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VII.  
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin  
do oběhu, 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 Připomínka: 
K článku III (účinnost) 
Dle odůvodnění návrhu vyhlášky se s ohledem 
na naléhavý obecný zájem, kterým je 
transpoziční lhůta unijní směrnice, navrhuje 
účinnost vyhlášky dnem 31. května 2020 (což 
nelze stihnout) a u části novelizačních bodů 
odložená účinnost, která má být upřesněna 
podle termínu nabytí účinnosti související 
novely zákona o oběhu osiva  
a sadby. Tomuto ovšem neodpovídá znění 
článku III v samotném návrhu vyhlášky, které 
je třeba upravit a dopracovat tak, aby 
navrhovaná účinnost odpovídala záměru 
předkladatele. Rozumíme skutečnosti, že část 
novelizačních bodů s odloženou účinností 
bude ještě aktualizována v závislosti na délce 
legislativního procesu návrhu novely zákona o 
oběhu osiva a sadby. V předloženém návrhu 
ustanovení článku III však absentuje nejen 
konkrétní datum nabytí účinnosti vyhlášky, ale 

Akceptováno. 
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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není zde ani uvedeno, že by návrh vyhlášky 
měl mít dělenou účinnost a kterých 
novelizačních bodů by se odložená účinnost 
měla týkat. Doporučujeme ustanovení článku 
III v uvedeném smyslu doplnit. 
 

Ministerstvo financí 
 

Ostatní připomínky: 
1. Bod 3: Doporučujeme nahradit 
zavedenou legislativní zkratku „RNŠO“ jinou 
vhodnou legislativní zkratkou (příp. ji vypustit              
a používat celý pojem), neboť tato není v 
souladu s Čl. 44 odst. 2 LPV (nesmí obsahovat 
zkratky slov a skládat se z velkých písmen). V 
bodě 34., 35., 36., 48., 49., 63., 64 a 65. je 
zkratka uvedena a nadto je v závorce citováno 
její úplné znění. 
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Legislativní pravidla vlády sice stanoví toto omezení, 
nicméně při transpozici směrnic v gesci MZe se 
setkáváme s tím, že pokud nepoužijeme v našem 
právním předpise zkratku ve směrnici vyjádřenou 
totožně, dochází potom v praxi k nepochopení 
předpisu, protože odborná veřejnost pracuje již se 
zkratkou uvedenou ve směrnici (viz např. zákon  
o oběhu osiva a sadby - pojem „konformní 
rozmnožovací materiál“, který znamená CAC 
materiál podle směrnice).  
Opakovat neustále v textu slova „regulované 
nekaranténní škodlivé organismy Evropské unie“ 
považujeme za zbytečné a i chybné, protože 
prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 přímo 
používá v oficiálním překladu zkratku RNŠO – viz čl. 
4. Zkratka RNŠO je již použita 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. 
Vzhledem ke značnému rozsahu příloh bylo 
v některých částech zvoleno zopakování významu 
zkratky závorce, což Legislativní pravidla nezakazují. 

 2. Bod 12: V odstavci 6 doporučujeme 
větu první formulovat takto: „(6) 
Rostlinolékařský pas může nahradit údaje 
uvedené                      v odstavci 4 s výjimkou 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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údajů uvedených pod písmeny a), c)                 
a e) až j)“.  
 

 3. Body 24, 26, 36 a 39: Doporučujeme 
vyjádřit slovy:  
Slova „v bodu 2.“ a „v bodu 9.“ vyjádřit slovy „v 
bodě 2.“                   a „v bodě 9.“  
Slova „v bodu 5.“ vyjádřit slovy „v bodě 5.“ 
Slova „v bodu 9.“ vyjádřit slovy „v bodě 9.“ 
Slova „v bodu 2.“ a „v bodu 9.“ vyjádřit slovy v 
bodě 2.“                 a „v bodě 9.“. 
Slova „v bodu 5.“ vyjádřit slovy „v bodě 5.“ 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. Bod 66: Doporučujeme formulovat 
Úvodní větu takto:                 „V příloze č. 11 
bodě 2 písmenu b) se…………“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. Body 67 a 71: Doporučujeme slova 
„písm. b) vyjádřit slovy „písmenu b)“. Slova „v 
bodu 6“ vyjádřit slovy „v bodě 6.“ 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. Bod 72: Doporučujeme v bodě 3. písm. 
b) bodě 2. písm. g) vložit na konci věty tečku. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7. Bod 73: Doporučujeme slova „slovy“ 
nahradit v obou případech výskytu slovem 
„slovem“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 8. Bod 75: V části III. bodě 3. větě první 
doporučujeme čárku za slovem „průkaz“ 
nahradit spojkou „a“. V části IV. bodě 1. 
písmenu a) vložit na konci věty čárku. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 9. Bod 76: Slova „ bodu 53“ doporučujeme 
vyjádřit slovy „ bodě 3.“ V písmenu b) 
doporučujeme odstranit dvojtečku za slovem 
„zaškolení“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 10. Bod 77: Doporučujeme slovo „bodu 3 
písm. c)“ vyjádřit slovy „bodě 3. písmenu c)“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 11. Bod 78: V části III. bodě 1 větě třetí 
doporučujeme vložit čárku za slovo 
„dodavatele“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 12. Bod 79: Doporučujeme v textu přílohy 
č. 19 vyjádřit základní číslovky určité arabským 
číslem bez tečky. Dále odstranit dvojtečky a 
středníky nahradit čárkou. V části I. bodě 5.                       
a následujících ustanoveních doporučujeme 
odstranit zavedenou legislativní zkratku 
„NRLOS“, viz připomínka k bodu 3. V části IV. 
bodě 3 písmenu a) větě druhé slovo „kap.“ 
Vyjádřit slovem „kapitole“. 
 

Akceptováno částečně. 
Text přílohy byl podroben revizi ve smyslu 
připomínek, ale legislativní zkratku odstraňovat 
nebudeme z důvodů uvedených výše. 
Legislativní zkratku nebudeme nahrazovat, je 
uvedena pouze v příloze a časné opakování celého 
názvu laboratoře považujeme za zbytečné. 

 13. Dále upozorňujeme na nestandardní 
členění obsahu přílohy pomocí odrážek a 
zdvojených písmen. Tato připomínka platí                 
i pro členění ostatních příloh tohoto právního 
předpisu. 
 

Akceptováno částečně. 
Znění bylo revidováno v částech vyhlášky, které se 
novelizují. 

 14. Bod 80: Slovo „zrušují“ doporučujeme 
vložit na konec věty. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 15. Bod 84: V oddílu 1 bodě 1. až 11.  
Doporučujeme vložit na konci věty čárku, 
stejně tak v oddíle 2 bodě 1. až 10.  
 

Akceptováno jinak. 
Text byl revidován, aby byla úprava stejná s již 
platným znění, kde je podobný výčet. 
  

