabulkou 5.3) 
Doplnění další vysvětlivky k laboratornímu testování výskytu škodlivých organismů na osivu 
vojtěšky seté v návaznosti na předešlé novelizační body. 
 
K bodu 37 až 39 (Příloha č. 3 část VI oddíly 1 až 4) 
Doplnění požadavků na označování osiva návěskami o požadavek na rostlinolékařský pas 
podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli 
ucelený výčet požadavků, které musí označení osiva při uvádění do oběhu splňovat. Úprava 
názvosloví. 
 
K bodům 40 až 44 (Příloha č. 3 část VII a příloha č. 4 část VI a VII) 
Úpravy v návaznosti na změnu terminologie směsí osiv, kterou přináší novela zákona 
219/2003 Sb. 
 
K bodu 45 (Příloha č. 5 část I tabulka 1 a část II oddíl 1 tabulka 2.1) 
Úpravy v souladu s návrhem novely vyhlášky č. 378/2010 Sb. o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin. 
 
K bodu 46 (Příloha č. 5 část III oddíl 1 tabulka 3.1) 
Úprava na základě požadavku dodavatelů osiv, kteří se v praxi setkávají s nedostatkem 
pozemků, které jsou z hlediska předplodin vhodné pro založení množitelského porostu 
brukvovitých plodin. Proto je zde navrženo snížení počtu let, po které nesmí být na stejném 
pozemku pěstována předplodina z čeledi brukvovitých z 5 na 3 roky pro porosty plodin z této 
čeledi. Toto snížení se netýká porostů hybridních odrůd řepky.  
 
K bodu 47 (Příloha č. 5 část III oddíl 4) 
Doplnění tabulky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavek na výskyt 
škodlivého organismu v množitelských porostech slunečnice a zároveň se vkládají opatření  
s cílem zamezit výskytu škodlivých organismů v těchto porostech na základě nařízení (EU) 
2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při uznávání osiva některých 
významných zemědělských plodin a zelenin. 
 
K bodu 48 (Příloha č. 5 část V oddíl 1 tabulka 5.1) 
Úprava tabulky v návaznosti na další novelizační body – doplněno zkoušení zdravotního 
stavu u osiva hořčice bílé jakožto součást uznávacího řízení u nemořených osiv, aby bylo 
možno zajistit požadavky na výskyt škodlivých organismů v osivu podle směrnice Komise 
2020/177/EU. 
 
K bodu 49 (Příloha č. 5 část V oddíl 2 pododdíl 1 tabulka 5.2a) 
Doplnění názvu sloupce č. 10 a zrušení požadavku na nejvyšší povolené procento 
neškodných nečistot v osivu sóji, obě úpravy v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU.  
 
K bodu 50 (Příloha č. 5 část V oddíl 3) 
Doplnění tabulky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavky na výskyt 
škodlivých organismů v osivu olejnin a přadných rostlin a zároveň se vkládají opatření 
s cílem zamezit výskytu škodlivých organismů v těchto porostech na základě nařízení (EU) 
2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při uznávání osiva některých 
významných zemědělských plodin a zelenin. 
 
K bodům 51 a 52 (Příloha č. 5 část VI oddíly 1 až 3) 
Doplnění požadavků na označování osiva návěskami o požadavek na rostlinolékařský pas 
podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška poskytovala uživateli 
ucelený výčet požadavků, které musí označení osiva při uvádění do oběhu splňovat. 
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K bodu 53 (Příloha č. 7 část II oddíl 1) 
Doplnění textu poznámky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavky  
na výskyt škodlivých organismů ve výchozím materiálu pro výrobu sadby brambor. 
 
K bodu 54 (Příloha č. 7 část III oddíl 4) 
Tabulka se doplňuje v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavky  
na výskyt škodlivých organismů v porostech pro sklizeň sadby brambor a zároveň se vkládají 
opatření s cílem zamezit výskytu škodlivých organismů v těchto porostech na základě 
nařízení (EU) 2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při uznávání 
sadby brambor. 
 
K bodu 55 (Příloha č. 7 část V) 
Doplnění tabulky v souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU o další požadavky na výskyt 
škodlivých organismů ve sklizené sadbě brambor. 
 
K bodům 56 až 58 (Příloha č. 7 část VI a VII) 
Doplnění požadavků na označování sadby brambor uváděné do oběhu návěskami  
o požadavek na rostlinolékařský pas podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato 
vyhláška poskytovala uživateli ucelený výčet požadavků, které musí označení sadby 
brambor při uvádění do oběhu splňovat. 
 
K bodům 59 a 60 (Příloha č. 8 části I, II a část III oddíl 2 pododdíl 1) 
Úprava některých českých a latinských názvů zelenin podle směrnice Komise 2019/990/EU. 
 
K bodu 61 (Příloha č. 8 část III oddíl 3) 
Úprava bodu tak, aby byl v plném souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU. 
 
K bodu 62 (Příloha č. 8 část V oddíl 1) 
Úprava tabulky v návaznosti na další novelizační body – rozšíření požadavku na zkoušení 
zdravotního stavu jakožto součásti uznávacího řízení u nemořených osiv zelenin i na další 
zeleninové druhy, než tomu bylo doposud, aby bylo možno zajistit požadavky na výskyt 
škodlivých organismů v osivu podle směrnice Komise 2020/177/EU. 
 
