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Vládní návrh

na vydání
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a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
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ZÁKON
ze dne …………………….. 2011,
kterým se mění 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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
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 zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb. a
zákona č. 331/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. e) a l), § 5 odst. 1 písm. h), § 5 odst. 6, § 6 odst. 5, § 18
odst. 1 písm. e), § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 4 písm. c) úvodní části
ustanovení, § 23 odst. 2 písm. e), § 24 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 2 a
3, § 28 odst. 3 písm. a) až c), § 35 odst. 3 písm. a), § 35a odst. 2 písm. c), § 35a odst. 4, §
35b odst. 2 písm. c), § 35b odst. 4, § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 40 odst. 2 a 3
se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. V § 1 odst. 1 se za slova „druhů pěstovaných rostlin“ vkládají slova „uvedených
v druhovém seznamu“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/60/EU ze
dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin
určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.“.
CELEX: 32010L0060
4. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , nebo oblast, se kterou je směs
osiv určená k ochraně přirozeného prostředí přirozeně spojena“.
CELEX: 32010L0060
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znějí:

„s) směsí osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí směs, která smí obsahovat osivo
krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém
seznamu, a která je uváděna do oběhu za účelem ochrany přirozeného prostředí
v souvislosti se zachováním genetických zdrojů rostlin,
t) zdrojovou oblastí evropsky významná lokalita5a) nebo zvláště chráněné území5a),
u) lokalitou sběru část zdrojové oblasti, ve které byl uskutečněn sběr osiva pro směs osiv
určenou k ochraně přirozeného prostředí,

v) přímo sklízenou směsí směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí získaná
sběrem v lokalitě sběru,

w) směsí z odděleně pěstovaných složek směs osiv určená k ochraně přirozeného
prostředí získaná smísením osiva jednotlivých složek, které byly vypěstovány odděleně
mimo lokalitu sběru z osiva získaného sběrem v lokalitě sběru; tato směs obsahuje rody,
druhy a případně poddruhy, které jsou typické pro dané stanoviště v lokalitě sběru.“.
CELEX: 32010L0060
6. V § 3a odst. 3 a v § 5 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) registrační nebo evidenční číslo žadatele přidělené podle § 16 odst. 7,“.
7. V § 3b odstavec 4 zní:
„(4) Způsob určení nejvyššího celkového množství osiva každé uchovávané odrůdy
uváděné do oběhu a způsob určení nejvyššího celkového množství osiva všech uchovávaných
odrůd jednoho druhu uváděné do oběhu za vegetační období u zemědělských druhů stanoví
prováděcí právní předpis. Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před
začátkem každého vegetačního období oznámit Ústavu výměru a umístění množitelského
porostu uchovávané odrůdy. Pokud z těchto oznámení vyplývá, že nejvyšší přípustné
množství osiva určené způsobem podle věty první bude překročeno, přidělí Ústav každému
zúčastněnému dodavateli, který vyrábí rozmnožovací materiál, množství osiva, které může
v příslušném vegetačním období uvést do oběhu, a to úměrně k množství, o jehož uvedení do
oběhu dodavatel původně žádal, a v maximálním množství rovnajícím se nejvyšším
přípustným množstvím určeným podle tohoto odstavce. Dodavatel je povinen podat Ústavu za

-4každé vegetační období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do
oběhu.“.

8. V § 4 odstavec 4 zní:
„(4) Podmínky pro uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu jsou
následující
a)
odrůda splňuje tyto předpoklady
1.
je registrovaná,
2.
její registrace byla zrušena, avšak dosud běží lhůta podle § 37 odst. 4,
3.
je zapsaná ve společném katalogu odrůd nebo v případě ovocných rodů
a druhů a révy také alespoň v jednom z úředních seznamů odrůd členských států, nebo
4.
není registrovaná ani zapsaná ve společném katalogu odrůd, ale je množena
dodavatelem jen pro zahraničního odběratele, její dovoz byl podle § 18 odst. 4
povolen Ústavem, je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci
v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj, a existuje u ní úřední popis,
b)
množitelský porost byl uznán podle § 5,
c)
vzorek byl odebrán v souladu s technologickým postupem, který stanoví ministerstvo
vyhláškou,
d)
byly provedeny úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem potřebné ke
zjištění vlastností osiva uvedených v § 3 odst. 2; tyto zkoušky musí být provedeny v
souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.“.
9. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
10. V § 5 odst. 5 se slova „podle odstavce 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 4“ a slova
„Evropských společenství“ se nahrazují slovy „Evropské unie“.
11. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Pokud Státní rostlinolékařská správa nařídí
mimořádné rostlinolékařské opatření podle zvláštního právního předpisu 5), může Ústav
zrušit uznávací list na dotčený množitelský porost.“.
12. V § 5 odst. 7 se slova „odstavci 7“ nahrazují slovy „odstavci 6“.
13. V § 5 odst. 8 písm. e) se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
14. V § 5 odst. 8 písm. f) se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.
15. V § 5 odst. 8 písm. g) se slova „odstavců 7 a 8“ nahrazují slovy „odstavců 6 a 7“.
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16. V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 2 až 8.
17. V § 6 odst. 6 se slova „odstavci 7“ nahrazují slovy „odstavci 5“.
18. V § 6 odstavec 7 zní:
„(7) Ústav v rámci řízení o uznání množitelského porostu sadby brambor odebere vzorek
na základě dodavatelem vyplněné návěsky vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby
brambor.“.
19. V § 12 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) osiv určená k ochraně přirozeného prostředí, která může obsahovat osivo krmných
plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém
seznamu; pro uvádění do oběhu tohoto typu směsi se použije § 12a.“.
CELEX: 32010L0060

20. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
21. Za § 12 se vkládají nové § 12a a 12b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 12a
Uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
(1) Směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu pouze na
základě povolení uděleného Ústavem. Při udělování tohoto povolení Ústav na základě
informací pověřené osoby3c) určí oblast původu dané směsi osiv. Směs osiv určenou k ochraně
přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu pouze v této oblasti původu. V případě, že směs
osiv určená k ochraně přirozeného prostředí obsahuje jednu nebo více uchovávaných odrůd,
postupuje se podle § 3b a 35a.
(2) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem každého
vegetačního období oznámit Ústavu množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru
osiva a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek navíc výměru a umístění
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množství určené způsobem podle odstavce 4 bude překročeno, přidělí Ústav každému
zúčastněnému dodavateli, který vyrábí rozmnožovací materiál, množství směsi osiv, které
může v příslušném vegetačním období uvést do oběhu, a to úměrně k množství směsi osiv, o
jehož uvedení do oběhu dodavatel původně žádal, a v maximálním množství rovnajícím se
nejvyššímu přípustnému množství určenému způsobem podle odstavce 4. Dodavatel je
povinen podat Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí uvedeného do oběhu.

(3) Dodavatel uzavře obal směsi osiv uváděné do oběhu takovým způsobem, aby
nebylo možné jej otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop narušení
na návěsce dodavatele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému obalu musí být návěska
dodavatele nebo plomba. Obal směsi osiv uváděné do oběhu musí být označen návěskou
dodavatele nebo potiskem obsahujícími tyto údaje
a)
slova „Pravidla a normy EU“,
b)
označení dodavatele a jeho adresu, nebo jeho identifikační značku,
c)
označení, zda se jedná o přímo sklízenou směs osiv, nebo směs osiv
z odděleně pěstovaných složek,
d)
rok uzavření obalu vyjádřený slovy „Uzavřeno“ s následným doplněním
příslušného roku vyjádřeného čtyřmístným číslem,
e)
oblast původu směsi osiv,
f)
zdrojovou oblast směsi osiv,
g)
lokalitu sběru směsi osiv,
h)
typ stanoviště v lokalitě sběru směsi osiv,
i)
slova „směs osiv pícnin určená k ochraně přirozeného prostředí, která má
být použita v oblasti se stejným typem stanoviště jako je v lokalitě sběru této směsi, a to
bez ohledu na biotické podmínky“,
j)
číslo partie přidělené dodavatelem,
k)
procentické hmotnostní podíly jednotlivých rostlinných druhů a poddruhů;
v případě přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy, které jsou typické
pro typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam pro
zachování genetických zdrojů rostlin,
l)
čistou nebo hrubou hmotnost balení,
m)
v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin,
obalovací látky nebo jiné pevné přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností klubíček
nebo čistého osiva a celkovou hmotností,
n)
v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti těch
složek směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu a které
nesplňují požadavky na klíčivost stanovené prováděcím právním předpisem; v případě, že
je počet požadovaných hodnot klíčivosti šest a více, postačuje uvést průměr těchto hodnot.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob určení nejvyššího celkového množství
směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, které lze ročně uvádět do oběhu.
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§ 12b
Povolování směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
(1) Ústav povolí uvádění přímo sklízené směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí do oběhu za splnění těchto podmínek
a)
směs osiv byla ve zdrojové oblasti získána z lokality sběru, která nebyla oseta po dobu
40 let přede dnem podání žádosti podle odstavce 3,
b)
zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané směsi osiv,
c)
procentické podíly druhů a poddruhů, které jsou typické pro daný typ stanoviště
v dané lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam pro zachování
genetických zdrojů rostlin, musí být vhodné pro obnovu daného typu stanoviště v dané
lokalitě sběru,
d)
klíčivost všech složek směsi osiv podle písmene c) je na přibližně stejné úrovni, aby
byl po vysetí směsi osiv zachován v porostu původní poměr složek podle písmene c) a tím
zajištěna obnova daného typu stanoviště v dané lokalitě sběru,
e)
procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů, které nejsou typické pro daný typ
stanoviště v dané lokalitě sběru a které nemají jakožto složky dané směsi osiv význam pro
zachování genetických zdrojů rostlin, nesmí překročit 1 %,
f)
výskyt vybraných plevelných rostlinných druhů nesmí překročit nejvyšší přípustnou
úroveň, kterou stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Ústav povolí uvádění směsi osiv z odděleně pěstovaných složek určené k ochraně
přirozeného prostředí do oběhu za splnění těchto podmínek
a)
osivo určené k výrobě směsi bylo ve zdrojové oblasti získáno z lokality sběru, která
nebyla oseta po dobu 40 let přede dnem podání žádosti podle odstavce 3,
b)
zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané směsi osiv,
c)
směs osiv se skládá z druhů a poddruhů, které jsou typické pro daný typ stanoviště
v dané lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam pro zachování
genetických zdrojů rostlin,
d)
složky směsi osiv, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu,
musí před smísením splňovat požadavky na vlastnosti osiva stanovené prováděcím
právním předpisem,
e)
počet generací při množení osiva jednotlivých složek nesmí přesáhnout pět.
(3) Žádost o povolení k uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí podává dodavatel Ústavu. K žádosti musí být přiloženo prohlášení o splnění
požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), pokud se jedná o přímo sklízenou směs osiv,
nebo v odstavci 2 písm. a), b) a e), pokud se jedná o směs osiv z odděleně pěstovaných
složek. Vzor žádosti podle věty první a vzor prohlášení podle věty druhé stanoví prováděcí
právní předpis.
(4) Povolení k uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
obsahuje tyto údaje
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b) údaj, zda se jedná o přímo sklízenou směs osiv nebo směs osiv z odděleně
pěstovaných složek,
c) procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů obsažených ve směsi osiv; v případě
přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy, které jsou typické pro
typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam pro
zachování genetických zdrojů rostlin,
d) v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti těch složek
směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu a které
nesplňují požadavky na klíčivost stanovené prováděcím právním předpisem,
e) množství směsi osiv, na které se povolení vztahuje,
f) oblast původu směsi osiv,
g) omezení uvádění do oběhu v oblasti původu směsi osiv,
h) zdrojovou oblast směsi osiv,
i) lokalitu sběru směsi osiv; v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek také
lokalitu množení osiva,
j) typ stanoviště v lokalitě sběru,
k) rok sklizně.
(5) Ústav nebo pověřená osoba u směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
ověřuje
a)
u přímo sklízené směsi osiv
1.
splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. c) přehlídkou porostu prováděnou
Ústavem v lokalitě sběru, pokud se tato lokalita sběru nachází na území České
republiky; počet a termíny konání těchto přehlídek porostu, jejichž výsledky Ústav
zaznamenává, stanoví prováděcí právní předpis,
2.
splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. d), e) a f) úřední zkouškou nebo
zkouškou pod úředním dozorem; tyto zkoušky musí být provedeny v souladu
s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.
b)
u směsi osiv z odděleně pěstovaných složek splnění požadavků uvedených v odstavci
2 písm. c) a d) úřední zkouškou nebo zkouškou pod úředním dozorem; tyto zkoušky musí
být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody
existují.

a)
b)
c)
d)

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou
výčet plevelných rostlinných druhů, jejichž výskyt je v přímo sklízené směsi
osiv limitován, včetně nejvyšší přípustné úrovně výskytu těchto rostlinných druhů,
požadavky na vlastnosti osiva, které musí před smísením splňovat složky směsi,
které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu,
počty a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru přímo sklízených směsí,
vzor žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně
přirozeného prostředí a vzor prohlášení o splnění požadavků pro udělení povolení uvádět
do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí.“.
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22. V § 17 odst. 6 se za slova „těchto osiv“ vkládají slova „nebo k ověřování vlastností směsi
osiva určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12b odst. 5,“.
23. V § 18 odst. 4 písm. c) úvodní části ustanovení a v § 26 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „Evropských společenstvích“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

24. V § 19 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
25. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Vyskytnou-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby překážky
odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně žadatele upozorní, že v případě
neodstranění překážek žádost zamítne.“.
26. V § 37 odst. 2 a 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.
27. V § 38a odst. 2 písm. b) a v § 38b odst. 2 písm. b) se slova „§ 12 odst. 7 písm. c),“ zrušují
a slova „odst. 8“ se nahrazují slovy „odst. 7“.
28. V § 38a odst. 2 písm. i) a v § 38b odst. 2 písm. i) se za slova „neoznačí nebo nezabalí“
vkládají slova „směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle § 12a odst. 3
nebo“.
29. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 se na konci písmene u) slovo „nebo“ zrušuje.
30. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 písmeno v) zní:
„v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé
uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek
nebo každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí uvedené do oběhu podle § 3b
odst. 4, § 3c odst. 2 nebo § 12a odst. 2, nebo“.
31. V § 38a odst. 2 a v § 38b odst. 2 se doplňuje písmeno w), které zní:
„w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem každého vegetačního
období množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žádat o
povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru a v případě směsi osiv z odděleně
pěstovaných složek navíc výměru a umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a
odst. 2.“.
32. V § 38a odst. 5 písm. a) a v § 38b odst. 5 písm. a) se slova „až v)“ nahrazují slovy „až
w)“.

- 10 33. V § 39 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „podmínek“ se vkládají
slova „a každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí“.

CELEX: 32010L0060

Čl. II

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
1.

Důvod předložení



Název:

Návrh zákona, kterým se mění 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.


Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností:

Základním právním předpisem upravujícím uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin a odrůd okrasných druhů, dohled nad
dodržováním povinností právnických a fyzických osob v této oblasti a sankce za jejich
porušení je 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.
Tento zákon nabyl účinnosti dne 30. srpna 2003.
Zákon o oběhu osiva a sadby byl novelizován již celkem devětkrát. Z tohoto počtu
novelizací však zákon č. 444/2005 Sb., zákon č. 223/2009 Sb., zákon č. 227/2009 Sb. a zákon
č. 281/2009 Sb. představovaly novelizace související s přijímáním jiných zákonů (změna
zákona o územních finančních orgánech, zákona o volném pohybu služeb, zákona
o základních registrech, daňového řádu).
Rozsáhlejší zásah do zákona o oběhu osiva a sadby představovaly úpravy přijaté v zákoně
č. 178/2006 Sb., zákoně č. 96/2009 Sb., zákoně č. 300/2009 Sb. a zákoně č. 331/2010 Sb., z
nichž poslední dvě novely jsou novelami transpozičními reagující na přijetí právních předpisů
Evropské unie.
Zákon o oběhu osiva a sadby má celkem 5 prováděcích právních předpisů, kterými jsou:


vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a
metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 581/2006 Sb., tuto vyhlášku
nahradí vyhláška nová, která je v současné době v legislativním procesu,
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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,
vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti
a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška č. 369/2009 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.,
vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.

Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu zákona je nutnost transponovat nově přijatou
směrnici Evropské unie, kterou je Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010,
kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování
přirozeného životního prostředí na trh.
Cílem předkládaného návrhu zákona je dosažení plné slučitelnosti národních právních
předpisů s evropskou právní úpravou. Transpoziční lhůta byla směrnicí Komise 2010/60/EU
stanovena do 30.11.2011 (čl. 16 odst. 1 směrnice).
Pro výše uvedený účel návrh zákona upravuje a doplňuje některé definice jako lokalita
sběru, zdrojová oblast, směs z odděleně pěstovaných složek, přímo sklízená směs, které návrh
zákona dále používá v nově vkládaných § 12a a 12b. Zavádí se oprávnění uvádět do oběhu
určité typy směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí, a to na základě povolení
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“). Podrobně
upravuje podmínky pro vydání tohoto povolení, náležitosti žádosti podané na Ústav a postup
Ústavu při rozhodování o udělení povolení. Rovněž na základě zmocňovacího ustanovení
počítá se stanovením způsobu určení maximálních limitů pro uvádění do oběhu osiv směsí
určených k ochraně přirozeného prostředí. Stávající zákon č. 219/2003 Sb. již upravuje tuto
problematiku v § 12 odst. 2 písm. e) a v § 12 odst. 7, nicméně tato ustanovení v současné
době nejsou v souladu se směrnicí Komise 2010/60/EU.
Stanoví se rovněž náležitosti označování a balení směsí osiv určených k ochraně
přirozeného prostředí uváděných do oběhu.
Předkládaný návrh zákona v souladu s čl. 4 až 7 a 9 a 13 směrnice 2010/60/EU stanoví
nové povinnosti. Jde o povinnost dodavatele vyrábějícího rozmnožovací materiál oznámit
Ústavu množství osiva směsí určených k ochraně přirozeného prostředí, pro které hodlá žádat
o povolení a výměru a umístění plánovaných lokalit sběru. Druhou povinností pro dodavatele
vkládanou do zákona je povinnost oznámit ústavu množství osiva směsí určených k ochraně
přirozeného prostředí, které uvedl za dané vegetační období do oběhu. V případě nesplnění
těchto povinností pak zavádí návrh zákona odpovídající sankce.
Předkládaný návrh dále upravuje tři ustanovení, ve kterých se v současném znění zákona
vyskytují drobné nedostatky či nesrovnalosti. Jedná se o zpřesnění formulace v § 4 odst. 4
upravujícím předpoklady pro uznání rozmnožovacího materiálu, který se vztahuje i na
uznávání množitelského porostu. Druhou změnou je oprava znění § 6 odst. 9. Dále v § 19
odst. 5 dochází ke zrušení povinnosti Ústavu vyžádat si v případě nového balení a označování
rozmnožovacího materiálu jiné země původu předchozí souhlas příslušného úřadu země
původu osiva, a to z důvodu, že uvedený postup již není příslušnými úřady vyžadován.

- 13 2.

Návrh variant řešení



Návrh možných řešení, včetně „nulové“ varianty

Varianta 1 – „nulová“
V případě nečinnosti, tedy netransponování směrnice Komise 2010/60/EU do národní
legislativy, by nedošlo k harmonizaci národního a unijního práva. České republice by za
neplnění mezinárodních závazků členského státu Evropské unie hrozilo zahájení sankčního
řízení s možným uložením pokuty za nedodržování závazků vyplývajících z přístupové
smlouvy a dalších dokumentů.
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“.
Varianta 2
Z hlediska cíle návrhu zákona, tedy dosažení plné slučitelnosti národní právní úpravy
s právem Evropské unie, byla zvažována druhá varianta identifikovaného problému, a to
zpracovat návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby tak, aby došlo k plné transpozici výše
uvedené směrnice. Nelegislativní možnost úpravy zvažována nebyla, neboť jiná varianta než
provedení transpozice legislativní cestou není možná.


Dotčené subjekty

-

Dotčenými subjekty jsou:
subjekty podnikající v zemědělství,
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Ústav).

3.


Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů všech variant

Doposud se právní úprava Evropské unie omezovala pouze na ustanovení, že lze stanovit
zvláštní podmínky, za kterých je možno uvádět do oběhu směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí. Směrnice Komise 2010/60/EU přinesla naplnění tohoto ustanovení
v podobě podrobných požadavků pro uvádění tohoto typu směsi do oběhu. Právní úprava
České republiky obsahovala možnost uvádět do oběhu tento typ směsí osiv, ale dotyčná
ustanovení neodpovídala požadavkům nové právní úpravy Evropské unie. Nově bude možné
uvádět do oběhu tento typ směsi osiv pouze za podmínky splnění všech nových požadavků,
které jsou stanoveny v návrhu zákona.
Návrh zákona implementuje výše označenou směrnici včetně povinností, které tato
směrnice stanoví. Předpokládá se mírné zvýšení administrativní zátěže pro dodavatele, kteří
budou mít zájem o využívání směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního
prostředí a jejich uvádění na trh. Jedná se tedy o nové informační povinnosti, které přímo
vyplývají z povinné implementace (články 4 až 7 směrnice). Nutno zdůraznit, že nové
povinnosti se budou vztahovat pouze na dodavatele osiv, kteří se rozhodnou, že směsi osiva
pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí budou chtít sklízet a uvádět na
trh. Ovšem počet dodavatelů těchto osiv bude znám až po účinnosti novely zákona. V této
chvíli nelze počet těchto dodavatelů ani kvalifikovaně odhadnout. Vzhledem k délce
legislativního procesu návrhu zákona lze předpokládat, že případní zájemci o tento druh osiv
z řad dodavatelů mohou žádat o povolení až v souvislosti s příštím vegetačním obdobím, tedy

- 14 v roce 2012. Předkladatel je tedy schopen kvantifikovat případnou administrativní zátěž
nejdříve v roce 2013. Podstatné je konstatování, že se nejedná o informační povinnosti a s tím
související zvýšenou administrativní zátěž vztahující se na všechny dodavatele osiv. Toto
mírné zvýšení administrativní zátěže představuje nutnost vyplnit žádost o povolení a
prohlášení podle stanoveného vzoru a podat 2 oznámení, vzory těchto formulářů budou
stanoveny vyhláškou a zároveň budou k dispozici ke stažení na webových stránkách Ústavu.
Finanční náklady žadatelů spočívají v částkách na poštovné, a to pouze v případech, kdy
žadatel nedisponuje připojením k internetu. Pokud jde o zaměstnance Ústavu, přibude jim
nová agenda, neboť budou muset vést správní řízení o podaných žádostech, ovšem tuto
agendu budou zpracovávat stávající zaměstnanci Ústavu, tudíž žádné další náklady na zvýšení
počtu systemizovaných míst nevzniknou.
Předkládaný návrh zákona nepředpokládá zvýšení finančních nákladů na úřední dozor
prováděný Ústavem. Nepředpokládá se ani zvýšení nákladů pro subjekty podnikající
v zemědělství.
Navrhovaná právní úprava sebou nenese žádné negativní sociální dopady a ani nežádoucí
dopady na životní prostředí.


Konzultace:

Celý proces tvorby směrnice Komise 2010/60/EU byl za přímé účasti pracovníka Ústavu
projednáván ve Stálém výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví a byl
pravidelně konzultován s odbornou veřejností, včetně tvorby pozic České republiky. S touto
směrnicí byla rovněž po jejím přijetí seznámena odborná veřejnost.
4.


Návrh řešení
Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení:

Jako nejvhodnější a prakticky jediná možná varianta byla shledána varianta 2, tedy
legislativní cesta - novelizace zákona o oběhu osiva a sadby. Jiným než legislativním
způsobem by nedošlo k transpozici výše uvedené směrnice, proto jiná varianta v tomto
případě nepřipadá v úvahu. Předkládaný návrh zákona je čistě implementační a nezasahuje do
jiných oblastí zákona o oběhu osiva a sadby. Výjimkou jsou drobné legislativně-technické
změny sloužící pouze k odstranění nedostatků či nepřesností..


Implementace a vynucování:

Orgánem státní správy zodpovědným za kontrolu dodržování nově navrhovaných
ustanovení souvisejících s udělováním povolení pro uvádění do oběhu osiv směsí určených
k ochraně přirozeného prostředí je Ústav, do jehož věcné působnosti spadá dozor nad
dodržováním zákona o oběhu osiva a sadby. Vynutitelnost nově stanovených povinností
zajišťují nové sankce za jejich nedodržení, jež jsou vkládány do ustanovení § 38a a 38b.
Za nově stanovené přestupky lze uložit pokutu do výše 500.000,- Kč fyzické osobě, která
jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva směsi
určené k ochraně přirozeného prostředí uvedeného do oběhu. Obdobně lze pokutu do stejné
výše uložit fyzické osobě, která jako dodavatel vyrábějící rozmnožovací materiál v podobě
směsí určených k ochraně přirozeného prostředí neoznámí Ústavu množství osiva směsí

- 15 určených k ochraně přirozeného prostředí, pro které hodlá žádat o povolení, včetně výměry a
umístění plánovaných lokalit sběru.
Za stejná porušení zákona lze uložit sankci do výše 500.000,- Kč za správní delikt
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Pokuty bude ukládat a vybírat Ústav jako
příslušný správní úřad.



Přezkum účinnosti:

Z přezkumu účinnosti, který má být podle článku 15 směrnice proveden Komisí do
31. prosince 2014, mohou vzejít případné změny této směrnice.
Přezkum nově přijatých změn bude prováděn Odborem osiv a sadby jako věcně
příslušným technickým odborem Ústavu.


Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů:

Ing. Nevena Turčičová, Odbor osiv a sadby Ústavu
Tel: +420 737 267 377, email: nevena.turcicova@ukzuz.cz
Mgr. Jaroslav Juřica, Kancelář Ústavu, Právní oddělení
Tel.: +420 543 548 234, e-mail: jaroslav.jurica@ukzuz.cz
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a mezinárodními smlouvami
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky
a neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
6. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Předkládaný návrh zákona transponuje směrnici Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna
2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k
uchování přirozeného životního prostředí na trh.
Návrh zákona je možné hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Vzhledem
k tomu, že tento návrh pouze zapracovává znění uvedené směrnice, není ho nutno podle Čl. 8
odst. 1 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES notifikovat. Návrh svým obsahem
nepřekračuje požadavky příslušné směrnice.
Předkládaný návrh zákona není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a
je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie.
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- 17 ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I
K bodu 1
Ve vyjmenovaných ustanoveních zákona dochází v souladu s Lisabonskou smlouvou
k nahrazení slov „Evropských společenství“ slovy „Evropské unie“.
K bodu 2
K § 1 odst. 1
Zpřesnění pozitivního vymezení předmětu úpravy v tom smyslu, že se návrh zákona týká
uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a registraci odrůd druhů pěstovaných
rostlin uvedených v druhovém seznamu. Ten je pak následně na základě zmocňovacího
ustanovení obsaženém v § 3 odst. 11 písm. e) zákona stanoven vyhláškou.
K bodu 3
K poznámce pod čarou č. 1
Text poznámky pod čarou se v souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády doplňuje o citaci
právního předpisu Evropské unie, jehož obsah je předkládaným návrhem transponován.
K bodu 4 a 5
K § 2 odst. 2
Doplnění definic několika nových pojmů, které je nutné na základě směrnice 2010/60/EU
v zákoně vysvětlit a se kterými zákon dále pracuje zejména v nově vkládaných § 12a a 12b.
K bodu 6
K § 3a odst. 3 písm. a) a § 5 odst. 1 písm. a)
Na základě usnesení vlády č. 450/2009 byla přijata Koncepce jednotného správního řízení
s minimem odůvodněných odchylek. V souladu s touto koncepcí a na základě zásadní
připomínky Ministerstva vnitra je novelou zákona o oběhu osiva a sadby přepracováno
ustanovení § 3a odst. 3 písm. a) a § 5 odst. 1 písm. a). Navrhované znění vyplývá ze
skutečnosti, že registrační nebo evidenční číslo dodavatele není jednou z obecných náležitostí
podle § 37 odst. 2 správního řádu, a proto je nutné ustanovení tohoto znění v zákoně
ponechat.
V souladu s uvedenou koncepcí byla zrušena ustanovení § 5 odst. 3 a 6 odst. 2 a 3, neboť
nadbytečně opakují náležitosti žádosti podle § 37 odst. 2 správního řádu. Pro úplnost
dodáváme, že podle harmonogramu prací má být tato koncepce v rámci zákona o oběhu osiva
a sadby realizována v roce 2011.
K bodu 7
K § 3b odst. 4
Navrhovaná úprava tímto transponuje ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice 2010/60/ES (přidělení
množství osiva jednotlivým dodavatelům, které budou moci uvést na trh v daném
pěstitelském období při překročení celkového množství). S ohledem na právní jistotu adresátů
právní normy, kteří by měli znát způsob stanovení jim přidělovaného množství uchovávaných
odrůd osiva, je navrhována tato úprava stávajícího ustanovení § 3b odst. 4 zákona.

- 18 K bodu 8
K § 4 odst. 4
Ustanovení zpřesňující návětí a obsah odstavce 4. Smyslem tohoto bodu je zdůraznění faktu,
že nejen odrůdy přihlášené k uznávání rozmnožovacího materiálu musí splňovat podmínky
stanovené v písmenu a) tohoto odstavce, ale rovněž odrůdy přihlášené k uznávání
množitelského porostu musí tyto podmínky také splňovat. Ze stávajícího textu § 4 odst. 4 to
jednoznačně nevyplývalo.
K bodu 9
K § 5 odst. 3
Viz odůvodnění k bodu 6.
K bodu 10
K § 5 odst. 5
Legislativně-technická úprava související se zrušením odstavce 3 a následným přečíslováním.
Nahrazení slov „Evropských společenství“ slovy „Evropské unie“ – viz odůvodnění k bodu 1.
K bodu 11
K § 5 odst. 5
Na konci odstavce 5 je doplněna věta, která vychází z poznatků praxe. Předpokladem pro
uznání rozmnožovacího materiálu je skutečnost, že byl uznán množitelský porost, ze kterého
rozmnožovací materiál pochází. V případě, že Ústav nejprve uzná samotný množitelský
porost a Státní rostlinolékařská správa následně podle zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči, zjistí výskyt škodlivých organismů a vydá mimořádné rostlinolékařské
opatření, nemůže Ústav následně v řízení o uznání rozmnožovacího materiálu uznávací list
vydat. Navrhovaná úprava by měla docílit toho, aby dodavatelé nemohli v případě vydání
mimořádného rostlinolékařského opatření žádat o uznání rozmnožovacího materiálu. Dosud
tak činit mohou, neboť mají uznávací list vydaný ještě před vydáním, resp. nabytím právní
moci rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy o vydání mimořádného rostlinolékařského
opatření. V takovém případě pak musí Ústav vždy žádost o uznání rozmnožovacího materiálu
zamítnout.
K bodům 12 až 15
Legislativně-technické úpravy související se zrušením a následným přečíslováním odstavců v
§ 5.
K bodu 16
K § 6 odst. 2 a 3
Viz odůvodnění k bodu 6 a z toho vyplývající následné přečíslování odstavců.
K bodu 17
K § 6 odst. 6
Legislativně-technická úprava související se zrušením odstavců 2 a 3 v § 6 a následným
přečíslováním odstavců v tomto ustanovení.
K bodu 18
K § 6 odst. 7
Úprava stávajícího znění zákona, které neodpovídalo skutečnosti ani stávající praxi.