 16. V Čl.II: Slova „dosavadních předpisů“ 
doporučujeme v zájmu právní jistoty nahradit 
uvedením konkrétního předpisu, podle kterého 
se bude postupovat (zřejmě vyhláška č. 
129/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti navrhované vyhlášky). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

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 
 

Doporučující připomínky: 
1. K návrhu, bodu 9: Doporučujeme 
doplnit uvozovky před navrženou větou. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K návrhu, bodu 73: Doporučujeme 
spojení „nahrazují slovy“ změnit na „nahrazují 
slovem“ a „nahrazuje slovy“ změnit na 
„nahrazuje slovem“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 3. K návrhu, bodu 75: Doporučujeme v 
definici zkratky PPP slovo „přehližitelů“ 
nahradit slovem „přehlížitelů“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 4. K důvodové zprávě, zvláštní části, bodu 
23: Doporučujeme v souladu s návrhem 
nahradit spojení „pododdíl 1“ spojením 
„pododdíl 2“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K důvodové zprávě, zvláštní části, bodu 
41: Doporučujeme v souladu s návrhem změnit 
nadpis „K bodu 41“ na „K bodu 42“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

 

1. K bodu 3 - § 8 odst. 3 

i. Druhá věta nově vkládaného textu není 

formulována správně. Slova „Evropské unie“ 

by se měla vztahovat ke slovu „požadavky“ a 

nikoli ke škodlivým organismům, neboť tyto 

Evropské unii nenáleží ani z ní nutně nemusejí 

pocházet. Doporučujeme proto tuto větu 

odpovídajícím způsobem přeformulovat. 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Slova „Evropské unie“ se skutečně vztahují ke 
škodlivým organismům. 
Karanténní škodlivé organismy (dále jen „KŠO“) 
mohou být pro Evropskou unii, případně pro 
chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech 
Evropské unie přijatých podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/20315). Jedná se o 
kategorie škodlivých organismů, které jsou 
vymezeny v citovaném nařízení. 

 ii. První a druhá věta nově vkládaného 

textu jsou vzájemně v rozporu, když první věta 

říká, že porost musí být prostý veškerých 

škodlivých organismů a druhá věta doplňuje, 

že musí splňovat požadavky na regulované 

nekaranténní škodlivé organismy stanovené 

přímo použitelnými předpisy EU, jinými slovy 

splňovat požadavky na prahové hodnoty těchto 

škodlivých organismů. Doporučujeme proto do 

první věty vložit za slovo „veškerých“ slovo 

„dalších“ a obě věty uvést v opačném pořadí. 

Akceptováno jinak. 
Znění bylo upraveno. 
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 2. K bodům 3, 4, 9, 11 a 13 - § 8 odst. 3, 

§ 9 odst. 2, § 19 odst. 1, § 19 odst. 5, § 20 

odst. 1 písm. c) 

V těchto ustanoveních je používáno pro 

označení úpravy v nařízení EU 2016/2031 

souběžně buď slovní spojení „jiný právní 

předpis“ a poznámka pod čarou, kde je 

obsažena úplná citace tohoto nařízení, anebo 

jeho zkrácené citace přímo v textu návrhu. 

Normativní a nenormativní odkazy je třeba v 

právních předpisech důsledně rozlišovat. Pro 

odkazy, které mají mít normativní význam, 

nelze používat slov „jiný právní předpis“ s 

odkazem na poznámku pod čarou, neboť 

poznámka pod čarou sama o sobě normativní 

charakter nemá. Na jakou úpravu je 

odkazováno, musí být proto jednoznačně 

určitelné přímo z textu normy. Doporučujeme 

tedy jednotně používat slovní nebo zkrácenou 

citaci příslušného přímo použitelného právního 

předpisu EU s tím, že úplná citace tohoto 

právního předpisu se uvede v poznámce pod 

čarou. Tam, kde je odkazováno na prováděcí 

předpisy vydané podle nařízení EU 2016/2031 

pak doporučujeme v poznámce pod čarou 

uvést přímo tyto prováděcí předpisy. Pokud je 

zde obava, že by se v budoucnosti mohla 

úprava měnit, respektive, že by mohla být 

obsažena v jiném právním předpise, je možné 

použít tzv. dynamického odkazu, který by mohl 

vypadat např. takto „podle přímo použitelného 

právního předpisu EU, kterým se stanoví 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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opatření proti škodlivým organismům rostlin“, v 

případě odkazu na prováděcí předpisy pak 

obdobně například takto „podle prováděcích 

předpisů upravujících požadavky na RNŠO 

vydaných na základě přímo použitelného 

právního předpisu EU, kterým se stanoví 

opatření proti škodlivým organismům rostlin“. 

 3. K bodu 5 - § 15 odst. 4 

Není zcela zřejmé, co je myšleno pojmem 
„vzorkování“. Nicméně vzhledem k tomu, že 
k odběru vzorků dochází dle věty první při 
provádění kontroly, domníváme se, že je 
postačující stanovit četnost těchto kontrol. 
Doporučujeme proto slova „a vzorkování“ za 
slovy „ četnost těchto kontrol“ vypustit. 

Vysvětleno.  
Kontrola vedení evidence a odebírání vzorků jsou 
dvě na sobě nezávislé činnosti a jejich četnost tedy 
může být stanovena rozdílně. 
 

 4. K bodům 19 a 20 - § 25 odst. 7, § 27 odst. 
3 

Normativní a nenormativní odkazy je třeba 
v právních předpisech důsledně rozlišovat. Pro 
odkazy, které mají mít normativní význam, 
nelze používat slov „jiný právní předpis“ 
s odkazem na poznámku pod čarou, neboť 
poznámka pod čarou sama o sobě normativní 
charakter nemá. Na jakou úpravu je 
odkazováno, musí být proto jednoznačně 
určitelné přímo z textu normy. Doporučujeme 
tedy používat slovní nebo zkrácenou citaci 
příslušného přímo použitelného právního 
předpisu EU s tím, že úplná citace tohoto 
právního předpisu se uvede v poznámce pod 
čarou. Pokud je zde obava, že by se 
v budoucnosti mohla úprava měnit, respektive, 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno 
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že by mohla být obsažena v jiném právním 
předpise, je možné použít tzv. dynamického 
odkazu, který by mohl vypadat např. takto 
„podle přímo použitelného právního předpisu 
EU, kterým se stanoví formální náležitosti 
rostlinolékařského pasu“. 

 

 5. K bodům 63, 64, 65 a 81 – příloha č. 8 
část VI oddíl 1 bod 15, oddíl 2 bod 16 a 
oddíl 3 bod 12 a příloha č. 21 body 1 a 2 

Vzhledem k tomu, že v § 8 odst. 3 je 
navrhováno zavést legislativní zkratku „RNŠO“ 
pro regulované nekaranténní škodlivé 
organismy, doporučujeme tuto zkratku 
důsledně používat i v textu příloh. 

Akceptováno částečně. 
Znění bylo upraveno, ale v příloze č. 8 bylo 
vysvětlení v závorce ponecháno.  
Je tam použit celý pojem i jeho zkratka v zájmu 
srozumitelnosti pro uživatele, protože zavedení 
zkratky je od dotyčné pasáže vyhlášky velmi 
vzdálené (přes 200 stran vyhlášky). I tak je orientace 
v této problematice složitá, protože se částečně 
překrývá s právní úpravou škodlivých organismů, 
která je na rozdíl od osiv a sadby řešena v Evropské 
unii nařízením přímo aplikovatelným. 

 6. K bodu 72 – příloha č. 17 část I bod 2 

Kvalifikační předpoklady nejsou stanoveny v § 
17 odst. 9 zákona o oběhu osiva a sadby, ale 
v odst. 10. Doporučujeme tuto chybu odstranit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 

 7. K přechodnému ustanovení 

Není zřejmé, proč je v přechodném ustanovení 
výslovně uvedeno, že se týká pouze názvů 
druhů zelenin a nikoli označování osiva zelenin 
souhrnně. Doporučujeme toto doplnit do 
odůvodnění. 

Vysvětleno. 
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. 
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 8. K účinnosti 

Doporučujeme do návrhu doplnit, pro které 
novelizační body se konkrétně navrhuje nabytí 
účinnosti 31. května 2020 a pro které účinnost 
pozdější v závislosti na tom, kdy nabude 
účinnosti novela zákona o oběhu osiva a 
sadby (tisk 553). 