K bodu 63 (Příloha č. 8 část V oddíl 2)  
Úprava některých českých názvů zelenin podle směrnice Komise 2019/990/EU. 
 
K bodu 64 (Příloha č. 8 část V oddíl 3) 
V souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU se doplňují další požadavky na výskyt 
škodlivých organismů v osivu zeleniny a zároveň se vkládají opatření s cílem zamezit 
výskytu škodlivých organismů v tomto osivu na základě nařízení (EU) 2016/2031. Tato 
opatření se stala nedílnou součástí postupu při uznávání osiva některých hlavních 
pěstovaných plodin a zelenin. 
 
K bodům 65 až 67 (Příloha č. 8 část VI) 
Doplnění požadavků na označování osiva zelenin uváděného do oběhu návěskami 
o požadavek na rostlinolékařský pas podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato 
vyhláška poskytovala uživateli ucelený výčet požadavků, které musí označení osiva při 
uvádění do oběhu splňovat. 
 
K bodu 68 a 69 (Příloha č. 11) 
Úprava v návaznosti na změnu terminologie směsí osiv, kterou přináší novela zákona 
219/2003 Sb. 
 
K bodu 70 (Příloha č. 14 část 1) 
Úprava některých českých a latinských názvů zelenin podle směrnice Komise 2019/990/EU. 
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K bodu 71 (Příloha č. 14 část 5.2) 
Nahrazení odkazu na neplatný právní předpis odkazem na platné nařízení (EU) 2016/2031. 
 
K bodu 72 (Příloha č. 14 část 6) 
V souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU se mění požadavky na výskyt škodlivých 
organismů na sazenicích zeleniny uváděných do oběhu a zároveň se vkládají opatření  
s cílem zamezit výskytu škodlivých organismů na sazenicích zeleniny na základě nařízení 
(EU) 2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při výrobě sazenic 
zeleniny. 
 
K bodu 73 (Příloha č. 16) 
Upřesnění drobné nejasnosti postupu při kontrolní činnosti ÚKZÚZ. 
 
K bodům 74 až 77 (Příloha č. 17) 
Optimalizace postupů při udělování pověření k provádění přehlídek množitelských porostů, 
zaškolování uchazečů, jejich úředního dozoru a následné kontroly na základě zkušeností 
z praxe. 
 
K bodům 78 a 80 (Příloha č. 18)  
Optimalizace postupů při udělování pověření k odběru vzorků osiva, zaškolování uchazečů, 
jejich úředního dozoru a následné kontroly na základě zkušeností z praxe. 
 
K bodům 81 (Příloha č. 19) 
Optimalizace postupů při udělování pověření k laboratornímu zkoušení osiva pověřenými 
osobami, zaškolování uchazečů, jejich úředního dozoru a následné kontroly na základě 
zkušeností z praxe. 
 
K bodu 82 (Příloha č. 20)  
Zrušují se z praktických důvodů vzory návěsek, vyhláška bude nadále obsahovat jen jejich 
náležitosti a požadavky na barevné provedení v souladu s příslušnými směrnicemi. Vzory 
budou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu, což je pro pěstitele vhodnější. 
 
K bodu 83 a 84 (Příloha č. 21) 
Doplnění požadavků, které musí splňovat porost pro sklizeň osiva směsí určených k ochraně 
přirozeného prostředí. Důvodem je, že na absenci těchto požadavků se při povolování 
uvádění do oběhu tohoto typu směsí dlouhodobě naráželo. 
 
K bodu 85 (Příloha č. 22 část III) 
V souladu se směrnicí Komise 2020/177/EU se mění požadavky na výskyt škodlivých 
organismů na sadbě česneku uváděné do oběhu a zároveň se vkládají opatření s cílem 
zamezit výskytu škodlivých organismů na sadbě česneku na základě nařízení (EU) 
2016/2031. Tato opatření se stala nedílnou součástí postupu při výrobě sadby česneku. 
 
K bodu 86 (příloha č. 22 část VI) 
Doplnění požadavků na označování sadby česneku uváděné do oběhu o požadavek  
na rostlinolékařský pas podle rostlinolékařských předpisů EU s cílem, aby tato vyhláška 
poskytovala uživateli ucelený výčet požadavků, které musí označení sadby česneku  
při uvádění do oběhu splňovat. 
 
K Čl. II (přechodné ustanovení) 
Navrhuje se přechodné ustanovení pro osivo označené v souladu s dosavadními právními 
předpisy. Implementace směrnice 2019/990 znamená změnu právě jen názvů druhů zelenin, 
takže co musí dodavatel osiva zeleniny v souvislosti s touto novelou vyhlášky změnit  
v označování osiva zeleniny uváděného do oběhu, jsou pouze názvy několika druhů zelenin. 
Požadavek opatřit osivo a sazenice zeleniny, které byly dovezeny na území Evropské unie, 
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přemístěny v rámci území Evropské unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019 
rostlinolékařským pasem (nařízení (EU) 2016/2031) v souvislosti s požadavky týkajícími se 
výskytu RNŠO stanovenými podle této vyhlášky je účinný od 14. prosince 2020, proto je se 
navrhuje přechodné ustanovení. 
 
 
 
K Čl. III (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 vyhlášky navrhuje dnem 15. července 2020. 
Naléhavým obecným zájmem je požadavek transpozice prováděcí směrnice Komise 
2020/177/EU, která měla být transponována ke dni 31. května 2020.  
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