- 19 K bodu 19
K § 12 odst. 2 písm. e)
Směrnice 2010/60/EU přináší podrobná pravidla pro povolování a uvádění do oběhu toho
typu směsi, který byl uveden v písmeni e), proto je text tohoto písmene změněn v souladu
s touto směrnicí a doplněn o odkaz na paragraf 12a, který se týká pouze tohoto typu směsí.
K bodu 20
K § 12 odst. 7
Odstavec 7 je nahrazen paragrafem 12b.
K bodu 21
K § 12a a 12b
Jedná se o transpozici směrnice 2010/60/EU. Tyto nové paragrafy vkládají do zákona
podmínky pro uvádění do oběhu a povolování určitého typu směsi osiv (směs osiv určená
k ochraně přirozeného prostředí), tyto typy směsí je možno uvádět do oběhu i nyní podle
dosavadního znění zákona (§ 12 odst. 2 písm. e) a odst. 7). Toto znění ale obsahuje pouze
ustanovení, která neodpovídají požadavkům transponované směrnice. Nové paragrafy tedy
naplňují požadavky směrnice týkající se žádosti o povolení, podmínek pro získání povolení,
množství osiva těchto směsí, které lze uvádět do oběhu, a označování a balení osiva těchto
směsí.
K bodu 22
K § 17 odst. 6
Směrnice Komise 2010/60/EU v čl. 7 odst. 3 umožňuje, aby potřebné zkoušky sloužící
ke zjištění vlastností osiva směsí určených k ochraně přirozeného prostředí prováděl buď
příslušný orgán členského státu (tedy Ústav), nebo aby tyto zkoušky byly prováděny pod
dozorem příslušného orgánu členského státu. V praxi to znamená, že lze pověřit
soukromoprávní subjekt k provádění této činnosti, což je navrženo v ustanovení § 17 odst. 6.
Pověření k této činnosti dostane pouze laboratoř technicky a odborně způsobilá k těmto
zkouškám podle § 17 zákona. Výhodou plynoucí z takovéto úpravy bude úspora nákladů pro
Ústav, protože dotyčné zkoušky směsí osiv jsou finančně i časově náročné. Rovněž pro
dodavatele bude finančně výhodnější, když zkoušky směsi provede pověřená laboratoř patřící
dodavateli, který zároveň danou směs osiv vyrobil a hodlá ji uvést do oběhu. Ústav by za
takové situace vykonával běžný dozor nad touto činností.
K bodu 23
K § 18 odst. 4 písm. c) a § 26 odst. 3
V uvedených ustanoveních se v úvodních
společenstvích“ slovy „Evropské unii“.

částech

nahrazují

slova

„Evropských

K bodu 24
K § 19 odst. 5
Jedná se o vypuštění povinnosti Ústavu vyžádat si předchozí souhlas příslušného
certifikačního úřadu země původu při novém balení a označování rozmnožovacího materiálu
pocházejícího z jiného státu EU nebo ze třetí země. Tento postup už není příslušnými úřady
vyžadován, a tudíž představuje nadbytečnou administrativní zátěž.
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K § 29 odst. 3
Ustanovení bylo s ohledem na odůvodnění k bodu 6 přepracováno. Přepracovanou část tohoto
ustanovení je navrženo ponechat, protože nejde o odstranění nedostatků žádosti. Překážkami,
které brání dalšímu řízení, jsou myšleny hmotně právní překážky, které se vyskytují až
v průběhu řízení například v rámci zkoušení dané odrůdy.
K bodu 26
K § 37 odst. 2 a 3
V § 37 odst. 2 a 3 se číslo 2 nahrazuje číslem 1. Legislativně technická úprava spočívající
v opravě chybně ponechaných odkazů v § 37 odst. 2 a 3 zákona, kdy tato ustanovení odkazují
na odstavec 2, zatímco mají správně odkazovat na příslušná písmena odstavce 1.
K bodu 27
K § 38a odst. 2 písm. b) a 38b odst. 2 písm. b)
Legislativně technická úprava provádějící změnu v souvislosti se zrušením odstavce 7 v § 12
a přečíslováním následujících odstavců.
K bodu 28
K § 38a odst. 2 písm. i) a § 38b odst. 2 písm. i)
V rámci úpravy správních deliktů byl doplněn odkaz na § 12a odst. 3.
K bodu 29
K § 38a odst. 2 a § 38b odst. 2
Jedná se o legislativně technickou úpravu navazující na novelizační bod 30.
K bodu 30
§ 38a odst. 2 písmeno v) a § 38b) odst. 2 písmeno v)
Přepracované znění skutkové podstaty správního deliktu v návaznosti na nově stanovené
povinnosti v § 12a odst. 2 transponujícím směrnici Komise 2010/60/EU.
K bodu 31
K § 38a odst. 2 a § 38b odst. 2
Doplnění písmene w) jako skutkové podstaty správního deliktu v návaznosti na nově
stanovené povinnosti v § 12a odst. 2.
.
K bodu 32
K § 38a odst. 5 písm. a) a § 38b odst. 5 písm. a)
Legislativně-technická úprava v souvislosti s nově vkládaným písmenem w), která
představuje doplnění písmene w) v ustanovení o maximální výši pokuty (500 tisíc Kč), kterou
je možné uložit za nově vložené skutkové podstaty správních deliktů v návaznosti na body 30
a 31.
K bodu 33
K § 39 odst. 2 písm. c)
Doplnění ustanovení o sdělování údajů Komisi Evropských společenství o další druh
informací. Tento požadavek stanoví směrnice 2010/60/EU.
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K Čl. II
S ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu směrnice Komise 2010/60/EU (30.11.2011) a
nutnost stanovení legisvakanční lhůty se navrhuje účinnost zákona prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

V Praze dne 2. června 2011

předseda vlády

ministr zemědělství
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PLATNÉ ZNĚNÍ části zákona č. 219/2003 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

ČÁST PRVNÍ
ODRŮDY, OSIVO A SADBA PĚSTOVANÝCH ROSTLIN
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství Evropské
unie a upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů
1)

1)

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 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu 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 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového
vegetativního množitelského materiálu 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 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového
vegetativního množitelského materiálu na trh.
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 Komise 77/629/EHS ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o
uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
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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.
První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o
uvádění osiva pícnin na trh.
První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice Rady 66/402/EHS
o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví
zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
osiva obilovin, sadby brambor, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných
rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a
69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS,
69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
zeleniny na trh.
Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS,
70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném
katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o
uvádění na trh osiva pícnin.
Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS,
66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a
směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a
69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a
78/388/EHS.
Směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění
révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS
o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a
přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska
mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění
osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a
sadby na trh.
Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o
uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na
trh, pokud jde o přijímání prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně přísným
požadavkům.
Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin,
sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd
druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o
uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění
osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují skupiny odrůd mangoldu a červené řepy,
na které odkazují požadavky na nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady
70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.
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Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o
uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění
osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní
osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění
osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní
osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva
pícnin na trh.
Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo
osivo na trh.
Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin
a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o
uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a
o podmínkách a označování těchto tříd.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací
materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací
materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS.
Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a
rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS.
Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad
dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a
rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad
dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh
rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se
odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou
dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o
uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a
sadby na trh.
Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin,
sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na
trh.
Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS,
66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin,
osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném
katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, pokud se týká konsolidace vnitřního trhu, geneticky
modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin.
Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo jiné ve věci neúředních inspekcí,
směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o
uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva
zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva
obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění
osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví požadavky na návěsku nebo jiný
dokument vystavený dodavatelem na základě směrnice Rady 98/56/ES.
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Směrnice Komise 1999/67/ES ze dne 28. června 1999, kterou se mění směrnice 93/67/EHS, kterou se stanoví
tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady
91/682/EHS.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví dodatečná opatření pro odrůdové
seznamy okrasných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin
na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového
vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS.
Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.
Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva
olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění
osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin
na trh, 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního
množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny s
výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných
rostlin určených k produkci ovoce na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin
na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o
uvádění sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných rostlin na trh s ohledem
na srovnávací zkoušky a testy Společenství.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice
Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro
zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice
Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro
zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2003/111/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterou se mění příloha II směrnice 92/34/EHS o
uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních
požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění
osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS,
2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva
vyprodukovaného ve třetích zemích.
Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění
sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění
osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se
zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o
zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování
zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a
ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh.
Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a
ovocných rostlin určených k produkci ovoce.
Směrnice Komise 2009/145/ES, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a
odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a
odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny
pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.
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okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým
a fyzickým osobám a sankce za jejich porušení.
(2) Tento zákon se nevztahuje na reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určených k obnově lesa a zalesňování a pro
udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a
pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
§2
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, vymezitelný
projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů,
odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto
znaků, a považovaný za jednotku rozmnožovatelnou beze změny,
b) rozmnožovacím materiálem osivo a sadba pěstovaných rostlin,
c) osivem semena k rozmnožování nebo pěstování rostlin; za osivo se považuje i sadba
brambor a ustanovení písmene d) se pro ni nepoužije,
d) sadbou rostliny nebo části rostlin sloužící k rozmnožování nebo k pěstování,
e) komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, z nichž se daná odrůda skládá
anebo z nichž se vyrábí rozmnožovací materiál dané odrůdy,
f) geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované
rostliny1a),
g) udržovacím šlechtěním odrůdy postup podle obecně uznávané praxe, zajišťující
zachování uniformity a stálosti odrůdy2),
h) udržovatelem odrůdy osoba odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy,
i) uváděním do oběhu obchodní skladování, prodej, nebo jiný způsob převodu nebo
přechodu rozmnožovacího materiálu na jinou osobu, pokud jsou tyto činnosti
prováděny za účelem jeho obchodního využití, přičemž za uvádění do oběhu se
považuje rovněž nabízení k prodeji; za uvádění do oběhu se nepovažuje výroba nebo
úprava rozmnožovacího materiálu u jiné osoby, která není spojena s převodem nebo
přechodem rozmnožovacího materiálu, a poskytnutí rozmnožovacího materiálu pro
šlechtitelské, výzkumné a pokusné účely,
j) uznávacím řízením proces úředního zkoušení množitelských porostů a
rozmnožovacího materiálu; formou uznávacího řízení je rovněž osvědčování vlastností
rozmnožovacího materiálu pro účely vývozu s vydáváním mezinárodně platných
certifikátů,
k) sazenicemi zeleniny mladé rostliny vyrobené z osiva, sadby nebo části rostlin k
výsadbě pro pěstování zeleniny ke konečné spotřebě,
l) podnoží výpěstek rodu nebo druhu včetně jejich kříženců a odrůd vhodných pro
štěpování odrůd révy, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů nebo zeleniny,
m) úředním popisem odrůdy popis odrůdy sestavený na základě úředních zkoušek
odlišnosti, uniformity a stálosti odrůdy, zahrnující znaky, jimiž je odrůda vymezena,
Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění
směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.
1a)
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
2)
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu
a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění
zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb. a zákona č. 219/2003 Sb.
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sadby,
n) kategorií rozmnožovacího materiálu šlechtitelský rozmnožovací materiál,
rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
rozmnožovací materiál, standardní osivo zeleniny, standardní rozmnožovací materiál
révy, konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů nebo obchodní osivo,
kterým je rozlišena biologická hodnota a rozsah sledování vlastností příslušného
rozmnožovacího materiálu,
o) šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající
úřednímu popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě
rozmnožovacího materiálu předstupňů a nepodléhá uznávacímu řízení, pokud není
uváděn do oběhu,
p) rozmnožovacím materiálem předstupňů rozmnožovací materiál vyráběný nebo
zajišťovaný udržovatelem odrůdy jako kategorie předcházející základnímu
rozmnožovacímu materiálu,
q) základním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál, který slouží k výrobě
certifikovaného rozmnožovacího materiálu a je vyroben udržovatelem nebo pod jeho
dohledem přímo ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu nebo z rozmnožovacího
materiálu předstupňů,
r) certifikovaným rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál vyrobený přímo z
uznaného šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, z rozmnožovacího materiálu
předstupňů nebo ze základního rozmnožovacího materiálu, anebo z certifikovaného
rozmnožovacího materiálu,
s) standardním osivem osivo registrované odrůdy zeleniny nebo odrůdy zeleniny zapsané
ve společném katalogu odrůd, které nepodléhá uznávacímu řízení a které je určeno
zejména k produkci zeleniny,
t) standardním rozmnožovacím materiálem révy sadba, která je odrůdově pravá a
odrůdově čistá, určená k produkci hroznů anebo k produkci rostlin nebo částí těchto
rostlin, určených k produkci hroznů, která splňuje požadavky stanovené tímto
zákonem, a u níž bylo úřední zkouškou ověřeno splnění těchto požadavků,
u) konformním rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál ovocného rodu a
druhu, který je odrůdově pravý a čistý a je určen k výrobě rozmnožovacího materiálu a
sadby,
v) obchodním osivem osivo vyjmenovaných zemědělských druhů, které splňuje
požadavky na pravost a čistotu druhu a nepodléhá uznávacímu řízení,
w) generací ročník nebo pořadí následného množení v rámci jedné kategorie
rozmnožovacího materiálu používané u rozmnožovacího materiálu předstupňů,
základního a certifikovaného rozmnožovacího materiálu,
x) množitelským porostem rostlinný porost k výrobě rozmnožovacího materiálu,
y) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která uvádí do oběhu, rozmnožuje nebo
vyrábí, popřípadě dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál za účelem jeho
uvedení do oběhu,
z) klonem vegetativně množené potomstvo odrůdy jediné rostliny, vybrané na základě
odrůdové pravosti znaků jeho fenotypu a jeho zdravotního stavu.
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
a) partií rozmnožovacího materiálu množství vyjádřené hmotností nebo počtem kusů
stejnorodého rozmnožovacího materiálu, u rozmnožovacího materiálu chmele, révy,
ovocných rodů a druhů a okrasných druhů též stejnorodého složení a původu,
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zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu,
c) uzavřenou pěstební oblastí katastrální území, v němž je uplatňován režim ochrany
rozmnožovacího materiálu,
d) zdravotní třídou označení rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocného rodu a
druhu, který je viru prostý nebo testovaný na viry,
e) společným katalogem odrůd Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin nebo
Společný katalog odrůd druhů zeleniny sestavený příslušným orgánem Evropských
společenství Evropské unie na základě seznamů odrůd členských států, zveřejněný v
Úředním věstníku Evropské unie,
f) úřední zkouškou odborné a zkušební úkony provedené Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „Ústav“) nebo pověřenou osobou podle
tohoto zákona a podle zvláštního zákona3),
g) registrovanou odrůdou odrůda zapsaná do Státní odrůdové knihy,
h) rovnocenností pro přehlídky množitelských porostů schválení udělené třetí zemi2a),
zaručující, že přehlídky množitelských porostů, prováděné v dané třetí zemi jsou
rovnocenné přehlídkám množitelských porostů prováděným podle tohoto zákona,
i) rovnocenností pro osivo schválení udělené třetí zemi2a), zaručující, že osivo
vyprodukované v dané třetí zemi je rovnocenné osivu vyprodukovanému v souladu s
tímto zákonem,
j) úředním dozorem soubor kontrolních opatření prováděných Ústavem,
k) rozmnožovacím materiálem rychlerostoucích dřevin materiál pěstovaný na zemědělské
půdě, sloužící k zakládání produkčních porostů rychlerostoucích dřevin,
l) osivem s neukončenou certifikací osivo, které bylo sklizeno v jiném členském státě
Evropských společenství Evropské unie (dále jen „členský stát“) nebo ve třetí zemi z
množitelského porostu vyhovujícího požadavkům srovnatelným s požadavky
stanovenými tímto zákonem nebo které bylo sklizeno v České republice z množitelského
porostu vyhovujícího požadavkům tohoto zákona, pokud je určeno k uznání v jiném
členském státě, u kterého dosud nebylo ukončeno uznávací řízení,
m) okrasnými druhy okrasné rostliny bez rozlišení stupně jejich botanického třídění,
n) egalizací sloučení partií osiva nebo jejich částí stejného druhu a odrůdy,
o) genetickou erozí postupná ztráta genetické rozmanitosti mezi populacemi nebo odrůdami
téhož druhu a uvnitř těchto populací nebo odrůd, nebo zužování genetického základu
druhu v důsledku zásahu člověka nebo změn životního prostředí,
p) krajovou odrůdou soubor populací nebo klonů rostlinného druhu, které jsou přirozeně
adaptovány na podmínky životního prostředí v jejich oblasti,
q) uchovávanou odrůdou krajová odrůda nebo odrůda přirozeně adaptovaná na místní a
regionální podmínky a ohrožená genetickou erozí, registrovaná vzhledem k jejímu
významu pro zachování genetických zdrojů rostlin,
r) oblastí původu oblast tradičního pěstování uchovávané odrůdy, na kterou je odrůda
přirozeně adaptována, nebo oblast, se kterou je směs osiv určená k ochraně
přirozeného prostředí přirozeně spojena.,
s) směsí osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí směs, která smí obsahovat osivo
krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v
3)