Akceptováno jinak. 
Účinnost byla stanovena na 15. července 2020. 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 
 

1. K materiálu: Předkládaný materiál 
obsahuje množství legislativně-technických 
a formálních chyb, které by měly být 
odstraněny. Níže uvádíme pouze některé 
příklady, avšak doporučujeme provést 
kompletní korekturu předkládaného 
materiálu. 

Akceptováno. 
Znění bylo podrobeno revizi. 

 2. Jedním z příkladů legislativně-technické 
chyby je zavedení legislativní zkratky 

„RNŠO“ pro „regulované nekaranténní 

škodlivé organismy“, a to v čl. I bodu 3. 
Samotný návrh předmětné zkratky není 
v souladu s čl. 44 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, dle kterého legislativní 
zkratka musí být složena alespoň 
z jednoho slova a nemůže obsahovat velká 
písmena. Mělo by být však celkově 
zváženo, zda je zavedení předmětné 
legislativní zkratky nutné, neboť 
předkladatel považuje za nutné ji 
v některých částech přílohy znovu uvést do 
závorky v plném tvaru, a to např. v čl. I 
bodu 34 až 36, 48, 49 a 63 až 65. 
V navrhovaném čl. I bodu 81 [v příloze 
č. 21 bodu 1 písm. d) a bodu 2 písm. c)] je 
legislativní zkratka uvedena pouze 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Legislativní pravidla vlády sice stanoví toto omezení, 
nicméně při transpozici směrnic v gesci MZe se 
setkáváme s tím, že pokud nepoužijeme v našem 
právním předpise zkratku ve směrnici vyjádřenou 
totožně, dochází potom v praxi k nepochopení 
předpisu, protože odborná veřejnost pracuje již se 
zkratkou uvedenou ve směrnici (viz např. zákon  
o oběhu osiva a sadby - pojem „konformní 
rozmnožovací materiál“, který znamená CAC 
materiál podle směrnice).  
Opakovat neustále v textu slova „regulované 
nekaranténní škodlivé organismy Evropské unie“ 
(celkem 66 krát) považujeme za zbytečné a i 
chybné, protože prováděcí směrnice Komise (EU) 
2020/177 přímo používá v oficiálním překladu 
zkratku RNŠO – viz čl. 4. Zkratka RNŠO je již 
použita v platné vyhlášce č. 96/2018 Sb.,  
o množitelských porostech a rozmnožovacím 
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v závorkách po jejím plném tvaru, čímž 
dochází k formálnímu nesouladu v 
materiálu. Dále je také nutné upozornit 
na čl. I bod 70 [v příloze č. 14 části 6 písm. 
b)], kde je uveden pouze plný název a 
legislativní zkratka není v daném místě 
zmíněna vůbec, což je v rozporu s čl. 44 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál ve smyslu 
uvedeném změnit a sjednotit. 

materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do 
oběhu, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem ke značnému rozsahu příloh bylo 
v některých částech zvoleno zopakování významu 
zkratky závorce, což Legislativní pravidla nezakazují. 
Znění návrhu bylo nicméně revidováno ve smyslu 
připomínky. Některé novelizační body byly 
přepracovány a zkratka se tam již nevyskytuje (např. 
č. 35, 36…). V příloze č. 8 bylo vysvětlení v závorce 
ponecháno. Je tam použit celý pojem i jeho zkratka v 
zájmu srozumitelnosti pro uživatele, protože 
zavedení zkratky je od dotyčné pasáže vyhlášky 
velmi vzdálené (přes 200 stran vyhlášky). I tak je 
orientace v této problematice složitá, protože se 
částečně překrývá s právní úpravou škodlivých 
organismů, která je na rozdíl od osiv a sadby řešena 
v Evropské unii nařízením přímo aplikovatelným. 

 

 3. Dále také upozorňujeme, že v § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 129/2012 Sb. byla zavedena 
legislativní zkratka „Ústav“, avšak 
předkládaný materiál tuto zkratku s velkým 
počátečním písmenem dodržuje pouze na 
některých místech a jinde ji naopak uvádí 
s malým počátečním písmenem, a to např. 
v čl. I bodu 72. [v příloze č. 17 části I bodu 
2. a bodu 3. podbodu 1. písm. b)], bodu 75. 
[v příloze č. 17 části IV bodu 2. písm. c)] 
atd. Doporučujeme materiál ve smyslu 
uvedeném formálně sjednotit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. K čl. I bod 4.: S ohledem na čl. 58 odst. 6 
písm. i) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit 

Neakceptováno. 
Jedná se o čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. Věty se doplňují, ne vkládají za větu 
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slovem „vkládají“. první, protože za ní již žádný text není. 

 5. K čl. I bod 5. [k § 15 odst. 3 písm. a)]: 
Doporučujeme odstranit čárku na konci 
předmětného pododstavce, jak stanovuje 
čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K čl. I bod 9.: Z formálních důvodů 
doporučujeme na začátek vkládané věty 
vložit uvozovky. 

Neakceptováno. 
Jedná se o čl. 58 odst. 6 písm. i) Legislativních 
pravidel vlády. 

 7. K čl. I bod 12. [k § 19 odst. 6]: 
Doporučujeme předmětné ustanovení 
změnit, neboť v předmětném ustanovení 
nelze použít plného tvaru, tedy slova 
„písmeny“, jak stanovuje čl. 71 
Legislativních pravidel vlády, a zároveň 
doporučujeme nepoužívat negativní výčet, 
a to především s ohledem na skutečnost, 
že obecné pravidlo obsahuje méně 
pododstavců než zmíněný negativní výčet. 
Doporučujeme tedy první větu 
předmětného odstavce formulovat např. 
takto: „Rostlinolékařský pas může nahradit 
údaje uvedené v odstavci 4 písm. b), d) a 
k).“.   

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„(6) Rostlinolékařský pas může nahrazovat údaje 
uvedené v odst. 4 písmenech b), d), a k).  Prvky 
rostlinolékařského pasu musí být orámovány nebo 
jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo 
obrazových prvků, aby byly snadno viditelné a jasně 
odlišitelné.“. 

 8. K čl. I bod 20.: Z formálních důvodů 
doporučujeme na konec předmětného 
novelizačního bodu doplnit tečku. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 9. K čl. I bod 22. [k příloze č. 1 části V 
oddílu 2 vysvětlivka 35]: Doporučujeme 
na konec předmětné vysvětlivky doplnit 
tečku a materiál tak formálně sjednotit. 

 

Neakceptováno. 
Nepovažujeme za nutné, aby vysvětlivka obsahovala 
tečku. 

 10. K čl. I bod 27.: Upozorňujeme, že na konci 
předmětného novelizačního bodu je 
nesprávně uvedena čárka a uvozovky 
a doporučujeme uvedené z formálních 
důvodů nahradit tak, že se prvně uvedou 
uvozovky a až následně tečka. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 11. K čl. I bod 28., 42., 57. a 59.: Ve smyslu 
čl. 58 odst. 3 a 5 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slovo „doplňuje“ 
nahradit slovem „vkládá“ a slovo „doplňují“ 
nahradit slovem „vkládají“. 

Neakceptováno. 
Tyto případy pod citované články nespadají. 

 12. K čl. I bod 52. [k příloze č. 7 části 
V bodu 1.] a bod 72. [k příloze č. 17 části 
I bodu 3. podbodu 2. písm. g)]: 
Z formálních důvodů doporučujeme 
sjednotit zakončení jednotlivých písmen. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 13. K čl. I bod 71.: S ohledem na čl. 58 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slovo „slovy“ nahradit slovem „slova“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 14. K čl. I bod 79. [k příloze č. 19 části I 
bodu 4. podbodu 2. písm. c)]: 
Upozorňujeme, že předkladatel v předmětné 
části materiálu zavádí pro slovní spojení 
„jiných rostlinných druhů“ legislativní zkratku 
„jiných druhů“. Tato legislativní zkratka 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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je v rozporu s čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, dle kterého má být tato zkratka 
uvedena v jednotném čísle. Zároveň nám však 
není jasný důvod jejího zavedení, neboť plný 
tvar slovního spojení je uveden např. v čl. I 
bodu 31 [v příloze č. 3 části V oddílu 1 
tabulce 5.1], bodu 45 [v příloze č. 5 části V 
oddílu 1 tabulce 5.1], bodu 78 [v příloze č. 18 
části II bodu 1. písm. a) a bodu 3.] a zároveň je 
tento plný tvar uveden i po zavedení 
předmětné zkratky např. v čl. I bodu 79. [v 
příloze č. 19 části II bodu 2. písm. d) podbodu 
2. a části IV bodu 3. písm. a)]. Z uvedeného je 
patrné, že legislativní zkratka nebyla zavedena 
při prvním výskytu slovního spojení, které má 
nahrazovat, a není ani používána důsledně, 
jak stanovuje čl. 44 odst. 1 a 3 Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme materiál 
sjednotit ve smyslu uvedeném příp. legislativní 
zkratku nezavádět vůbec a materiál v daném 
ohledu doplnit a změnit. 

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 
K čl. I bodům 5, 71 a 78 – k § 15 odst. 3 a 4, 
k příloze č. 16 bodu 6 a k příloze č. 18  
části II.: 
Pokud jde o kontrolní činnost Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského, navrhujeme v odůvodnění 
uvést, jakému procesnímu režimu tato 
kontrolní činnost podléhá. Konkrétně zda se 
použije právní úprava zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů (jakožto obecný procesní předpis pro 
oblast kontrol), nebo jiná zvláštní právní 

Akceptováno. 
Znění odůvodnění bylo doplněno. 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
postupuje 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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úprava. 
 

 K čl. I bodům 78 a 79 – k příloze č. 18 části 
II. bodu 1 písm. c), k příloze č. 19 části I. 
bodu 4 podbodu 2 písm. f), k příloze č. 19 
části II. bodu 2 písm. e) a k příloze č. 19  
části IV. bodu 3 písm. b): 
V textu zmíněných příloh je nesprávně 
používán pojem archivace/archivování 
v souvislosti s uložením dokumentů nebo 
vzorků. Pojem archivace, archivování apod. lze 
správně používat pouze pro činnosti vymezené 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě, a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby byl 
pojem archivace/archivování v textu 
uvedených příloh nahrazen pojmem uložení.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
K čl. I bodu 3 – k textu novelizačního bodu: 
Domníváme se, že dle čl. 58 odst. 5 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, by mělo být 
v textu novelizačního bodu slovo „doplňují“ 
nahrazeno slovem „vkládají“. Konkrétně by 
znění mělo být v souladu s čl. 58 odst. 6 písm. 
j) Legislativních pravidel vlády. 
 

 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 5 – k § 15 odst. 3: 
Je-li záměrem předkladatele, aby písmena a) a 
b) byla vnímána jako kumulativní výčet, pak 
v souladu s čl. 42 odst. 2 písm. a) 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
vypustit čárku před spojkou „a“ na konci textu 
písmene a). 
 

 K čl. I bodu 6 – k § 15 odst. 7: 
V ustanovení se objevuje zkratka „RNŠO“, aniž 
by někde byl vysvětlen její význam, resp. byla 
v rámci vyhlášky či zákona, k jehož provedení 
vyhláška slouží, byla tato zkratka zavedena. 
Připomínáme také, že dle čl. 44 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády se zkratka 
nemůže skládat pouze z velkých písmen. 
Doporučujeme návrh revidovat, přičemž tuto 
připomínku vztahuje i k novelizačním bodům 9, 
19 a 20. 
 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Legislativní pravidla vlády sice stanoví toto omezení, 
nicméně při transpozici směrnic v gesci MZe se 
setkáváme s tím, že pokud nepoužijeme v našem 
právním předpise zkratku ve směrnici vyjádřenou 
totožně, dochází potom v praxi k nepochopení 
předpisu, protože odborná veřejnost pracuje již se 
zkratkou uvedenou ve směrnici (viz např. zákon o 
oběhu osiva a sadby - pojem „konformní 
rozmnožovací materiál“, který znamená CAC 
materiál podle směrnice).  
Opakovat neustále v textu slova „regulované 
nekaranténní škodlivé organismy Evropské unie“ 
považujeme za zbytečné a i chybné, protože 
prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 přímo 
používá v oficiálním překladu zkratku RNŠO – viz čl. 
4. Zkratka RNŠO je již použita 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. 
Vzhledem ke značnému rozsahu příloh bylo 
v některých částech zvoleno zopakování významu 
zkratky závorce, což Legislativní pravidla nezakazují. 
 

 K čl. I bodu 13 – k textu novelizačního 
bodu: 
Doporučujeme v daném novelizačním bodu 
ještě uvést, že se poznámka pod čarou č. 2 
zrušuje. Případně to uvést jako další 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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samostatný novelizační bod 14 a další 
novelizační body přečíslovat. 
 

 K čl. I bodům 27 a 28: 
Dáváme ke zvážení, zda dané novelizační 
body nezaměnit, pokud jde o jejich pořadí. 
Důvodem je, že novelizační bod č. 27 se 
vztahuje k příloze č. 3 části III oddílu 2 
pododdílu 3 tabulce 3.2b a následní 
novelizační bod 28 k příloze č. 3 části I tabulce 
1 a části II oddílu 1 tabulce 2.1. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodům 34, 35, 36 – k textu 
novelizačních bodů: 
Domníváme se, že dle čl. 58 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády by mělo být 
v předmětných novelizačních bodech slovo 
„vkládá“ nahrazeno slovem „doplňuje“.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodům 52 a 56 – k textu 
novelizačních bodů: 
Na konci zmíněných novelizačních bodů se 
píše, že „Dosavadní vysvětlivky 14 až 16 se 
zrušují“(novelizační bod 52) a že „Dosavadní 
vysvětlivka 1 se zrušuje“ (novelizační bod 56). 
Ve skutečnosti nicméně v návrhu i v platném 
znění s vyznačením změn stále tyto vysvětlivky 
jsou. Doporučujeme tedy provést revizi.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Věty o vypuštění vysvětlivek byly vypuštěny, nejedná 
se o režim jako u poznámek pod čarou. 

 K čl. I bodu 61: 
Doporučujeme obsah tohoto novelizačního 
bodu začlenit do novelizačního bodu 60, jelikož 
se jedná o úpravu ve stejné části předpisu a 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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považujeme za nelogické separovat pouze tuto 
změnu, když jiné změny v této části jsou 
zakomponované do jednoho novelizačního 
bodu. V případě akceptace připomínky bude 
nutné ostatní novelizační body přečíslovat. 
 

 K čl. I bodu 73 – k platnému znění 
s vyznačením změn: 
Dle textu novelizačního bodu má být mimo jiné 
nahrazeno slovo „přehližitelé“ slovem 
„přehlížitelé“. V platném znění s vyznačením 
změn však přeškrtnuté slovo „přehlížitelé“ 
a nahrazené je taktéž slovem „přehlížitelé“. 
 