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004 Sb.
2a)
Rozhodnutí Rady 2003/17/ES ze dne 16. prosince 2002 o rovnocennosti inspekcí v terénu prováděných ve
třetích zemích u množitelského porostu pro produkci osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného ve
třetích zemích, ve znění Rozhodnutí Rady 2003/403/ES ze dne 26. května 2003.
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prostředí v souvislosti se zachováním genetických zdrojů rostlin,
t) zdrojovou oblastí evropsky významná lokalita5a) nebo zvláště chráněné území5a),
u) lokalitou sběru část zdrojové oblasti, ve které byl uskutečněn sběr osiva pro směs
osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí,
v) přímo sklízenou směsí směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí získaná
sběrem v lokalitě sběru,
w) směsí z odděleně pěstovaných složek směs osiv určená k ochraně přirozeného
prostředí získaná smísením osiva jednotlivých složek, které byly vypěstovány
odděleně mimo lokalitu sběru z osiva získaného sběrem v lokalitě sběru; tato směs
obsahuje rody, druhy a případně poddruhy, které jsou typické pro dané stanoviště
v lokalitě sběru.
§ 3a
Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd
(1) Na základě povolení Ústavu lze uvádět do oběhu osivo odrůdy zemědělského druhu,
pro kterou byla Ústavu předložena žádost o registraci odrůdy, nebo osivo odrůdy
zeleninového druhu, pro kterou byla předložena žádost o registraci odrůdy nebo o zapsání
odrůdy do seznamu odrůd jiného členského státu. Povolení se uděluje pouze pro testy a
hodnocení v zemědělských podnicích s cílem získat informace o pěstování, popřípadě použití
odrůdy.
(2) Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy Ústavu podává
a) dodavatel se sídlem na území České republiky nebo jeho zmocněný zástupce u odrůdy
zemědělského druhu, pro kterou byla podána žádost o registraci odrůdy,
b) osoba nebo její zmocněný zástupce, která podala žádost o registraci odrůdy nebo o
zápis odrůdy do seznamu odrůd jiného členského státu v případě zeleninového druhu.
(3) Žádost podle odstavce 2 musí obsahovat
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu4), identifikační číslo,
osoby (dále jen "identifikační číslo") místo trvalého pobytu nebo pobytu4a) a místo
podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a), u právnické
osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo a popřípadě umístění organizační
složky na území České republiky, včetně přiděleného registračního nebo evidenčního
čísla podle § 16 ,
a) registrační nebo evidenční číslo žadatele přidělené podle § 16 odst. 7,
b) název druhu a návrh názvu odrůdy,
c) popis odrůdy,
d) plánované zkoušky a hodnocení včetně označení státu nebo států, kde budou
provedeny a hodnoceny,
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(4) Osivo uváděné do oběhu podle odstavce 1 musí splňovat požadavky na vlastnosti
certifikovaného osiva první nebo druhé generace. Požadavky na vlastnosti certifikovaného
osiva první nebo druhé generace u jednotlivých druhů stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Vlastnosti osiva se ověří úředními zkouškami nebo zkouškami pod úředním dozorem,
u sadby brambor pouze úředními zkouškami. V případě zeleninových druhů podléhá osivo
následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty; obdobný postup se užije u odběru vzorků.
(6) Obaly osiva musí být zabaleny a uzavřeny v souladu s § 19 a označeny úřední
návěskou u zemědělských druhů nebo návěskou dodavatele u zeleninových druhů. Návěska je
oranžové barvy a musí obsahovat následující údaje:
a) označení orgánu odpovědného za certifikaci osiva, s výjimkou zeleninových druhů,
b) číslo partie,
c) měsíc a rok uzavření obalu osiva,
d) název druhu, název odrůdy nebo návrh názvu odrůdy a úřední číslo žádosti o registraci
odrůdy nebo žádosti o zapsání odrůdy do seznamu odrůd v jiném členském státě,
e) označení "úředně nezapsaná odrůda",
f) označení "pouze pro zkoušky a hodnocení", s výjimkou zeleninových druhů,
g) označení "geneticky modifikovaná odrůda", v případě geneticky modifikovaných
odrůd,
h) u sadby brambor velikostní třídění,
i) hmotnost balení, popřípadě množství čistých semen,
j) při použití obalovací látky či granulovaných pesticidů se uvede hmotnost doplňkových
látek a poměr mezi nimi a čistými semeny,
k) označení dodavatele.
(7) Povolení je platné po dobu nejdéle 1 roku. Povolení je možné obnovit vždy na dobu 1
roku na základě žádosti, ke které musí být přiloženy doklady, které stanoví prováděcí právní
předpis.
(8) Veškerá povolení pozbudou platnosti, pokud je žádost o zapsání do Státní odrůdové
knihy u zemědělského druhu nebo žádost o zapsání do Státní odrůdové knihy nebo obdobného
seznamu jiného členského státu u zeleninového druhu vzata zpět nebo zamítnuta.
(9) Ústav oznámí Komisi a příslušným úřadům členských států obdržení žádosti, udělení,
obnovení nebo pozbytí platnosti povolení, popřípadě zamítnutí žádosti.
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a) se prokáže nevhodnost pěstování takové odrůdy z rostlinolékařského hlediska,
b) se prokáže, že odrůda není vhodná k pěstování na daném území nebo nepřináší
požadované výsledky,
c) se vyskytne důvodné podezření, že odrůda může ohrozit lidské zdraví nebo životní
prostředí.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti osiva, maximální hmotnost
partií a minimální hmotnost vzorků osiva, postup při určení množství, které lze povolit u
jednotlivých odrůd a druhů osiva, vzor dokladu pro podání žádosti o povolení nebo o
obnovení povolení, druh, způsob a rozsah kontroly oběhu osiva a kontroly udržovacího
šlechtění.
§ 3b
Výroba a uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd
(1) Osivo uchovávané odrůdy lze vyrábět pouze v oblasti původu této odrůdy. Pokud
vlivem nepříznivých podmínek prostředí nelze v oblasti původu vyrobit uznané osivo, Ústav
může na základě doporučení osoby pověřené podle zákona o genetických zdrojích rostlin a
mikroorganismů3c) schválit další oblast pro výrobu osiva dané odrůdy, a to s přihlédnutím k
případnému rozhodnutí Komise, kterým se stanoví omezení nebo podmínky pro stanovení
této oblasti. Osivo uchovávané odrůdy vyrobené v další oblasti pro výrobu osiva může být
využíváno pouze v oblasti původu.
(2) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do oběhu pouze v oblasti původu. Ústav
může pro uvádění osiva uchovávané odrůdy do oběhu schválit další oblasti na území České
republiky, jestliže jsou tyto oblasti srovnatelné s oblastí původu, pokud jde o přirozená a
polopřirozená stanoviště dané odrůdy. Pokud Ústav takovou další oblast schválí, udržovatel
odrůdy uschová pro zachování dané odrůdy v její oblasti původu takové množství osiva, které
stanoví prováděcí právní předpis. Pokud byla schválena další oblast pro výrobu osiva podle
odstavce 1, Ústav pro danou odrůdu neschválí další oblast pro uvádění osiva do oběhu podle
tohoto odstavce.
(3) Osivo uchovávané odrůdy lze uvádět do oběhu pouze, pokud
a) pochází z osiva vyrobeného podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy,
b) u zemědělských druhů splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii certifikovaný
rozmnožovací materiál, u zeleninových druhů splňuje požadavky na vlastnosti osiva v
kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo,
c) bylo vyrobeno v oblasti svého původu nebo v další oblasti schválené podle odstavce 1,
d) zkoušky ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu byly provedeny podle
mezinárodně platných metod.
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druhů rovněž celkové množství osiva všech uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do
oběhu za vegetační období jsou stanovena způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem. Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem
každého vegetačního období oznámit Ústavu výměru a umístění množitelského porostu
uchovávané odrůdy. Pokud z těchto oznámení vyplývá, že množství stanovená podle tohoto
odstavce budou překročena, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí
rozmnožovací materiál, množství osiva, které může v příslušném vegetačním období uvést do
oběhu. Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství
osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu.
(4) Způsob určení nejvyššího celkového množství osiva každé uchovávané odrůdy
uváděné do oběhu a způsob určení nejvyššího celkového množství osiva všech
uchovávaných odrůd jednoho druhu uváděné do oběhu za vegetační období
u zemědělských druhů stanoví prováděcí právní předpis. Dodavatel, který vyrábí
rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem každého vegetačního období oznámit
Ústavu výměru a umístění množitelského porostu uchovávané odrůdy. Pokud z těchto
oznámení vyplývá, že nejvyšší přípustné množství osiva určené způsobem podle věty
první bude překročeno, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí
rozmnožovací materiál, množství osiva, které může v příslušném vegetačním období
uvést do oběhu, a to úměrně k množství, o jehož uvedení do oběhu dodavatel původně
žádal, a v maximálním množství rovnajícím se nejvyšším přípustným množstvím
určeným podle tohoto odstavce. Dodavatel je povinen podat Ústavu za každé vegetační
období zprávu o množství osiva každé uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu.
(5) Obaly osiva uváděného do oběhu musí být uzavřeny dodavatelem takovým
způsobem, aby nebylo možné obal otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez
zanechání stop narušení na návěsce dodavatele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému
musí být návěska dodavatele nebo plomba. Obaly osiva uváděného do oběhu musí být
označeny návěskou dodavatele nebo potiskem, obsahujícími tyto údaje:
a) označení „pravidla a normy ES“,
b) označení dodavatele a jeho adresu, nebo jeho identifikační značku,
c) rok uzavření obalu vyjádřený slovy „Uzavřeno“ s následným doplněním příslušného
roku vyjádřeného čtyřmístnou číslicí, nebo nejde-li o sadbu brambor, rok posledního odběru
vzorku pro účely zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy „Vzorkováno“ s následným doplněním
příslušného roku vyjádřeného čtyřmístnou číslicí,
d) název druhu,
e) název uchovávané odrůdy,
f) u zemědělských druhů označení „uchovávaná odrůda“, u zeleninových druhů označení
„certifikované osivo uchovávané odrůdy“ nebo „standardní osivo uchovávané odrůdy“,
g) oblast původu uchovávané odrůdy,
h) oblast výroby osiva, pokud je jiná než oblast původu uchovávané odrůdy,
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j) čistou nebo hrubou hmotnost balení, nebo, nejde-li o sadbu brambor, počet semen,
k) v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky
nebo jiné pevné přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
hmotností, nejde-li o sadbu brambor.
(6) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty osiva
uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu vegetační zkouškou.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) množství osiva podle odstavce 2,
b) způsob určení množství osiva každé uchovávané odrůdy, které lze uvádět do oběhu,
c) pro zemědělské druhy způsob určení celkového množství osiva všech uchovávaných
odrůd jednoho druhu, které lze uvádět do oběhu,
d) způsob provádění následné kontroly osiva uchovávané odrůdy uvedeného do oběhu
prováděné podle odstavce 6.
§4
Uznávací řízení
(1) Uznávací řízení zahrnuje
a) řízení o uznání množitelského porostu,
b) řízení o uznání rozmnožovacího materiálu.
(2) U rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů se řízení o
uznání množitelského porostu a řízení o uznání rozmnožovacího materiálu konají společně, s
výjimkou osiva ovocných rodů a druhů. Uznávací řízení podle věty první upravuje § 24a.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Uznávacímu řízení podléhají tyto kategorie rozmnožovacího materiálu:
šlechtitelský rozmnožovací materiál, je-li uváděn do oběhu,
rozmnožovací materiál předstupňů, je-li uváděn do oběhu,
základní rozmnožovací materiál,
certifikovaný rozmnožovací materiál,
standardní rozmnožovací materiál révy.

(4) Předpokladem pro uznání rozmnožovacího materiálu je, že
a) odrůda
1. je registrovaná,
2. jejíž registrace skončila, avšak lhůta podle § 37 odst. 4 dosud běží,
3. je zapsaná ve společném katalogu odrůd nebo v případě ovocných rodů a druhů a
révy také alespoň v jednom z úředních seznamů odrůd členských států, nebo
4. není registrovaná a není zapsána ve společném katalogu odrůd, ale množená
dodavatelem jen pro zahraničního odběratele, jejíž dovoz byl Ústavem povolen podle
§ 18 odst. 4, a která je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci v
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spolupráci a rozvoj, a u které existuje úřední popis,
b) množitelský porost byl uznán podle § 5,
c) vzorek je odebrán v souladu s technologickým postupem, který stanoví ministerstvo
vyhláškou,
d) byly provedeny úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem potřebné ke
zjištění vlastností osiva uvedených v § 3 odst. 2; tyto zkoušky musí být provedeny v
souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.
(4) Podmínky pro uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu
jsou následující
e)
odrůda splňuje tyto předpoklady
1.
je registrovaná,
2.
její registrace byla zrušena, avšak dosud běží lhůta podle § 37 odst. 4,
3.
je zapsaná ve společném katalogu odrůd nebo v případě ovocných rodů
a druhů a révy také alespoň v jednom z úředních seznamů odrůd členských států,
nebo
4.
není registrovaná ani zapsaná ve společném katalogu odrůd, ale je
množena dodavatelem jen pro zahraničního odběratele, její dovoz byl podle § 18
odst. 4 povolen Ústavem, je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci
v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj, a existuje u ní úřední popis,
f)
množitelský porost byl uznán podle § 5,
g)
vzorek byl odebrán v souladu s technologickým postupem, který stanoví
ministerstvo vyhláškou,
h)
byly provedeny úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem potřebné ke
zjištění vlastností osiva uvedených v § 3 odst. 2; tyto zkoušky musí být provedeny v
souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.
(5) Uznávací řízení se může provést i u odrůdy přihlášené k registraci podle § 28, u níž
existuje úřední popis odrůdy.
(6) Uznávací řízení provádí Ústav nebo jím pověřená osoba na základě žádosti
dodavatele o uznání množitelského porostu a na základě žádosti o uznání rozmnožovacího
materiálu, která se podává po skončeném řízení o uznání množitelského porostu.
(7) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál podléhající uznávacímu řízení
podle odstavce 3, je povinen Ústavu
a)
podat žádost o uznání množitelského porostu v termínu, který stanoví
ministerstvo vyhláškou,
b) podat žádost o uznání rozmnožovacího materiálu.
(8) O uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu vydá Ústav nebo jím
pověřená osoba uznávací list, který je osvědčením podle zvláštního právního předpisu3b).
(9) Pokud bylo v uznávacím řízení zjištěno, že nejsou splněny podmínky pro vydání
uznávacího listu, Ústav rozhodne o zamítnutí žádosti. Pokud nesplnění podmínek zjistila
pověřená osoba, předá Ústavu dokumentaci k dalšímu řízení. Jestliže Ústav zjistí, že
5a)
3b)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
§ 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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rozhodne o zamítnutí žádosti.
(10) Osivo sklizené v jiném členském státě je na žádost úředně uznáno, pokud
a) pochází přímo z osiva kategorií základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný
rozmnožovací materiál úředně uznaného v jiném členském státě nebo v jiných členských
státech nebo ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh, nebo s
výjimkou řepy z křížení osiva kategorie základní rozmnožovací materiál úředně
uznaného v jednom členském státě s osivem kategorie základní rozmnožovací materiál
úředně uznaným ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh,
b)dodavatel předloží se žádostí o uznání rovněž doklad o tom, že porost, z něhož osivo
pochází, splnil požadavky na vlastnosti množitelského porostu, které jsou srovnatelné s
požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem,
c) úředními zkouškami bylo ověřeno, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva pro danou
kategorii, které ministerstvo stanoví vyhláškou.
(11) Osivo, které pochází přímo z osiva kategorie rozmnožovací materiál předstupňů,
může Ústav v souladu s odstavcem 10 uznat jako základní rozmnožovací materiál, jsou-li
splněny požadavky stanovené tímto zákonem pro základní rozmnožovací materiál.
(12) Osivo, které má být uznáno podle odstavce 10, musí splňovat požadavky na
označování a balení podle § 19.
(13) Osivo sklizené ve třetí zemi je na žádost úředně uznáno, pokud
a)
pochází přímo z osiva kategorií základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný
rozmnožovací materiál úředně uznaného v jiném členském státě nebo v jiných členských
státech nebo ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh, nebo s
výjimkou řepy z křížení osiva kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaného v
jednom členském státě s osivem kategorie základní rozmnožovací materiál úředně uznaným
ve třetí zemi, jíž byla udělena rovnocennost pro osivo pro daný druh,
b)
dodavatel předloží se žádostí o uznání rovněž doklad o tom, že porost, z něhož osivo
pochází, splnil požadavky na vlastnosti množitelského porostu, které jsou srovnatelné s
požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem,
c)
úředními zkouškami bylo zjištěno, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva pro danou
kategorii, které ministerstvo stanoví vyhláškou.
(14) Kategorie a generace osiva u jednotlivých druhů, které lze uznávat podle odstavců
10 a 13, stanoví ministerstvo vyhláškou.
a)
b)
c)
d)