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 
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 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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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 návrhem vyhlášky dochází k transpozici 
prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/177 a 
prováděcí směrnice 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). 

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 
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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 celého textu 
novelizovaného ustanovení pouze identifikační 
číslo návrhu. Požadujeme doplnit. 

Jedná se například o ustanovení v 
novelizačních bodech 3., 4., 8., 10., 15., 16., 
18., 22. až 27., a mnohé další. 

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) 
2020/177 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQQAU2ZO)



 
 

21 

 

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, které měl předkladatel 
uvést v odůvodnění návrhu, 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,  

● 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. 
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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. 
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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. 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 3., 4., 9., 11., 19., 20. (§ 8 odst. 3, § 9 
odst. 2, § 19 odst. 1 a 5, § 25 odst. 7, § 27 
odst. 3) 

Doporučuje se minimálně přeformulovat část 
věty § 8 odst. 3 „podle jiného právního 
předpisu“ na „podle přímo použitelného 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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předpisu Evropské unie“, neboť se jedná o 
unijní úpravu obsaženou v nařízení, a za slovy 
„prováděcích aktech“ doporučujeme doplnit 
slova „Evropské komise“. 

 Je však na zvážení, zda by nemělo být 
nařízení uváděné v poznámce pod čarou č. 5) 
uvedeno přímo v textu s číslem ve zkrácené 
citaci („nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2031“), když další část věty 
téhož ustanovení stejně toto nařízení zmiňuje 
číslem uvedeným v textu návrhu (tam 
doporučujeme uvést zkrácenou citaci „nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031“). Poznámka pod čarou č. 5) by pak 
byla ponechána, a uváděla by úplný název 
uvedeného nařízení. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 V názvu nařízení 2016/2031 v poznámce pod 
čarou č. 5) pak musí být uveden dodatek „v 
platném znění“ – toto nařízení už bylo 
změněno nařízením o úředních kontrolách. 

Obdobně je vhodné přeformulovat ustanovení 
§ 9 odst. 2, § 19 odst. 1 a 5, § 25 odst. 7 a § 
27 odst. 3. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Řádnou citaci nařízení 2016/2031 ve 
zkráceném názvu navrhujeme držet v celém 
návrhu (viz např. novelizační bod 30.). 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K bodu 12. (§ 19 odst. 6) 

Novelizované ustanovení § 19 odst. 5, resp. 
nyní ustanovení § 19 odst. 6 bylo již dříve 
vykázáno jako implementační vůči předpisům 
EU ve srovnávacích tabulkách (konkrétně ke 
směrnici 2008/72/ES). Je-li návrhem do 
takovýchto 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 dotčené ustanovení novelizuje 
podstatným způsobem, proto je nutné vykázat 
jej jako implementační ke směrnici 2008/72/ES 
(podtrhnout, označit celexovým číslem a uvést 
ve výkaznictví). Návrh vyhlášky je nutné v 
tomto smyslu upravit. 

Akceptováno. 
Dotyčné ustanovení podtrženo, označeno celexovým 
číslem a doplněno do rozdílové tabulky. 

 K bodu 13. (§ 20 odst. 1 písm. c)) 

Předkladatel novelizační bod 13. podtrhl jako 
implementační, avšak neopatřil celexovým 
číslem, ani jej nevykázal v rámci výkaznictví. 
Má předkladatel v úmyslu uvedené ustanovení 
vykázat jako implementační? Pokud ano, je 
nutné ustanovení označit celexovým číslem a 
uvést ve výkaznictví. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Toto ustanovení není implementační, podtržení bylo 
odstraněno. 

 Rovněž doporučujeme přeformulovat slova 
“jiného právního předpisu” na „přímo 
použitelného předpisu Evropské unie“, neboť 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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se jedná o unijní úpravu obsaženou v nařízení. 

 K bodu 30., 44., 47., 51., 62., 83. (Příloha č. 3 
Část III Oddíl 3 Pododdíl 5, Příloha č. 5 Část III 
Oddíl 4 a Část V Oddíl 3, Příloha č. 7 Část III 
Oddíl 4, Příloha č. 8 Část V Oddíl 3, Příloha č. 
22 Část III Oddíl 4) 

Předkladatel v několika ustanoveních vyhlášky 
(novelizační bod 30., 44., 47., 51., 62. a 83.) 
stanoví opatření s cílem zamezit výskytu 
škodlivých organismů na osivu a v 
množitelských porostech, a to na základě 
nařízení 2016/2031. Jestliže předkladatel 
zavádí opatření na základě uvedeného 
nařízení, je potřebné uvedená ustanovení 
vykázat jako implementační (podtrhnout, 
označit celexovým číslem a uvést ve 
výkaznictví). 

Akceptováno.  
Dotyčná ustanovení podtržena, označena celexovým 
číslem (32019R2072, protože to je prováděcí 
nařízení, které požadovaná opatření obsahuje) a 
doplněna do rozdílové tabulky. 

 K bodu 58. (Příloha č. 8 Část III Oddíl 2 Bod 2) 

Příloha č. 8 Část III Oddíl 2 Bod 2 stanoví, že 
výskyt škodlivých organismů, které snižují 
užitnou hodnotu a kvalitu osiva, musí být co 
nejnižší. Toto ustanovení vykazuje 
předkladatel jako implementační k Příloze VI 
odst. 1 prováděcí směrnice 2020/177, která 
však stanoví, že porost musí být prakticky 
prostý veškerých škodlivých organismů, které 
snižují užitnou hodnotu a kvalitu množitelského 
materiálu. Formulace, že výskyt škodlivých 
organismů musí být co nejnižší, tedy zcela 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„2) Porost musí být prakticky prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou hodnotu 
a kvalitu osiva.“. 
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neodpovídá požadavku stanového směrnicí a 
je nutné ustanovení dle textu směrnice upravit. 
Mimo to se tento požadavek promítá i v jiných 
částech směrnice, kdy jej předkladatel přejímá 
do textu vyhlášky správně (viz novelizační bod 
3. a 70.). 

 Závěr: Návrh vyhlášky je s právem EU 
částečně slučitelný. Jako plně slučitelný bude 
moci být hodnocen až po zapracování nebo 
vyjasnění výše uvedených připomínek. 

 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí Bez připomínek. 
 

 

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek. 
 

 

Hospodářská komora ČR Bez připomínek. 
 

 

Českomoravská 
šlechtitelská a semenářská 
asociace 
 
 

1) § 15 Směs osiv 
Ponechat míchaní směsí plně na odpovědnosti 
firmy při dodržování současných pravidel, tak 
jak je tomu v jiných zemích EU. Přitom může 
být zachována registrace směsí u kontrolního 
orgánu pro případ zpětné kontroly ze strany 

Vysvětleno a neakceptováno.  
Navrhovaná úprava odpovídá platnému znění právní 
úpravy v  EU. 
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zákazníka 
 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 

- V současné době zodpovídá firma plně 
za kvalitu směsi, kterou uvádí na trh 
včetně reklamací 

- Odběr vzorků z 5% připravovaných 
směsí nemůže zachytit případné 
nesrovnalosti a může být nahrazen 
náhodným odběrem vzorků v obchodě 
nebo u zemědělského podniku 

 

 2) § 22 Pověřování osob 
Rozšířit pověřování osob pro přehlídky, 
vzorkování a analýzy osiv z C1 na základní 
osivo a směsi osiv, v případě, že budou do 
budoucna stále kontrolované. 
 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
V některých zemích EU (např. DK) je výroba 
základních osiv a dokonce předstupňů 
v kompetenci pověřených osob, supervize ze 
strany kontrolního orgánu zde může být 
častější. 
U firem, které vyrábějí méně objemové 
zemědělské plodiny (např. trávy…) by to mohla 
být motivace k žádosti o pověření, protože by 
významně stoupl počet úkonů.  
 

Vysvětleno a neakceptováno.  
V současné době podle legislativy EU není možné 
pověřit subjekty pro jinou kategorii než kategorii C.  
Uváděný příklad (DK) je v současné době 
nerelevantní, vzhledem k tomu, že pověřování pro 
vyšší stupně umožňoval dočasný experiment 
Evropské komise, jehož platnost již vypršela. 

 3) § 24 Označování a balení 
rozmnožovacího materiálu 
V bodě 6 Úřední pojistky není v seznamu 
uvedena nová plomba z umělé hmoty, která 
v současné době nahrazuje plechovou plombu  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„(6) Za úřední pojistku se považuje 
a) plomba z nebarveného plechu nebo z umělé 
hmoty, 
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 b) nálepka nebo samolepicí páska neodstranitelná 
bez porušení, 
c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů, 
d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva, 
e) samolepicí nebo svařovací uzávěr papírových 
nebo plastikových obalů, které nemají jiný otvor a 
nemohou být otevřeny bez porušení, 
f) strojově prošitý obal zamezující záměně, 
g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození, 
h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez 
porušení.“. 

 4) Příloha č. 2 Požadavky na množitelské 
porosty a osivo trav 
 
Tabulka 3.2. izolační vzdálenosti 
Generace ve stupni C je uvedena v obou 
kategoriích porostů. Logicky by měla být 
z obou kategorií vypuštěna, protože nemůže 
být použita do dalšího množení. Pro generace 
předstupňů a základního osiva to platí. 
Obdobně je to pro všechny zemědělské 
plodiny, kde je pouze jedna generace množení 
ve stupni C 
 
Zdůvodnění úpravy či doplnění: 
Generace C u trav se používá pouze k pícním 
nebo technickým účelům a nemůže být použita 
do dalšího množení. Takže využití je stejné ať 
už je izolační vzdálenost u porostů nad 2ha 
100 nebo 50 metrů. U izolační vzdálenosti  
50m je ale nutné na návěsky psát „Další 
množení není povoleno“ což zvyšuje 
administrativu a může se na to zapomenout. 
 

Vysvětleno a neakceptováno.  
Navrhovaná úprava odpovídá platnému znění právní 
úpravy v  EU. 
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 5) § 22, odst. 2 Pověřování 
 Rozšířit pověřování i na základní osivo 
 

Vysvětleno a neakceptováno.  
V současné době podle legislativy EU není možné 
pověřit subjekty pro jinou kategorii než kategorii C.  
Uváděný příklad (DK) je v současné době 
nerelevantní, vzhledem k tomu, že pověřování pro 
vyšší stupně umožňoval dočasný experiment EK, 
jehož platnost již vypršela. 

 6) Příloha č. 3, část V, oddíl 1 tabulka 5.1 – 
výčet a rozsah úředních zkoušek 

 
Řádek vojtěška setá, proměnlivá je rozdělen 
na 2 a u vojtěšky seté je ve sloupci „Zkoušky 
zdravotního stavu“ přidána povinnost zkoušky 
zdravotního stavu u nemořeného osiv -  x,  

-  výskyt RNŠ sledovat i v osivu ?  
- Jak budou řešeny partie z dovozu ?  

 

Vysvětleno a upraveno. 
Ověření nepřítomnosti daných škodlivých organismů 
v osivu vojtěšky seté laboratorním zkoušením osiva 
bude povinné pouze v případech, kdy bude zvoleno 
takové opatření k zamezení výskytu daného 
škodlivého organismu v porostu, které tuto povinnost 
ukládá. Tato opatření jsou uvedena v tabulce 3.3d  
v příloze č. 3. 
U partií z dovozu je dodržení nepřítomnosti 
škodlivých organismů v osivu garantováno povinným 
rostlinolékařským pasem. 
 
Návrh vyhlášky bude v příloze č. 3 doplněn  
o vysvětlující poznámku týkající se požadavků  
na nulový výskyt dvou nově doplněných škodlivých 
organismů v osivu vojtěšky, a to v tomto znění: 
„Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze  
v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření 
k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, 
uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.“  
 
Dále bude tabulka 3.3d pro úplnost a lepší 
srozumitelnost doplněna o údaje, při kterých 
opatřeních je nutné zároveň testovat osivo. Tyto 
údaje byly v původním návrhu vynechány, jakožto 
požadavky na osivo spadající do jiné části vyhlášky. 

 7) Příloha č. 3, část V, oddíl 3, pododdíl 1, Vysvětleno a upraveno. 
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tabulka 5.3 – Mezní hodnoty výskytu 
škodlivých organismů v osivu 
 
Je doplněný výskyt RNŠO u vojtěšky – bude 
platit povinnost moření v případě zjištění 
vyšších hodnot? 
 

Nulové hodnoty výskytu dvou nově přidaných 
škodlivých organismů u vojtěšky seté uvedené 
v tabulce 5.3 nejsou limitem, který má být potvrzován 
povinným laboratorním zkoušením osiva, ale jsou 
důsledkem opatření, která je nutno dodržet u porostu 
a která zajišťují nepřítomnost daných škodlivých 
organismů v porostu, a tím následně i v osivu. Tato 
opatření se nacházejí v tabulce 3.3d v příloze č. 3. 
Některé varianty těchto opatření však znamenají i 
nutnost osivo na výskyt daného škodlivého 
organismu testovat. Osivo se tedy nebude testovat 
na výskyt těchto škodlivých organismů povinně, ale 
pouze v případě, že bude zvoleno opatření, které 
tuto povinnost ukládá. Tudíž nebude platit ani 
povinnost moření osiva. Lze tedy zvolit opatření pro 
porost, které s sebou povinnost testovat osivo 
nenese. 
Návrh vyhlášky bude v příloze č. 3 doplněn  
o vysvětlující poznámku týkající se požadavků na 
nulový výskyt dvou nově doplněných škodlivých 
organismů v osivu vojtěšky, a to v tomto znění: 
„Zkouška zdravotního stavu je povinná pouze 
v případě, kdy to vyžaduje zvolená varianta opatření 
k zamezení výskytu daného RNŠO v porostu, 
uvedená v tabulce 3.3d v této příloze.“  
Dále bude tabulka 3.3d pro úplnost a lepší 
srozumitelnost doplněna o údaje, při kterých 
opatřeních je nutné zároveň testovat osivo. Tyto 
údaje byly v původním návrhu vynechány, jakožto 
požadavky na osivo spadající do jiné části vyhlášky. 

 8) Příloha č. 5 , oddíl 2 požadavky na 
vlastnosti osiva, sloupec 10 – doplněno u 
sklerocií nebo jejich zlomky 

- Nutné definovat, co je zlomek – stejně i 

Neakceptováno.  
Je to otázka metodiky zkoušení. Sklerocia se 
nehodnotí podle metodiky pro neškodné nečistoty, 
kde je stanovena velikost zlomku. V případě 
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u obilovin v př. 1 
 

choroboplodných zárodků (tedy i sklerocií) není v 
příslušné metodice zkoušení stanovená velikost, 
sleduje se pouze výskyt. 
 
 
  

 9) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 129/2012 Sb. 