(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou
technologické postupy a způsoby odběru vzorků včetně postupu při zjištění heterogenity
partie osiva,
postup při kontrole průvodních dokladů partie rozmnožovacího materiálu a vzory těchto
dokladů,
závazné pokyny pro opětovné uzavírání a označování obalů po provedené kontrole,
náležitosti dokladu předkládaného podle odstavce 10 písm. b) a odstavce 13 písm. b).
§5
Uznávání množitelských porostů
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(1) Žádost o uznání množitelského porostu podává dodavatel Ústavu.
Žádost obsahuje
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu4), identifikační číslo, místo
trvalého pobytu nebo pobytu4a), a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého
pobytu nebo pobytu4a); u právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo,
popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, včetně přiděleného
registračního nebo evidenčního čísla podle § 16, registrační nebo evidenční číslo žadatele
přidělené podle § 16 odst. 7,
b) název druhu a název odrůdy rozmnožovacího materiálu,
c) kategorii rozmnožovacího materiálu a generaci, která má být vyrobena,
d) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu4a), místo
podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a), a identifikační číslo osoby,
která s dodavatelem uzavřela písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího materiálu, jde-li o
fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, popřípadě umístění
organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu,
e) výměru množitelského porostu a jeho umístění v příslušném katastrálním území,
f) původ a množství osiva nebo sadby použité k založení porostu,
g) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech podle požadavků stanovených
prováděcím právním předpisem,
h) souhlas držitele šlechtitelských práv, je-li odrůda chráněna podle zvláštního právního
předpisu2) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Evropské
unie4b),
i) doklady potřebné k ověření původu rozmnožovacího materiálu, které stanoví prováděcí
právní předpis,
j) označení pověřené osoby v případě, že tato osoba provede uznávací řízení množitelského
porostu,
k) číslo množitelského porostu, které stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Dodavatel, který žádá o uznání množitelského porostu, je povinen podle pokynů
Ústavu zřetelně označit pozemek číslem množitelského porostu. Na vyžádání Ústavu nebo
pověřené osoby je dodavatel povinen předložit doklad o sledu předplodin.
(3) Ústav řízení o uznání množitelského porostu zastaví, nejsou-li splněny podmínky
stanovené v odstavcích 1 a 2, a to ani ve lhůtě uvedené ve výzvě k doplnění žádosti.
(4)(3) Ústav nebo pověřená osoba provede přehlídku množitelského porostu a o jejím
výsledku vyhotoví záznam, který zašle dodavateli, jenž podal žádost o uznání množitelského
porostu.
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(5)(4) Ústav nebo pověřená osoba vydá uznávací list, jestliže
a) vlastnosti množitelského porostu a výsledky úředních zkoušek vyhovují požadavkům
stanoveným prováděcím právním předpisem,
b) množitelský porost splňuje podmínku minimální vzdálenosti od porostu stejného nebo
příbuzného druhu, který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem
ohrozit množitelský porost,
c) množitelský porost splňuje požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených
druhů v předcházejících letech, stanovené prováděcím právním předpisem.
(6)(5) Množitelský porost se neuzná, nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 5 4
nebo vyskytují-li se v něm škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na
území Evropských společenství Evropské unie5). Množitelský porost, který nevyhovuje
požadavkům kategorie a generace osiva uvedené v žádosti o uznání množitelského porostu,
může být uznán v jiné kategorii nebo generaci, které odpovídá svými vlastnostmi, pouze na
základě podání nové žádosti o uznání množitelského porostu s uvedením odpovídající
kategorie nebo generace. Pokud Státní rostlinolékařská správa nařídí mimořádné
rostlinolékařské opatření podle zvláštního právního předpisů5), může Ústav zrušit
uznávací list na dotčený množitelský porost.
(7)(6) Uznávací list o uznání množitelského porostu obsahuje
a) název druhu a název odrůdy,
b) údaj o výměře množitelského porostu,
c) výsledek přehlídky množitelského porostu, popřípadě dalších předepsaných úředních
zkoušek,
d) kategorii rozmnožovacího materiálu a generaci,
e) označení dodavatele podle odstavce 1 písm. a),
f) označení osoby, která s dodavatelem uzavřela písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího
materiálu podle odstavce 1 písm. d),
g) datum vydání a číslo uznávacího listu,
h) podpis osoby, která uznávací list vydala.
(8)(7) Uznávací list množitelského porostu vydaný pověřenou osobou obsahuje kromě
náležitostí uvedených v odstavci 7 6 rovněž údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.
(9)(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor žádosti o uznání množitelského porostu,
b) výčet dokladů potřebných k ověření původu rozmnožovacího materiálu a vzory těchto
dokladů,
c) způsob určení čísla množitelského porostu podle odstavce 1,
d) termíny a počty přehlídek množitelských porostů,
e) vzory formulářů pro záznam o přehlídce množitelského porostu podle odstavce 4 3,
f) požadavky na předplodiny množitelských porostů vymezených druhů v předcházejících
letech podle odstavce 5, 4,
g) vzory uznávacích listů podle odstavců 7 6 a 8 7,
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§6
Uznávání rozmnožovacího materiálu
(1) Žádost o uznání rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu. Žádost
obsahuje kromě údajů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c)
a) množství rozmnožovacího materiálu s uvedením počtu a druhu balení a čísla
použitých návěsek,
b) rok sklizně rozmnožovacího materiálu,
c) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, z něhož byl rozmnožovací
materiál bezprostředně vyroben,
d) číslo partie rozmnožovacího materiálu,
e) údaj o chemickém nebo jiném ošetření, pokud byl rozmnožovací materiál před
odběrem vzorku takto ošetřen,
f) údaj o místě, kde je rozmnožovací materiál uložen,
g) označení pověřené osoby, v případě, že tato osoba provede uznávací řízení
rozmnožovacího materiálu.
(2) Ústav provede kontrolu splnění podmínek žádosti o uznání rozmnožovacího
materiálu podle odstavce 1, a zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, vyzve dodavatele k
jejich odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
(3) Uznání rozmnožovacího materiálu se zastaví, nejsou-li splněny podmínky
stanovené v odstavci 1 nebo neodstraní-li dodavatel nedostatky v žádosti ve lhůtě stanovené
Ústavem.
(4)(2) Ústav nebo pověřená osoba odebere vzorek rozmnožovacího materiálu z partie
rozmnožovacího materiálu a provede zkoušky potřebné k vydání uznávacího listu. Odběr
vzorků sadby brambor provádí Ústav. Dodavateli nevzniká nárok na finanční náhradu za
odebraný vzorek. Uznávací list je vydán, jestliže z výsledku provedených zkoušek u
odebraného vzorku je zřejmé, že rozmnožovací materiál má ke dni uznání vlastnosti
stanovené pro jednotlivé druhy vyhláškou.
(5)(3) Ústav rozmnožovací materiál neuzná, obsahuje-li škodlivé organismy, které je
zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství Evropské unie5), nebo
nemá vlastnosti stanovené vyhláškou pro jednotlivé druhy.
(6)(4) Dokladem o uznání rozmnožovacího materiálu je uznávací list vydaný Ústavem
nebo pověřenou osobou. Dokladem o neuznání rozmnožovacího materiálu je rozhodnutí
vydané Ústavem.
(7)(5) Uznávací list obsahuje
a) název druhu rozmnožovacího materiálu a název odrůdy,
b) údaj o množství rozmnožovacího materiálu, včetně počtu a druhu balení,
c) číslo partie rozmnožovacího materiálu,
d) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, ze kterého byl rozmnožovací
materiál vyroben,
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f) čísla použitých návěsek, s výjimkou vegetativně množených odrůd révy, chmele, ovocných
rodů a druhů,
g) výsledky zkoušek,
h) údaj o kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,
i) číslo uznávacího listu,
j) datum vydání uznávacího listu,
k) podpis osoby, která uznávací list vydala.
(8)(6) Uznávací list vydávaný pověřenou osobou obsahuje kromě náležitostí
uvedených v odstavci 7 5 také údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.
(9)(7) U sadby brambor se k žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání rozmnožovacího
materiálu přiloží návěska vzorku pro stanovení zdravotního stavu. Ústav v rámci řízení o
uznání množitelského porostu sadby brambor odebere vzorek na základě dodavatelem
vyplněné návěsky vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor.
(10)(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího
materiálu,
b) způsob určení čísla partie rozmnožovacího materiálu,
c) maximální hmotnost nebo počet kusů v partii rozmnožovacího materiálu,
d) minimální velikosti vzorků rozmnožovacího materiálu včetně velikostí vzorků
peletovaného, inkrustovaného a granulovaného osiva, osivových pásů a osivových rohoží,
e) pravidla pro odběr vzorků pro srovnávací pokusy a zkoušky v rámci Evropské unie,
f) postupy a metody zkoušení rozmnožovacího materiálu,
g) vzor žádosti podle odstavce 1 a vzor žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání
rozmnožovacího materiálu.
§ 12
Směs osiv
(1) Směs osiv odrůd jednoho nebo více druhů se smí uvádět do oběhu, pokud
jednotlivé složky směsi osiva, které náleží k druhům uvedeným v druhovém seznamu, splňují
podmínky pro uvádění do oběhu samostatně.
(2) Do oběhu se smí uvádět směs
a) osiv k využití pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo zemědělských
druhů a zeleninových druhů uvedených v druhovém seznamu, s výjimkou osiva řepy a
odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina,
b) osiv k využití mimo zemědělskou výrobu, která smí obsahovat osivo krmných plodin a
osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu,
c) osiv odrůd jednoho nebo více druhů obilnin,
d) standardních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny v malém balení, jehož nejvyšší
povolenou hmotnost stanoví prováděcí právní předpis,
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genetických zdrojů; tato směs osiva smí obsahovat osivo krmných plodin a osivo jiných
rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených v druhovém seznamu.
e)
osiv určená k ochraně přirozeného prostředí, která může obsahovat osivo
krmných plodin a osivo jiných rostlinných druhů, včetně druhů neuvedených
v druhovém seznamu; pro uvádění do oběhu tohoto typu směsi se použije § 12a.
(3) Dodavatel, který hodlá vyrábět směs osiva k uvádění do oběhu, je povinen
a) zajistit přípravu směsi vhodným postupem mísení a na vhodném mísicím zařízení, aby byla
zajištěna homogenita vyrobené směsi,
b) sdělit Ústavu předem podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve směsi osiva,
c) sdělit Ústavu název směsi, pokud bude uveden na obalu,
d) určit osobu odpovědnou za proces mísení.
(4) Ústav
a)
eviduje směs osiva podle odstavce 3 a přidělí každé směsi osiva před uvedením
do oběhu registrační číslo,
b)
odebere úřední vzorek a uchová jej pro případ následné kontroly po dobu 5 let,
c)
provádí kontrolu směsí osiv, a to
1. namátkovou kontrolu procesu míchání směsí osiv,
2. namátkovou kontrolu složení směsí osiv.
(5) Způsob přidělení registračního čísla, odběr vzorku a údaje o způsobu míchání a
evidence stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Směs osiva uváděná do oběhu musí být zřetelně označená jako směs osiva a musí
být označena údaji a způsobem podle § 19. Směs osiva nesmí být při prodeji konečnému
spotřebiteli pro užití k nevýrobním a neobchodním účelům dále rozvažována.
(7) Při přípravě směsi osiv podle odstavce 2 písm. e) dodavatel
a) přiloží k ohlášení směsi označení lokality, ze které bude proveden sběr osiva (dále jen
„luční sběr“), včetně vyjádření místně příslušného orgánu ochrany přírody5a), který
zároveň vymezí oblast, pro kterou je směs určena,
b) sdělí Ústavu množství směsi,
c) vede v evidenci druhové složení lučního sběru, a to odděleně od druhů a odrůd osiva
uznaného.
(8) (7) Dodavatel vede evidenci o výrobě, způsobu míchání a uvádění do oběhu směsí
osiva.