Podrobnosti provádění přehlídek 

množitelských porostů pověřenými 

osobami a vydávání dokladů na tyto 

porosty, včetně způsobu provádění 

úředního dozoru a následné kontroly 

I. Pověření 

Osoby – přehlížitelé – nový text 

Přehlídky množitelských porostů mohou 

provádět pouze přehlížitelé, obeznámení se 

správným technologickým postupem v souladu 

se zákonem, jeho prováděcími předpisy a 

dalšími platnými právními předpisy, 

souvisejícími s problematikou certifikace osiva. 

– upravit na … s problematikou přehlídek 

Dále vypadla věta - Tito přehlížitelé získají 
rovněž oprávnění k vydávání uznávacích 
listů na množitelské porosty. 
 
To není v souladu s bodem 2, kde zůstává 
možnost pověření včetně vydávání dokladů a 
ani se vzorem žádosti o pověření k provádění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak.  
V novelizačním bodu 72, to je v příloze 17  části I 
bodu 1. nahradíme slova „s problematikou certifikace 
osiva“ slovy „s problematikou uznávání porostů.“ 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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přehlídek 
 
Vrátit možnost získat oprávnění k vydávání 
UL na množitelské porosty  

III. ODEJMUTÍ POVĚŘENÍ – NOVÝ TEXT 
 
2.  Za chyby v technologickém postupu se 
považuje: 

e) nevydání dokladu o uznání 
množitelského porostu.- dle současného 
návrhu není v souladu s I. 1 a se vzorem 
Žádosti o pověření k provádění 
přehlídek, kde není možnost žádat o 
pověření na vydání dokladu na 
množitelský porost 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
  
 
 

 
10) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 129/2012 

Sb. 

Podrobnosti provádění odběru vzorků 

pověřenými osobami, včetně způsobu 

provádění úředního dozoru a následné 

kontroly 

I. Pověření 

3.  Proškolení a pověření vzorkovatelů 

 

a)  Zaškolení uchazečů o pověření 

Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle 
plánu zaškolování, který stanoví Ústav. 
Doba zaškolování je stanovena plánem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
 Původně byly stanoveny dva roky souběžně 
odebraných vzorků s úředním vzorkovatelem, nyní je 
možné využít i možnosti 50-ti odebraných vzorků 
(nebo 2 roky zaškolení). 
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zaškolování, který vychází z počtu 
předpokládaných vzorků. Je možné stanovit 
zaškolování časovým plánem, tj. 2 roky, 
nebo počtem, a to 50 souběžně odebranými 
vzorky s úředním vzorkovatelem, které se 
prověří v laboratoři Ústavu. V průběhu 
zaškolování je možné ji prodloužit.  
 
Původní doba proškolení byla min. 1 měsíc 
– není to moc dlouhé prodloužení? 

b)  Plán zaškolení: 
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně: 

1. Část teoretická - dokonalé 
seznámení nového vzorkovatele 
s platnými právními předpisy: 
a) se zákonem a prováděcími předpisy, 
b) s metodickými pokyny ústavu, které 
řeší problematiku uznávání množitelských 
porostů. -  opravit na … problematiku 
vzorkování   

 
 
IV. Vzorkování – pracovní postup 

1. ZAŘÍZENÍ A POMŮCKY 
a)  Dodavatel je povinen zajistit 

pomůcky ke vzorkování v souladu se 
zákonem a s prováděcím právním 
předpisem. Každý vzorkovatel musí 
disponovat vlastní sadou Nobeho 
bodcových vzorkovadel (štechrů).  
Pokud se jedná o pověřeného vzorkovatele 
jako fyzické osoby poskytujícího 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
V novelizačním bodu 76, to je v příloze č. 18 části I 
bodu 3 písmeni b) odstavci 1. písmeni b) nahradit 
slova „problematiku uznávání množitelských porostů“ 
slovy „problematiku vzorkování“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Každý inspektor (vzorkovatel) má svou sadu, která je 
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vzorkování jako službu, je tento požadavek 
v pořádku.  
Proč ale musí mít vlastní sadu každý 
pověřený vzorkovatel i v případě, že je 
pracovníkem pověřené laboratoře? – 
V tomto případě by měla stačit jedna sada 
na pověřenou laboratoř 
 

očíslovaná, a to za účelem identifikace vzorkovatele 
a možnosti kontrolovat správnost použitého 
vzorkovadla. Stejné požadavky platí pro 
vzorkovatele v laboratoři. 

 11) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 219/2012 
Sb. 

Podrobnosti laboratorního zkoušení 
pověřenými osobami 

 
4.  PROCES POVĚŘOVÁNÍ A 
PROŠKOLENÍ  
Plán zaškolení musí obsahovat minimálně: 

1. Část teoretická – dokonalé 
seznámení s platnými právními 
předpisy: 

a) se zákonem a prováděcími 
předpisy, 

b) Metodikou zkoušení osiva a 
sadby, 

c) Metodickými pokyny ústavu, 
které souvisí s pověřováním 
nebo zkoušením osiva. 

         Proč s pověřováním ? stačí pouze …. 
Souvisí se zkoušením osiva 
 

Neakceptováno.  
Příslušný metodický pokyn popisuje způsob 
hodnocení a kontroly pověřené osoby. 
 

 II. Úřední dozor a následná kontrola 

1. Úřední dozor 

Úředním dozorem se rozumí soubor všech 
opatření prováděných Ústavem v celém 

Akceptováno. 
V příloze č. 19 části II odstavci 1 písmeni a) bylo 
nahrazeno souvětí „Zkoušky provádějí … 
vyhodnocuje.“ následujícím textem:  
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procesu uznávání osiva prováděného 
pověřenou laboratoří. Úřední dozor 
provádí Ústav a lze jej rozdělit do 
následujících oblastí: 

a) Kontrola kvality prováděných 
rozborů  

Zkoušky provádějí laboratoř pověřená 
laboratoř i  NRLOS a odboru osiv a sadby 
Ústavu a vedoucí této laboratoře průběžně 
vyhodnocuje shodnost zkoušek obou vzorků, 
výsledky zaznamenává a vyhodnocuje. 
 
Návrh:  
Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i 
laboratoř NRLOS odboru osiv a sadby Ústavu 
a vedoucí této laboratoře průběžně 
zaznamenává shodnost zkoušek obou vzorků 
a vyhodnocuje je. 
 

„Zkoušky provádějí laboratoř pověřená i laboratoř 
NRLOS a vedoucí této laboratoře průběžně 
zaznamenává shodnost zkoušek obou vzorků a 
vyhodnocuje je.“ 
  

 IV. Práce v pověřené laboratoři 
1. Vzorkování 
 
e)  Po vzorkování bude postup následující: 

ii. Originály žádosti budou 
bezprostředně odeslány na 
oddělení správní odboru osiv a 
sadby Ústavu. Kopie žádostí 
budou uloženy v laboratoři.  

                Žádosti se odesílají elektronicky 
– originály zůstávají v laboratoři a již se na 
ÚKZÚZ neposílají 
 

Neakceptováno, ale upraveno.  
Připomínka neodpovídá praxi, originály se zasílají na 
Ústav, jsou součástí správního řízení. 
 
V příloze č. 19 části IV odstavci 1 písmeni e) bodu 2. 
doplnit za slovo „odeslány“ slova „poštou nebo 
datovou schránkou“. 
 

Český bramborářský svaz, z. 
s. 