(9) (8) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) nejvyšší povolenou hmotnost malého balení směsi standardního osiva odrůd jednoho
druhu zeleniny,
b) způsob přidělení registračního čísla směsi osiva,
c) technologický postup odběru vzorků směsí osiv,
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směsí osiv, včetně vzorů formulářů,
e) postup při následné kontrole směsi osiv prováděné Ústavem.
§ 12a
Uvádění do oběhu směsí osiv určených k ochraně přirozeného prostředí
(5) Směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu
pouze na základě povolení uděleného Ústavem. Při udělování tohoto povolení Ústav na
základě informací pověřené osoby3c) určí oblast původu dané směsi osiv. Směs osiv
určenou k ochraně přirozeného prostředí lze uvádět do oběhu pouze v této oblasti
původu. V případě, že směs osiv určená k ochraně přirozeného prostředí obsahuje jednu
nebo více uchovávaných odrůd, postupuje se podle § 3b a 35a.
(6) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál, je povinen před začátkem
každého vegetačního období oznámit Ústavu množství směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí, pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a umístění
plánovaných lokalit sběru osiva a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek
navíc výměru a umístění plánovaných lokalit množení osiva. Pokud z těchto oznámení
vyplývá, že nejvyšší přípustné množství určené způsobem podle odstavce 4 bude
překročeno, přidělí Ústav každému zúčastněnému dodavateli, který vyrábí
rozmnožovací materiál, množství směsi osiv, které může v příslušném vegetačním
období uvést do oběhu, a to úměrně k množství směsi osiv, o jehož uvedení do oběhu
dodavatel původně žádal, a v maximálním množství rovnajícím se nejvyššímu
přípustnému množství určenému způsobem podle odstavce 4. Dodavatel je povinen
podat Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí uvedeného do oběhu.
(7) Dodavatel uzavře obal směsi osiv uváděné do oběhu takovým způsobem, aby
nebylo možné jej otevřít bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop
narušení na návěsce dodavatele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému obalu musí
být návěska dodavatele nebo plomba. Obal směsi osiv uváděné do oběhu musí být
označen návěskou dodavatele nebo potiskem obsahujícími tyto údaje
a)
slova „Pravidla a normy EU“,
b)
označení dodavatele a jeho adresa, nebo jeho identifikační značka,
c)
označení, zda se jedná o přímo sklízenou směs osiv, nebo směs osiv
z odděleně pěstovaných složek,
d)
rok uzavření obalu vyjádřený slovy „Uzavřeno“ s následným
doplněním příslušného roku vyjádřeného čtyřmístným číslem,
e)
oblast původu směsi osiv,
f)
zdrojovou oblast směsi osiv,
g)
lokalitu sběru směsi osiv,
h)
typ stanoviště v lokalitě sběru směsi osiv,
i)
slova „směs osiv pícnin určená k ochraně přirozeného prostředí, která
má být použita v oblasti se stejným typem stanoviště jako je v lokalitě sběru této
směsi, a to bez ohledu na biotické podmínky“,
j)
číslo partie přidělené dodavatelem,
k)
procentické hmotnostní podíly jednotlivých rostlinných druhů a
poddruhů; v případě přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy,
které jsou typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky
dané směsi osiv význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
l)
čistou nebo hrubou hmotnost balení,
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v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin,
obalovací látky nebo jiné pevné přísady, typ a orientační poměr mezi hmotností
klubíček nebo čistého osiva a celkovou hmotností,
n)
v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti
těch složek směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu
a které nesplňují požadavky na klíčivost stanovené prováděcím právním předpisem;
v případě, že je počet požadovaných hodnot klíčivosti šest a více, postačuje uvést
průměr těchto hodnot.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob určení nejvyššího celkového množství
směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí, které lze ročně uvádět do oběhu.
§ 12b
Povolování směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
(7) Ústav povolí uvádění přímo sklízené směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí do oběhu za splnění těchto podmínek
g)
směs osiv byla ve zdrojové oblasti získána z lokality sběru, která nebyla oseta po
dobu 40 let přede dnem podání žádosti podle odstavce 3,
h)
zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané směsi osiv,
i)
procentické podíly druhů a poddruhů, které jsou typické pro daný typ stanoviště
v dané lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam pro
zachování genetických zdrojů rostlin, musí být vhodné pro obnovu daného typu
stanoviště v dané lokalitě sběru,
j)
klíčivost všech složek směsi osiv podle písmene c) je na přibližně stejné úrovni,
aby byl po vysetí směsi osiv zachován v porostu původní poměr složek podle písmene
c) a tím zajištěna obnova daného typu stanoviště v dané lokalitě sběru,
k)
procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů, které nejsou typické pro daný
typ stanoviště v dané lokalitě sběru a které nemají jakožto složky dané směsi osiv
význam pro zachování genetických zdrojů rostlin, nesmí překročit 1 %,
l)
výskyt vybraných plevelných rostlinných druhů nesmí překročit nejvyšší
přípustnou úroveň, kterou stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Ústav povolí uvádění směsi osiv z odděleně pěstovaných složek určené
k ochraně přirozeného prostředí do oběhu za splnění těchto podmínek
f)
osivo určené k výrobě směsi bylo ve zdrojové oblasti získáno z lokality sběru,
která nebyla oseta po dobu 40 let přede dnem podání žádosti podle odstavce 3,
g)
zdrojová oblast se nachází v oblasti původu dané směsi osiv,
h)
směs osiv se skládá z druhů a poddruhů, které jsou typické pro daný typ
stanoviště v dané lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi osiv význam
pro zachování genetických zdrojů rostlin,
i)
složky směsi osiv, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém
seznamu, musí před smísením splňovat požadavky na vlastnosti osiva stanovené
prováděcím právním předpisem,
j)
počet generací při množení osiva jednotlivých složek nesmí přesáhnout pět.
(9) Žádost o povolení k uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně
přirozeného prostředí podává dodavatel Ústavu. K žádosti musí být přiloženo
prohlášení o splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), pokud se jedná o
přímo sklízenou směs osiv, nebo v odstavci 2 písm. a), b) a e), pokud se jedná o směs osiv
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věty druhé stanoví prováděcí právní předpis.
(10) Povolení k uvádění do oběhu směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí obsahuje tyto údaje
l) označení dodavatele a adresa jeho sídla nebo místa podnikání,
m) údaj, zda se jedná o přímo sklízenou směs osiv nebo směs osiv z odděleně
pěstovaných složek,
n) procentické hmotnostní podíly druhů a poddruhů obsažených ve směsi osiv;
v případě přímo sklízené směsi osiv postačuje uvést druhy a poddruhy, které jsou
typické pro typ stanoviště v lokalitě sběru a které mají jakožto složky dané směsi
osiv význam pro zachování genetických zdrojů rostlin,
o) v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek hodnotu klíčivosti těch složek
směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu a které
nesplňují požadavky na klíčivost stanovené prováděcím právním předpisem,
p) množství směsi osiv, na které se povolení vztahuje,
q) oblast původu směsi osiv,
r) omezení uvádění do oběhu v oblasti původu směsi osiv,
s) zdrojovou oblast směsi osiv,
t) lokalitu sběru směsi osiv; v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek také
lokalitu množení osiva,
u) typ stanoviště v lokalitě sběru,
v) rok sklizně.
(11) Ústav nebo pověřená osoba u směsi osiv určené k ochraně přirozeného
prostředí ověřuje
c)
u přímo sklízené směsi osiv
3. splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. c) přehlídkou porostu
prováděnou Ústavem v lokalitě sběru, pokud se tato lokalita sběru nachází na
území České republiky; počet a termíny konání těchto přehlídek porostu, jejichž
výsledky Ústav zaznamenává, stanoví prováděcí právní předpis,
4. splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písm. d), e) a f) úřední zkouškou
nebo zkouškou pod úředním dozorem; tyto zkoušky musí být provedeny
v souladu s platnými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.
d)
u směsi osiv z odděleně pěstovaných složek splnění požadavků uvedených
v odstavci 2 písm. c) a d) úřední zkouškou nebo zkouškou pod úředním dozorem;
tyto zkoušky musí být provedeny v souladu s platnými mezinárodními metodami,
pokud takové metody existují.
(12) Ministerstvo stanoví vyhláškou
výčet plevelných rostlinných druhů, jejichž výskyt je v přímo sklízené
směsi osiv limitován, včetně nejvyšší přípustné úrovně výskytu těchto rostlinných
druhů,
f)
požadavky na vlastnosti osiva, které musí před smísením splňovat složky
směsi, které jsou krmnými plodinami uvedenými v druhovém seznamu,
g)
počty a termíny přehlídek porostů v lokalitě sběru přímo sklízených směsí,
h)
vzor žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně
přirozeného prostředí a vzor prohlášení o splnění požadavků pro udělení povolení
uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí.
e)
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Smlouvy o provádění zkušebních úkonů a pověřování osob
(1) Ústav může uzavřít veřejnoprávní smlouvu (dále jen "smlouva") s právnickou nebo
fyzickou osobou k provádění dílčích zkušebních úkonů podle § 7 odst. 2, jestliže
a) je odborně a technicky způsobilá k provádění zkušebních úkonů,
b) při předchozím provádění zkoušek jednala objektivně, odborně a způsobem, který jí
nepřivodil neoprávněný majetkový prospěch nebo jinou neoprávněnou výhodu.
(2) Ústav může pověřit osobu podle § 7 odst. 2 k provádění přehlídek množitelských
porostů a k vydávání dokladů o uznání těchto množitelských porostů u rodů, druhů a kategorií
stanovených prováděcím právním předpisem, pokud
a) má nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 9,
b) čestně prohlásí, že nemá na provádění přehlídek množitelských porostů osobní
zájem,
c) se podpisem pověření písemně zavázala dodržovat pravidla platná pro úřední
zkoušky,
d) provádí přehlídky množitelských porostů podle platných metod a pod úředním
dozorem.
(3) Ústav může pověřit osobu podle § 7 odst. 2 k odběru vzorků rozmnožovacího
materiálu rodů, druhů a kategorií stanovených vyhláškou pro uznávací řízení nebo pro ověření
kvality obchodního osiva, pokud
a) má nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti podle odstavce 9,
b) provádí odběr vzorků podle platných mezinárodních metod a pod úředním dozorem.
(4) Pověřenou osobou podle odstavce 3 může být
a) nezávislá osoba,
b) zaměstnanec fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou
nebo uváděním do oběhu osiva, nebo
c) zaměstnanec dodavatele; zaměstnanec dodavatele však může provádět činnost podle
odstavce 3 pouze u partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi zaměstnavatelem,
dodavatelem vzorkovaného osiva a Ústavem dohodnuto jinak.
(5) Pověření podle odstavců 2 a 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem
podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(6) Ústav může pověřit laboratoř podle § 7 odst. 2 ke zkoušení osiv rodů, druhů a
kategorií stanovených prováděcím právním předpisem při uznávacím řízení a k vydávání
dokladů o uznání těchto osiv, nebo k ověřování vlastností směsi osiva určené k ochraně
přirozeného prostředí podle § 12b odst. 5, pokud
a) vedoucí laboratoře má odbornou způsobilost podle odstavce 9,
b) laboratoř se nachází v odpovídajících prostorách a je vybavena zařízením
stanoveným vyhláškou,
c) zkoušení osiva probíhá v souladu s metodami, stanovenými prováděcím právním
předpisem a pod úředním dozorem.
(7) Pověřenou laboratoří podle odstavce 6 může být
a) laboratoř, která žádnou svojí činností nezasahuje do výroby a uvádění
rozmnožovacího materiálu do oběhu, nebo
b) laboratoř dodavatele; v tomto případě může laboratoř provádět zkoušky pouze u
partií osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem, dodavatelem
zkoušeného osiva a Ústavem dohodnuto jinak.
(8) Ústav může pověřit laboratoř k provádění rozborů vzorků sazenic zeleniny. Pro
tento postup platí odstavec 6 obdobně.
(9) Nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti jsou
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doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo v oblasti přírodních věd se
zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru,
b) úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s
minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo
c) minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň
tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí organizuje Ústav školení teoretické
v délce minimálně 3 měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude pověřená
osoba vykonávat. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku.
(10) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států se postupuje podle zvláštního právního předpisu7b).
(11) Osoby podle odstavců 1 až 8 jsou povinny vést evidenci o činnostech, které jsou
předmětem smlouvy nebo pověření a na vyžádání Ústavu ji musí kdykoli předložit.
(12) Všechny úkony prováděné osobami podle odstavců 1 až 3, 6 a 8 podléhají dozoru
Ústavu. Při nesplnění podmínek může Ústav osobám, s nimiž uzavřel smlouvu nebo jimž
udělil pověření, smlouvu nebo pověření zrušit spolu s uvedením důvodů. Opakovaně lze pak
se stejnou osobou uzavřít smlouvu nebo udělit pověření po uplynutí nejméně 3 let.
(13) Osobě, s níž byla uzavřena smlouva nebo které bylo uděleno pověření, neplyne ze
strany Ústavu žádný finanční nebo hmotný nárok.
(14) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) podrobnosti kvalifikační a technické způsobilosti a rozsah znalostí osob podle
odstavce 1 a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti podle odstavce 9,
b) podrobnosti provádění úkonů podle odstavců 1 až 3, 6 a 8, úředního dozoru, četnost
provádění minimální následné kontroly a způsob jejího provádění,
c) požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob,
d) výčet platných mezinárodních metod.
§ 18
Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí
(1) Dovážet ze třetích zemí lze rozmnožovací materiál
a) odrůdy registrované v České republice, jde-li o druh uvedený v druhovém seznamu,
b) okrasného druhu a ostatních druhů neuvedených v druhovém seznamu,
c) odrůdy zapsané ve společném katalogu odrůd, v případě rozmnožovacího materiálu
ovocných rodů a druhů a révy též v jednom z úředních seznamů odrůd členských států,
d) odrůdy zapsané v seznamu vedeném dodavatelem v případě konformního rozmnožovacího
materiálu,
e) odrůdy chráněné podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech Společenství 4b).
(2) Rozmnožovací materiál podle odstavce 1 písm. a) a c) smí být dovážen ze třetí
země, jíž byla podle předpisů Evropských společenství Evropské unie udělena rovnocennost
pro osivo pro daný druh,
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rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo se jedná o obchodní
osivo nebo standardní osivo a je opatřen platnými doklady mezinárodních organizací nebo
obdobnými platnými doklady jiného oprávněného orgánu, nebo
b) jedná-li se o osivo s neukončenou certifikací uznávané podle § 4 odst. 13.
(3) Rozmnožovací materiál okrasných druhů a ostatních druhů neuvedených v
druhovém seznamu smí být dovážen ze třetích zemí, splňuje-li požadavky stanovené v § 25.
(4) Pouze s povolením Ústavu lze dovážet ze třetí země
a) rozmnožovací materiál odrůdy druhu z druhového seznamu, která není registrovaná a není
zapsaná ve společném katalogu odrůd a je uvedena v seznamu odrůd vhodných pro certifikaci
v mezinárodním obchodu podle schémat systému Organizace pro ekonomickou spolupráci a
rozvoj, za předpokladu, že tento rozmnožovací materiál bude na základě smlouvy mezi
dodavatelem v České republice a osobou třetí země rozmnožován nebo upravován výhradně
pro vývoz jako rozmnožovací materiál,
b) rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů za předpokladu, že splňuje minimálně
požadavky kladené na konformní rozmnožovací materiál,
c) rozmnožovací materiál révy, stanoví-li tak předpis Evropských společenství Evropské
unie8b), přičemž poskytuje stejné záruky jako rozmnožovací materiál vyprodukovaný v
Evropských společenstvích Evropské unii; do vydání předpisu Evropských společenství
Evropské unie8b) lze rozmnožovací materiál révy dovážet ze třetích zemí s povolením
Ústavu pouze,
1. byl-li úředně uznán v zemi původu,
2. splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a), v § 3 odst. 4, v § 7 odst. 6 písm. u) a v
§ 18 odst. 1 písm. a), c) a e),
3. je-li označen podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 15 písm. a) až c), písm. f)
a h),
4. je-li obal nebo svazek opatřen úřední pojistkou,
5. splňuje-li požadavky § 23 odst. 7,
d) rozmnožovací materiál chmele lze ze třetích zemí dovážet pouze, poskytuje-li stejné záruky
jako rozmnožovací materiál vyprodukovaný v České republice; rozmnožovací materiál
chmele lze dovážet ze třetích zemí pouze,
1. byl-li úředně uznán v zemi původu,
2. splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a), v § 7 odst. 6 písm. u) a v § 18 odst. 1
písm. a), c) a e),
3. je-li označen podle § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 15 písm. a) až c) a písm.
f) a h),
4. je-li obal nebo svazek opatřen úřední pojistkou,
e) sazenice zeleniny se smí ze třetích zemí dovážet jen, pokud splňují požadavky stanovené v
§ 15 a zvláštním právním předpisu5).
(5) Ústav vydá povolení k dovozu ze třetích zemí rozmnožovacího materiálu podle
odstavce 4 osobě, která
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a) umožní odběr vzorků pro následnou kontrolu,
b) uhradí správní poplatek8) a
c) v žádosti o povolení uvede
1. u fyzických osob jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo
pobytu4a), místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4a), identifikační
číslo, včetně přiděleného čísla registrace podle § 16; u právnických osob obchodní firmu,
nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a
identifikační číslo dodavatele nebo osoby, která dovoz zajišťuje,
2. množství a kategorii rozmnožovacího materiálu,
3. vědecký název druhu a název odrůdy,
4. u fyzických osob jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, bydliště,
místo trvalého pobytu nebo sídlo osoby, která má v České republice právo s dovezeným
rozmnožovacím materiálem po propuštění celním orgánem nakládat; u právnických osob
obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo,
5. jméno, příjmení, bydliště a místo trvalého pobytu nebo sídlo osoby, které je rozmnožovací
materiál vyrobený z dovezeného rozmnožovacího materiálu smluvně určen; u právnických
osob obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo,
6. že rozmnožovací materiál, který bude v České republice rozmnožován nebo upraven, bude
beze zbytku vyvezen, nedojde-li v roce, ve kterém byl vyroben, k registraci odrůdy.
(6) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí, který navrhuje jeho propuštění
do režimu volného oběhu9) nebo aktivního zušlechťovacího styku9a), je povinen
a) předložit celnímu úřadu písemné prohlášení potvrzující, že jsou splněny podmínky podle
odstavců 1 až 3,
b) předložit celnímu úřadu povolení Ústavu podle odstavce 4,
c) jedná-li se o mimořádné případy podle § 40, předložit celnímu úřadu písemné prohlášení o
splnění mimořádných podmínek.
(7) Při dovozu rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí podle odstavce 6 celní úřad
a) nepropustí rozmnožovací materiál, pokud dovozce nepředloží písemné prohlášení podle
odstavce 6 písm. a),
b) neprodleně informuje Ústav, pokud k zásilce není předloženo povolení Ústavu podle
odstavce 6 písm. b), který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s rozmnožovacím
materiálem,
c) nepropustí rozmnožovací materiál, pokud dovozce nepředloží písemné prohlášení podle
odstavce 6 písm. c),
d) informuje Ústav v případě důvodného podezření, že zásilka nesplňuje podmínky podle
odstavců 1 až 3 nebo podle § 40, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s
rozmnožovacím materiálem.
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a) směsi osiv pro zemědělskou výrobu,
b) rozmnožovací materiál odrůd, které obsahují geneticky modifikované organismy, s
výjimkou případů povolených podle zvláštního právního předpisu1a).
(9) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí je povinen oznámit Ústavu
každý jednotlivý případ dovozu rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního
rozmnožovacího materiálu, certifikovaného rozmnožovacího materiálu, standardního osiva,
konformního rozmnožovacího materiálu, obchodního osiva, standardního rozmnožovacího
materiálu révy, okrasných druhů, rychlerostoucích dřevin a sazenic zeleniny nejpozději do 7
dnů od propuštění do režimu volného oběhu9).
(10) Dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí je povinen oznámit Ústavu
písemně nebo v elektronické podobě
a) botanický název druhu,
b) název odrůdy, popřípadě klonu; u štěpovaných sazenic se tento údaj uvede pro podnož i
pro roub,
c) kategorii a generaci,
d) typ rozmnožovacího materiálu,
e) zemi původu a úřední kontrolní orgán,
f) zemi odeslání, je-li jiná než země původu,
g) množství,
h) označení dovozce,
i) datum dovozu,
j) číslo partie,
k) účel dovozu,
l) místo uložení rozmnožovacího materiálu nebo sazenic zeleniny.
(11) Dodavatel je povinen oznámit Ústavu před uvedením do oběhu v České republice
rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu a bude uveden do oběhu na
území České republiky způsobem uvedeným v odstavci 10, s výjimkou dodavatelů
rozmnožovacího materiálu okrasných druhů a ovocných rodů a druhů. Pro toto oznámení se
použije formulář oznámení dovozu.
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třetích zemí, vzor formuláře oznámení dovozu a vzor žádosti o povolení dovozu ze třetích
zemí.
§ 19
Označování a balení rozmnožovacího materiálu
(1) Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu musí nést označení rodu a druhu,
popřípadě klonu nebo formy k odlišení pěstitelských nebo užitkových vlastností.
a)

b)
c)
d)
e)

(2) Název odrůdy
musí být uveden u všech druhů obsažených v druhovém seznamu nebo u druhů
uvedených ve zvláštním právním předpisu2) v kategoriích šlechtitelský rozmnožovací
materiál, rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál,
certifikovaný rozmnožovací materiál, standardní osivo a standardní rozmnožovací
materiál révy,
musí být uveden u konformního rozmnožovacího materiálu, s výjimkou podnoží
nepatřících žádné odrůdě,
se neuvádí u obchodního osiva; označení odrůdy může být použito jen jako informace
dodavatele rozmnožovacího materiálu, a to v případech, kdy je pro způsob pěstování
taková informace potřebná,
se neuvádí u podnoží, které nenáleží žádné odrůdě; v tomto případě se místo odrůdy
uvede označení rodu, druhu, popřípadě mezirodového nebo mezidruhového křížence,
u okrasných druhů se uvádí podle § 25.

(3) Rozmnožovací materiál, který je uznáván podle § 4 až 7 a § 24a nebo je povolen
jako obchodní osivo, musí být, s výjimkou rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů
a chmele, uváděn do oběhu jen v obalech uzavřených úředně nebo pod dozorem Ústavu,
zamezujících účinně jeho záměnu. Obalem se rozumí i materiál použitý k vytvoření svazku
rostlin, velkoobjemové vaky a kontejnery z tuhého materiálu.
(4) Obaly rozmnožovacího materiálu, který je uznáván podle § 4 až 7 a § 24a nebo je
povolen jako obchodní osivo, musí dodavatel, s výjimkou rozmnožovacího materiálu
ovocných rodů a druhů a chmele, pod dozorem Ústavu opatřit úřední pojistkou a úřední
návěskou, které musí být při uvedení do oběhu s obalem trvale spojeny. Náklady na pořízení
úředních pojistek a úředních návěsek hradí dodavatel. Toto ustanovení se vztahuje též na
uzavírání a označování podle certifikačních schémat systému Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj. Dodavatel vede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek
podle jednotlivých kategorií a generací rozmnožovacího materiálu.
(5) Obaly, které byly úředně nebo pod dozorem Ústavu uzavřeny, smí být znovu
uzavřeny pouze úředně nebo pod dozorem Ústavu. Pokud dojde k opětovnému uzavření, musí
být tato skutečnost vyznačena na úřední návěsce spolu s datem posledního uzavření a názvem
úřadu, který takové uzavření provedl. Dojde-li z důvodu poškození nebo nutnosti použití
jiných obalů k novému balení a označování rozmnožovacího materiálu, probíhá toto nové
balení a označování pod úředním dozorem a dodavatel o provedené manipulaci vystaví
protokol, jehož vzor stanoví vyhláška. Tento protokol Ústav následně potvrdí. Jestliže má
dojít k novému balení a označování u rozmnožovacího materiálu z jiného členského státu
nebo třetí země, Ústav si vyžádá předchozí souhlas příslušného certifikačního úřadu země
původu.
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(6) Údaje na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu a vyžadované
tímto zákonem musí být dobře čitelné a nesmazatelné.
(7) Na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu, s výjimkou révy,
chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů, malých balení, standardního osiva, osiva s
neukončenou certifikací a osiva úředně nezapsaných odrůd, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) označení druhu nebo druhů, jde-li o směs osiv včetně váhového procentuálního
zastoupení ve směsi,
b) označení odrůdy (odrůd u směsi), nejde-li o obchodní osivo,
c) údaj o kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu, nejde-li o směs osiv obsahující
krmné plodiny,
d) číslo partie rozmnožovacího materiálu,
e) hmotnost nebo počet kusů rozmnožovacího materiálu v obalu; v případě, že byly
použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné
přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou
hmotností; u sadby brambor též velikostní třídění,
f) druh chemického ošetření a použitý přípravek,
g) označení dodavatele,
h) označení certifikačního úřadu a státu nebo jejich počáteční písmena,
i) označení země výroby,
j) označení „geneticky modifikovaný organismus“ u osiva pocházejícího z geneticky
modifikovaného organismu,
k) označení „pravidla a normy ES“.
(8) Dojde-li k novému přezkoušení vlastností osiva nebo alespoň klíčivosti, mohou být
na úřední návěsce nebo na jejím dodatku uvedena slova „znovu přezkoušeno (měsíc a rok)“.
(9) Rozmnožovací materiál, který je uznáván podle § 4 až 7, standardní osivo,
obchodní osivo a směsi osiv musí být označovány návěskou předepsaného rozměru, barvy a
obsahu.
(10) Osoba, která nakoupí rozmnožovací materiál révy, je povinna uchovávat návěsku
po dobu 1 roku.
(11) Návěsky a případné pojistky obalů standardního osiva, konformního
rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu okrasných druhů nesmějí být svým
vzhledem zaměnitelné s úředními návěskami a úředními pojistkami.
(12) Osivo s neukončenou certifikací musí být kromě úřední návěsky provázeno také
úředním dokladem, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(13) Na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a na obalu nebo uvnitř obalu
rozmnožovacího materiálu musí být uvedeno každé chemické ošetření osiva, bylo-li použito.
(14) Na každé návěsce nebo dokladu podle tohoto zákona doprovázejících
rozmnožovací materiál geneticky modifikované odrůdy musí být jasně vyznačeno, že se jedná
o geneticky modifikovanou odrůdu.
(15) Ministerstvo stanoví vyhláškou
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b) opatření, která jsou považována za úřední pojistku podle odstavce 4,
c) vzor úřední návěsky a návěsky dodavatele, náležitosti a požadavky, které musí
splňovat úřední návěska a návěska dodavatele pro jednotlivé druhy,
d) požadavky na návěsku a na uvádění povinných údajů stanovených Organizací pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj,
e) opatření pro označování a balení směsí osiv, včetně náležitostí návěsky,
f) požadavky, které musí splňovat úřední návěska základního rozmnožovacího materiálu
a certifikovaného rozmnožovacího materiálu,
g) požadavky, které musí splňovat úřední návěska a úřední doklad osiva s neukončenou
certifikací,
h) požadavky, které musí splňovat úřední návěska šlechtitelského rozmnožovacího
materiálu a rozmnožovacího materiálu předstupňů,
i) požadavky, které musí splňovat návěska standardního osiva,
j) požadavky, které musí splňovat zvláštní návěska rozmnožovacího materiálu
uváděného do oběhu s klíčivostí nižší, než stanoví prováděcí právní předpis, a zvláštní
návěska osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti,
k) vzor protokolu podle odstavce 5 a postup při novém balení a označování
rozmnožovacího materiálu podle odstavce 5,
l) vzor formuláře pro vedení evidence návěsek u dodavatele podle odstavce 4,
m) barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu a vzory
návěsek.
HLAVA TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ REŽIM OBĚHU OSIVA A SADBY
§ 23
Rozmnožovací materiál révy
(1) Rozmnožovací materiál révy se smí uvádět do oběhu, pokud byl uznán jako
základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, šlechtitelský rozmnožovací materiál,
rozmnožovací materiál předstupně nebo standardní rozmnožovací materiál.
(2) Standardní rozmnožovací materiál révy lze uvádět do oběhu, pouze pokud se
nejedná o rozmnožovací materiál určený k použití jako podnož a zároveň, pokud jde o
a) registrovanou odrůdu,
b) odrůdu, jejíž uvádění do oběhu bylo úředně povoleno,
c) odrůdu, která již není registrovaná, ale která byla registrována nejpozději do 31. 12.
1971 a existuje její úřední popis,
d) odrůdu, která je zapsána ve společném katalogu odrůd révy nebo alespoň v jednom ze
seznamů odrůd členských států, nebo
e) odrůdy chráněné podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech
Společenství 4b).
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(3) Odrůdy uvedené v odstavci 2 písm. a) až e) musí být udržovány udržovacím
šlechtěním.
(4) Ministerstvo může povolit uvádět do oběhu rozmnožovací materiál révy určený
pro pokusné a vědecké účely, pro šlechtění nebo k zachování genetické rozmanitosti.
(5) Je-li rozmnožovací materiál révy určen a dostatečně oddělen k vývozu do třetích
zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.
(6) Rozmnožovací materiál révy vyráběný a uváděný do oběhu musí pocházet z
identifikovatelné partie.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou pro rozmnožovací materiál révy požadavky na
množitelské porosty a požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu.
§ 24
Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů
(1) Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů může být uváděn do oběhu jako
a) uznaný podle § 3 odst. 1 písm. a), nebo
b) konformní podle § 3 odst. 1 písm. c).
(2) Uznávat lze rozmnožovací materiál odrůdy ovocného rodu nebo druhu, která
a) je registrovaná alespoň v jednom členském státě,
b) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech Společenství
4b),
c) je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoliv členském státě nebo je
předmětem žádosti o odrůdové právo podle písmene b), nebo
d) byla přede dnem 30. září 2012 uvedena do oběhu alespoň v jednom členském státě a
existují u ní úřední popis nebo úředně uznaný popis.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují na ovocné rody a druhy uvedené v
druhovém seznamu a na jejich křížence, dále na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů
nebo druhů a na jejich křížence, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál těchto
rodů a druhů nebo jejich kříženců.
(4) Je-li rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů určen a dostatečně oddělen k
vývozu do třetích zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.
(5) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů je při rozmnožování
a výrobě povinen
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ovocných rodů a druhů, a vést o nich evidenci,
b) v případě výskytu organismů snižujících jakost rozmnožovacího materiálu odebrat
vzorky rozmnožovacího materiálu a předat je příslušné laboratoři5) k analýze,
c) zajistit, aby partie byly identifikovatelné a rozlišitelné.
(6) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, kromě dodavatele
nepodléhajícího registraci podle § 16, je povinen vést evidenci o nákupu a prodeji podle
partií a uchovávat záznamy nejméně po dobu 3 let ode dne nákupu nebo prodeje.
(7) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, který během balení,
skladování, přepravy nebo při uvádění do oběhu rozmnožovací materiál různého původu
smíchá nebo dá dohromady, je povinen vést evidenci o jeho složení a původu a uchovávat
záznamy po dobu nejméně 3 let ode dne smíchání nebo dání dohromady.
(8) Ústav zřídí kolekci odrůd za účelem ověření, zda rozmnožovací materiál splňuje
požadavky podle tohoto zákona.
(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou požadavky na vlastnosti množitelských porostů a
rozmnožovacího materiálu a jejich uvádění do oběhu a požadavky na osivo a sadbu
ovocných rodů a druhů.
(10) Ministerstvo může na základě žádosti dodavatele povolit uvádět do oběhu
nezbytné množství rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů určeného pro
pokusné a vědecké účely, pro šlechtění nebo k zachování genetické rozmanitosti.
§ 25
Rozmnožovací materiál okrasných druhů
(1) Rozmnožovací materiál okrasných druhů může být uváděn do oběhu pod názvem
odrůdy, pouze jedná-li se o odrůdu
a) registrovanou,
b) chráněnou podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech Společenství4b)
c) obecně známou, nebo
d) zapsanou v seznamu vedeném dodavatelem, u kterého je uložen i její popis, jehož
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Rozmnožovací materiál okrasných druhů uváděný do oběhu musí
a) být druhově pravý a čistý, a je-li označen názvem odrůdy, také odrůdově pravý a
odrůdově čistý,
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mít zjevné příznaky napadení těmito organismy nebo vykazovat nedostatky, které snižují
způsobilost jeho použití,
c) být prostý vad a poškození, které by mohly snížit jeho kvalitu,
d) vykazovat dostatečnou klíčivost, jde-li o osivo,
e) vykazovat dostatečnou životaschopnost a velikost odpovídající jeho použití jako
rozmnožovacího materiálu,
f) u citrusů
1. pocházet z původního materiálu, u kterého bylo ověřeno, že nevykazuje žádné příznaky
jakýchkoliv virů, virům podobných organizmů a chorob, a to i v posledním vegetačním
období,
2. v případě roubování být naroubován na podnože, které nejsou citlivé na viroidy,
g) u cibulí květin pocházet přímo z materiálu, u kterého bylo v porostu prokázáno, že je
prostý škodlivých organizmů, chorob a jejich projevů.
(3) Dodavatel odpovídá za jakost a vlastnosti rozmnožovacího materiálu okrasných
druhů, přičemž je povinen písemně deklarovat skupinu rostlin, druh, případně odrůdu,
označení dodavatele, počet nebo hmotnost podle druhu a charakteru rozmnožovacího
materiálu a další vlastnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Dodavatel opatří
rozmnožovací materiál uváděný do oběhu návěskou, štítkem nebo jiným dokumentem. V
případě prodeje rozmnožovacího materiálu konečnému spotřebiteli se mohou náležitosti
označení omezit pouze na příslušnou informaci o zboží. Je-li rozmnožovací materiál
uváděný do oběhu pouze s označením skupiny rostlin, dodavatel označí skupinu rostlin
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k záměně s označením ostatních odrůd. K
označení používá dodavatel vlastní návěsky.
(4) Rozmnožovací materiál okrasných druhů uváděný do oběhu musí pocházet z
identifikovatelné partie. Rozmnožovací materiál okrasných druhů pocházející z různých
partií smí být uváděn do oběhu v jedné dodávce; dodavatel je v tomto případě povinen
vést záznamy o složení a původu jednotlivých partií. Ustanovení věty první a druhé se
nevztahují na rozmnožovací materiál okrasných druhů, který je uváděn do oběhu
konečnému spotřebiteli.
(5) Dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál okrasných druhů, je povinen
a) identifikovat a kontrolovat kritické body ve výrobním procesu, které ovlivňují kvalitu
materiálu, a o výsledcích kontroly vést záznamy,
b) zajistit čistotu a pravost rozmnožovacího materiálu skupin rostlin, nebo druhů nebo
odrůd podle odstavce 2,
c) zajistit, aby partie rozmnožovacího materiálu byly pěstovány odděleně a byly
rozeznatelné,
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roku,
e) odebírat vzorky, pokud je to nutné pro provedení laboratorního rozboru.
(6) Je-li rozmnožovací materiál okrasných druhů určen a dostatečně oddělen k vývozu
do třetích zemí, nepodléhá ustanovením tohoto zákona.
(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se vztahují rovněž na rozmnožovací materiál
rychlerostoucích dřevin pěstovaných na zemědělské půdě a intenzivní kultury jehličnanů
pěstovaných na zemědělské půdě jako vánoční stromky (dále jen "vánoční stromky"),
pokud doba jejich pěstování nepřekročí 10 let (dále jen "doba sklizně"); dojde-li k
překročení stanovené doby sklizně, nařídí ministerstvo smýcení porostu rychlerostoucích
dřevin nebo vánočních stromků anebo s přihlédnutím ke stanovisku ústředního orgánu
státní správy lesů rozhodne o jejich jiném využití. Ministerstvo nařídí smýcení porostu
rychlerostoucích dřevin nebo vánočních stromků po době sklizně, nejdéle však do 1 roku,
popřípadě ve stanovené lhůtě a v souladu se závazným stanoviskem ústředního orgánu
státní správy lesů umožní jejich užití jiným způsobem.
(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu, pěstování,
popřípadě i o vlastnostech rozmnožovacího materiálu okrasných druhů, rychlerostoucích
dřevin a vánočních stromků a náležitosti popisu odrůdy podle odstavce 1 písm. d).
§ 27
Název odrůdy
(1) Pro jednu a tutéž odrůdu musí být použit stejný název v České republice jako v
jiném členském státě nebo členu Unie.2) To neplatí, pokud název odporuje ustanovení
odstavce 2.
(2) Případy, kdy název odrůdy není přípustný, upravuje přímo použitelný předpis
Evropských společenství Evropské unie11a).
(3) Podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvu odrůdy zemědělských a zeleninových
druhů stanovuje přímo použitelný předpis Evropských společenství Evropské unie11b).
Tato ustanovení se použijí obdobně i pro posouzení vhodnosti názvu odrůdy ostatních
druhů rostlin.
(4) Osoba, která podává žádost, je povinna sdělit Ústavu do 6 měsíců před
předpokládaným ukončením zkoušek návrh názvu odrůdy vyhovující požadavkům podle
odstavců 1 a 2.
(5) Ústav zveřejňuje návrh názvu odrůdy ve Věstníku Ústavu. Námitku proti názvu
odrůdy lze vznést u Ústavu do 3 měsíců po zveřejnění návrhu názvu. O námitkách
rozhoduje Ústav přiměřeně podle ustanovení správního řádu; proti jeho rozhodnutí není
přípustné odvolání.
(6) Jestliže se po vydání rozhodnutí o registraci prokáže, že název odrůdy v době
rozhodnutí o registraci nevyhovoval požadavkům uvedeným v odstavcích 1 až 3, musí být
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původního názvu odrůdy jako doplňkového označení.
§ 28
Podání žádosti o registraci odrůdy
(1) Žádost o registraci odrůdy se podává Ústavu.
(2) Registrovány mohou být odrůdy druhů uvedených v druhovém seznamu a odrůdy
okrasných rostlin.
(3) O registraci odrůdy může požádat osoba (dále jen "žadatel"), která
a) je držitelem šlechtitelských práv k odrůdě podle zvláštního zákona2) nebo držitelem
odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Evropské
unie4b), nebo
b) podala žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zvláštního zákona2) nebo
odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství Evropské
unie4b) a o udělení ochranných práv k odrůdě ještě nebylo rozhodnuto, nebo
c) je udržovatelem odrůdy, která není chráněná podle zvláštního zákona2) nebo podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství Evropské unie4b).
(4) Osoby uvedené v odstavci 3, které nemají bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v České
republice nebo v členském státě, musí k podání žádosti a k jednání v řízení o registraci
odrůdy zmocnit zástupce, který má bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v České republice.
§ 29
Řízení o registraci
(1) Žádost musí obsahovat
a) jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název a místo trvalého pobytu žadatele,
jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zmocněné osoby, jde-li o fyzickou osobu, nebo
obchodní firmu a sídlo, jde-li o právnickou osobu, v případě postupu podle § 28 odst. 4,
c) latinský a český název druhu, popřípadě jiný stupeň botanického třídění,
d) název nebo předběžné označení odrůdy, která je předmětem žádosti,
e) údaj o tom, zda se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu,
f) údaje o výjimečných vlastnostech odrůdy vyžadujících zvláštní způsob zkoušení,
g) charakteristiku hlavních znaků odrůdy,
h) údaj o tom, ze kterých případných komponent se odrůda skládá,
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i) informaci o tom, ve kterých zemích a pod jakým názvem je odrůda zapsána v úředním
seznamu odrůd, popřípadě probíhá řízení o takovém zápisu,
j) informaci o tom, kdo je udržovatelem odrůdy a kde je udržovací šlechtění prováděno,
k) informaci o užitkovém zaměření odrůdy, je-li na tom závislý způsob zkoušení,
l) informaci o tom, zda je odrůda určena výhradně pro vývoz.
(2) Při podání žádosti musí žadatel
a) uhradit správní poplatek,8)
b) doložit v případě, že jde o geneticky modifikovanou odrůdu, že geneticky modifikované
rostliny, které zahrnuje, lze uvádět do oběhu v České republice podle zvláštního zákona1) v
rozsahu umožňujícím zkoušení odrůdy podle § 30 odst. 2.
(3) Nesplňuje-li žádost náležitosti a požadavky stanovené tímto zákonem nebo
vyskytují-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele, aby nedostatky
odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě
neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno. Pokud žadatel nedostatky v žádosti
neodstraní, Ústav řízení zastaví.
(3) Vyskytnou-li se překážky, které brání dalšímu řízení, Ústav vyzve žadatele,
aby překážky odstranil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně žadatele
upozorní, že v případě neodstranění překážek žádost zamítne.
§ 35
Udržování odrůdy
(1) Po dobu registrace musí být odrůda udržována udržovacím šlechtěním v České
republice nebo v členském státě.
(2) Odrůda může být udržována v jiném státě, pokud je zabezpečena rovnocenná
kontrola udržovacího šlechtění. V takovém případě musí být udržovatelem nebo udržovateli
pro jednání s Ústavem zmocněn zástupce s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice.
(3) Pokud odrůdu udržují další udržovatelé,
a) může každý z nich podat žádost o zápis jako další udržovatel odrůdy; jedná-li se o
chráněnou odrůdu, musí být doložen písemný souhlas držitele šlechtitelských práv nebo
držitele odrůdového práva podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství
Evropské unie4b),
b) další udržovatel je povinen uhradit správní poplatek za přijetí žádosti a dodat Ústavu
bezplatně vzorek rozmnožovacího materiálu v množství, jakosti a termínu, které stanoví
Ústav. Vyžádá-li si to Ústav, je povinen poskytnout další nezbytné informace o odrůdě,
c) Ústav udržovatele zapíše, pokud se na základě provedených zkoušek prokáže, že odrůda
má vlastnosti, které byly podmínkou její registrace; náklady na zkušební úkony hradí žadatel
o zápis jako další udržovatel odrůdy.
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(4) Ústav zapíše jako udržovatele osobu, která převzala udržovací šlechtění odrůdy od
udržovatele zapsaného ve Státní odrůdové knize. Takovéto převzetí nevyžaduje provedení
zkoušek podle odstavce 3 písm. c).
(5) Udržovatel odrůdy je povinen vést záznamy o udržovacím šlechtění a o množství
produkovaného rozmnožovacího materiálu a předložit je na požádání Ústavu. V případě
odrůdy révy jsou tyto záznamy povinni vést udržovatelé každého zapsaného klonu odrůdy.
§ 35a
Registrace uchovávaných odrůd
(1) Jako uchovávaná odrůda může být registrována krajová odrůda nebo odrůda
přirozeně adaptovaná na místní a regionální podmínky a ohrožená genetickou erozí. Odrůda
musí být významná z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin; Ústav může za
pověřenou podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c). Jako
uchovávaná odrůda může být registrována odrůda zemědělského nebo zeleninového druhu.
(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat odrůdu, která
a) je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda jiná než uchovávaná odrůda,
b) byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34
odst. 6 a 7 ze společného katalogu vymazána, nebo
c) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech Společenství 4b)
nebo odrůda, u níž je podána žádost o udělení těchto ochranných práv.
(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jestliže jsou vedle názvu odrůdy a jejího
popisu k dispozici informace dostačující pro rozhodnutí o registraci uchovávané odrůdy. Jde
zejména o informace
a) vycházející z výsledků neúředních zkoušek,
b) založené na praktických zkušenostech s pěstováním, množením a využíváním uchovávané
odrůdy, nebo
c) získané v rámci postupu podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).
(4) Ústav může s ohledem na názvy uchovávaných odrůd, které byly známy před 25.
květnem 2000, povolit odchylky od přímo použitelného předpisu Evropských společenství
Evropské unie11b), s výjimkou případů, kdy by byly tyto odchylky v rozporu s předchozími
právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2 tohoto předpisu. Pro jednu odrůdu může
být schváleno použití více názvů, pokud jsou historicky známy.
(5) Při registraci uchovávané odrůdy Ústav na základě informací pověřené osoby3c)
určí oblast nebo oblasti původu dané odrůdy.
(6) Uchovávaná odrůda musí být udržována ve své oblasti původu.
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(7) V případě, že uchovávaná odrůda zeleninového druhu byla registrována postupem
podle odstavce 3, smí být její rozmnožovací materiál uváděn do oběhu pouze v kategorii
standardní osivo.
§ 35b
Registrace odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek
(1) Jako odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek může být
registrována odrůda zeleninového druhu, která nemá žádnou vlastní hodnotu pro tržní
pěstování zeleniny, ale která byla vyšlechtěna pro pěstování za zvláštních agrotechnických,
klimatických či půdních podmínek.
(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat odrůdu, která
a) je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda jiná než odrůda vyšlechtěná pro
pěstování za zvláštních podmínek,
b) byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let od uplynutí lhůty stanovené podle § 34
odst. 6 a 7 ze společného katalogu vymazána, nebo
c) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie o odrůdových právech Společenství 4b)
anebo je u ní podána žádost o udělení těchto ochranných práv.
(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jestliže jsou vedle názvu odrůdy a jejího
popisu k dispozici informace dostačující pro rozhodnutí o registraci odrůdy. Jde zejména o
informace
a) vycházející z výsledků neúředních zkoušek,
b) založené na praktických zkušenostech s pěstováním, množením a využíváním odrůdy, nebo
c) získané v rámci postupu podle zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).
(4) Ústav může s ohledem na názvy odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních
podmínek, které byly známy před 25. květnem 2000, povolit odchylky od přímo použitelného
předpisu Evropských společenství Evropské unie11b), s výjimkou případů, kdy by tyto
odchylky byly v rozporu s předchozími právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2
tohoto předpisu. Pro jednu odrůdu může být schváleno použití více názvů, pokud jsou
historicky známy.
§ 37
Zrušení registrace
(1) Ústav rozhodne o zrušení registrace odrůdy a zrušení vyznačí ve Státní odrůdové
knize, jestliže
a) o to požádá udržovatel odrůdy; je-li udržovatelů více, musí žádost podat všichni
udržovatelé,
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c) odrůda ztratila uniformitu nebo stálost,
d) odrůda ohrožuje zdraví lidí, zvířat nebo rostlin anebo životní prostředí,
e) vyjde dodatečně najevo, že nebyly splněny podmínky pro registraci; Ústav v
takovém případě může rozhodnout, že se na rozhodnutí o registraci odrůdy hledí, jako
by nebylo uděleno,
f) stav udržovacího šlechtění nebo jeho dokumentace neumožňuje další udržení
odrůdy, nebo není-li zajištěno udržovací šlechtění odrůdy,
g) odrůda zahrnuje geneticky modifikované rostliny, které již nelze uvádět do oběhu v
České republice podle zvláštního zákona.1)
(2) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 2 1 písm. d)
nebo g), musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu bez prodlení po vydání rozhodnutí o
zrušení registrace.
(3) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 2 1 písm. e),
musí být rozmnožovací materiál stažen z oběhu ve lhůtě uvedené v rozhodnutí, nejpozději
však do konce roku, v němž bylo o zrušení registrace rozhodnuto.
(4) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. a) až
c) a f) a odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, může Ústav na žádost
udržovatele stanovit lhůtu pro uznávání a uvádění do oběhu jejího rozmnožovacího materiálu.
Tato lhůta se stanoví tak, aby posledním dnem lhůty byl nejdéle 30. červen třetího roku po
datu zrušení registrace.