Bez připomínek.  
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ÚKZÚZ 1. Do novelizačního bodu 1. (do poznámky pod 
čarou č. 1) doplnit následující směrnici a pod 
novelizační body 1., 56., 57., 60. a 61. přidat 
celex 32020L0432: 
 
„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).“ 
 
- aby tento návrh korespondoval se srovnávací 
tabulkou dotyčné směrnice, která je uložena 
v ISAP. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. § 8 odst. 3 upravit takto: 
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 
jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech III 
a IV v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce. 
Porost musí být prostý veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. Porost musí 
rovněž splňovat požadavky týkající se 
karanténních škodlivých organismů (dále 
jen „KŠO“) pro Evropskou unii, 
regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů Evropské unie (dále jen 
„RNŠO“) a případně KŠO pro chráněné 
zóny stanovené v prováděcích aktech 
přijatých podle jiného právního předpisu5), 
jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 
nařízení (EU) 2016/2031. Vlastnostmi 
množitelských porostů hodnocenými při 
přehlídce….. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 3. § 9 odst. 2 upravit takto: 
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího 
materiálu jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v 
částech V v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce. 
Osivo musí být prosté veškerých 
škodlivých organismů, které snižují užitnou 
hodnotu a kvalitu osiva. Osivo musí rovněž 
splňovat požadavky týkající se KŠO pro 
Evropskou unii, RNŠO a případně KŠO pro 
chráněné zóny stanovené v prováděcích 
aktech přijatých podle jiného právního 
předpisu5), jakož i opatření přijatá podle čl. 
30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. § 19 odst. 1 upravit takto: 
Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou 
uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce. 
Sazenice zeleniny musí splňovat požadavky 
týkající se karanténních škodlivých 
organismů pro Evropskou unii, 
karanténních škodlivých organismů pro 
chráněné zóny a RNŠO KŠO pro Evropskou 
unii, RNŠO a případně KŠO pro chráněné 
zóny stanovené jiným právním předpisem5) 
a v prováděcích aktech přijatých podle 
nařízení (EU) 2016/2031 včetně opatření 
přijatých v prováděcích aktech přijatých 
podle jiného právního předpisu5), jakož i 
opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení 
(EU) 2016/2031. Požadavky a postupy pro 
výrobu, uznávání, balení, označování a 
uvádění sadby česneku do oběhu jsou 
uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 5. § 19 odst. 5 a 6 upravit takto: 
(5)  Rozmnožovací materiál sazenic 
zeleniny musí být podle jiného právního 
předpisu5) opatřen rostlinolékařským pasem 
podle jiného právního předpisu5), který 
splňuje požadavky stanovené jiným 
právním předpisem6), s výjimkou sazenic 
zeleniny určených pro konečného 
spotřebitele dodávaných přímo konečnému 
uživateli.  V případě prodeje 
prostřednictvím smluv uzavřených na dálku 
a prodeje do chráněných zón musí být 
rostlinolékařský pas připojen vždy. 
 
(6) Rostlinolékařský pas může nahradit 
nahrazovat údaje uvedené v odstavci 4 s 
výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), 
c ), e), f), g), h), i) a j) písmenech b), d), a k).  
Prvky rostlinolékařského pasu musí být 
orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od 
ostatních textových nebo obrazových 
prvků, aby byly snadno viditelné a jasně 
odlišitelné. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. § 25 odst. 1 upravit takto:  
(1) Další požadavky na úřední návěsku jsou 
uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 
k této vyhlášce. Název a adresa dodavatele 
je údaj pro úřední návěsku nepovinný, 
pokud je uveden, musí se nacházet 
v neúřední části návěsky. 
 
- Cílem je vyjasnit současný stav, kdy ze znění 
textu v částech VI Příloh č. 1 až 8 nevyplývalo, 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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že je dotyčný údaj nepovinný. 
 

 7. § 25 odst. 7 upravit takto :  
(7) U druhů, u kterých jsou stanoveny 
požadavky na RNŠO je v prováděcích 
aktech přijatých podle jiného právního 
předpisu5) stanovena povinnost opatřit 
rozmnožovací materiál rostlinolékařským 
pasem, musí být s úřední návěskou nebo 
návěskou dodavatele spojen 
rostlinolékařský pas, který splňuje 
požadavky stanovené jiným právním 
předpisem6) 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 8. § 27 odst. 3 upravit takto: 
(3) V případě malého balení u druhů, u 
kterých jsou stanoveny požadavky na 
RNŠO je v prováděcích aktech přijatých 
podle jiného právního předpisu5) stanovena 
povinnost opatřit rozmnožovací materiál 
rostlinolékařským pasem, musí být připojen 
rostlinolékařský pas, který splňuje 
požadavky stanovené jiným právním 
předpisem6), pokud se nejedná o prodej 
konečnému spotřebiteli přímou dodávku 
konečnému uživateli. V případě prodeje 
prostřednictvím smluv uzavřených na dálku 
a prodeje do chráněných zón musí být 
rostlinolékařský pas připojen vždy. Prvky 
rostlinolékařského pasu musí být 
orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od 
ostatních textových nebo obrazových 
prvků, aby byly snadno viditelné a jasně 
odlišitelné.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 9. Příloha 7 část V bod 3. upravit takto: 
3.  Původci chorob uvedených v tabulce 5 a 
škůdci uvedení v tabulce 5: 

a) měkké hniloby hlíz bramboru - 
Pectobacterium spp., Dickeya 
chrysanthemi, Pythium spp., plíseň 
bramboru - Phytophtora infestans  
Phytophthora erythroseptica  

     případně další původci, 
b) suché hniloby hlíz bramboru- 

Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma 
foveata  Phytophthora infestans, 
Sclerotinia sclerotiorum případně 
další původci hniloby, 

c) strupovitost bramboru – 
Streptomyces scabiei , Streptomyces 
reticuliscabiei, nebo další 
Streptomyces spp., 

d) vločkovitost hlíz bramboru -  
Thanatephorus cucumeris  
(Rhizoctonia solani  – anam.), 

e) prašná strupovitost bramboru -
  Spongospora subterranea, 

f) stříbřitost slupky bramboru – 
Helminthosporium solani,  

g) zebra chip - Candidatus Liberibacter 
solanacearum – zebra chip a 

h) háďátko hlízové - Ditylenchus 
destructor. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 10. Příloha 7 část VII Oddíl 2 upravit takto: 
Oddíl 2  Označování malého balení 
 
Návěska dodavatele nebo nápis na malém 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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balení sadby brambor kategorie základní 
rozmnožovací materiál nebo certifikovaný 
rozmnožovací materiál obsahuje následující 
údaje: 
1. označení „Malé balení“ 
2. název a adresa dodavatele  
3. označení Ústavu a České republiky nebo 

jejich zkratky 
4. číslo partie 
5. triviální a botanický název druhu 
6. název odrůdy 
7. kategorie, generace 
8. hmotnost v jednom balení 
9. velikostní třídění 
10. případně druh chemického ošetření a 

použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření 
provedeno 

11. případně označení „geneticky 
modifikovaný organismus“, jedná-li se o 
geneticky modifikovanou odrůdu 

12. údaje požadované podle zvláštního 
právního předpisu4) předpisu6) pro 
rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň 
rostlinolékařským pasem) 

____________________________________ 
4) Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 11. Novelizační body 34., 35., 36., 48., 49., 
63., 64. a 65. shodně upravit takto: 
„u druhů, u kterých jsou stanoveny 
požadavky na RNŠO (regulované 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, došlo k posunu, jsou to body 
35, 36, 37, 49, 50, 64, 65 a 66. 
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nekaranténní škodlivé organismy) je v 
prováděcích aktech přijatých podle jiného 
právního předpisu5) stanovena povinnost 
opatřit rozmnožovací materiál 
rostlinolékařským pasem, musí být s 
návěskou spojen rostlinolékařský pas“ 
 

 
V Praze dne 13. července 2020 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  
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