HLAVA PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 38a
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a
základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,
b) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku
podle § 19 odst. 10, nebo
c) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.
(2) Fyzická osoba se jako dodavatel dopustí přestupku tím, že
a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo
neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,
b) nevede evidenci podle § 6a odst. 6, § 7a odst. 4, § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12
odst. 7 písm. c), § 12 odst. 8 odst. 7, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,
c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle
§ 9 odst. 2 písm. b),
d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24
odst. 5 písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede
evidenci,
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neuchovává evidenci nebo záznamy podle § 15 odst. 2 písm. e),
f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2
písm. a),
g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18
odst. 11,
h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na
žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5,
i) neoznačí nebo nezabalí směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle §
12a odst. 3 nebo rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,
j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 8,
k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál, směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které
nesplňují podmínky podle tohoto zákona,
l) nestáhne z oběhu rozmnožovací materiál odrůdy v případech, kdy je registrace zrušena
podle § 37 odst. 2 nebo 3,
m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,
n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí
rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů
pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny,
nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1,
o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti
podle § 16 odst. 6,
p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a,
q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24
odst. 6 nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,
r) jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní
osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle
§ 19 odst. 4,
s) bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen
úředně nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a
označení rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 5,
t) jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle §
12 odst. 3,
u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí
Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských
porostů uchovávaných odrůd, nebo
v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva
každé uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních
podmínek uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4 nebo § 3c odst. 2 jako dodavatel
nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé
uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních
podmínek nebo každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
uvedené do oběhu podle § 3b odst. 4, § 3c odst. 2 a § 12a odst. 2,
w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem každého
vegetačního období množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí,
pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit
sběru a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek navíc výměru a
umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2.
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(3) Fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího materiálu ze třetích zemí dopustí
přestupku tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo
nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo 10.
(4) Fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce dopustí přestupku tím, že
poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu podle § 22 odst. 5 písm. c).
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 2 písm. a) až i)
a n) až v) w) nebo odstavce 4,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. j) a k)
nebo odstavce 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. l) nebo m).
§ 38b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a
základní sadby brambor pěstuje brambory v rozporu s § 7 odst. 4,
b) jako osoba, která nakoupila standardní rozmnožovací materiál révy, neuchová návěsku
podle § 19 odst. 10, nebo
c) při uvádění do oběhu rostlinného materiálu poruší zákaz klamání podle § 20.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel dopustí správního
deliktu tím, že
a) jako dodavatel, který požádal o uznání rozmnožovacího materiálu, nevede nebo
neuchovává záznam podle § 7 odst. 1,
b) nevede evidenci podle § 6a odst. 6, § 7a odst. 4, § 8 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2, § 12
odst. 7 písm. c) , § 12 odst. 8 odst. 7, § 13 odst. 3 nebo § 14 odst. 5,
c) jako dodavatel, který vyrábí standardní osivo, nevede nebo neuchovává záznam podle
§ 9 odst. 2 písm. b),
d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24
odst. 5 písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické body anebo o nich nevede
evidenci,
e) jako dodavatel, který vyrábí sazenice zeleniny a uvádí je do oběhu, nevede nebo
neuchovává evidenci nebo záznamy podle § 15 odst. 2 písm. e),
f) jako dodavatel, který vyrábí standardní osiva, neuchovává vzorky podle § 9 odst. 2
písm. a),
g) neoznámí rozmnožovací materiál, který pochází z jiného členského státu podle § 18
odst. 11,
h) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství neposkytne na
žádost Ústavu informaci podle § 13 odst. 5,
i) neoznačí nebo nezabalí směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí podle §
12a odst. 3 nebo rozmnožovací materiál nebo směsi osiv podle § 19,
j) nedodrží Ústavem nařízené zvláštní opatření podle § 22 odst. 8,
k) uvede do oběhu rozmnožovací materiál, směsi osiv nebo sazenice zeleniny, které
nesplňují podmínky podle tohoto zákona,
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podle § 37 odst. 2 nebo 3,
m) nedodrží lhůtu pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu podle § 37 odst. 4,
n) jako dodavatel, který uvádí do oběhu, dováží ze třetích zemí nebo vyrábí
rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů
pro jiného než konečného spotřebitele nebo vyrábí nebo dováží sazenice zeleniny,
nesplní povinnost registrace podle § 16 odst. 1,
o) jako dodavatel nepodléhající registraci podle § 16 odst. 1 neoznámí zahájení činnosti
podle § 16 odst. 6,
p) nesplní požadavky pro malé balení uvedené v § 19a,
q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů v rozporu s § 24
odst. 6 nebo 7 nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,
r) jako dodavatel osiva, které je uznáváno podle § 4 až 7 nebo je povoleno jako obchodní
osivo podle § 11, nevede evidenci přijatých, vydaných a skartovaných návěsek podle §
19 odst. 4,
s) bez dozoru Ústavu znovu uzavře obal rozmnožovacího materiálu, který byl uzavřen
úředně nebo pod dozorem Ústavu, nebo nevystaví protokol o novém balení a označení
rozmnožovacího materiálu podle § 19 odst. 5,
t) jako dodavatel, který vyrábí směs osiva k uvádění do oběhu, nesplní povinnost podle §
12 odst. 3,
u) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál uchovávaných odrůd, neoznámí
Ústavu před začátkem každého vegetačního období výměru a umístění množitelských
porostů uchovávaných odrůd, nebo
v) jako dodavatel nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva
každé uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních
podmínek uvedeného do oběhu podle § 3b odst. 4 nebo § 3c odst. 2. jako dodavatel
nepodá Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství osiva každé
uchovávané odrůdy nebo každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních
podmínek nebo každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
uvedené do oběhu podle § 3b odst. 4, § 3c odst. 2 nebo § 12a odst. 2,
w) jako dodavatel, který vyrábí rozmnožovací materiál v podobě směsi osiv určené
k ochraně přirozeného prostředí, neoznámí Ústavu před začátkem každého
vegetačního období množství směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí,
pro kterou hodlá žádat o povolení, a výměru a umístění plánovaných lokalit
sběru a v případě směsi osiv z odděleně pěstovaných složek navíc výměru a
umístění plánovaných lokalit množení osiva podle § 12a odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce rozmnožovacího
materiálu ze třetích zemí dopustí správního deliktu tím, že doveze ze třetí země rozmnožovací
materiál v rozporu s § 18 odst. 4 nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 18 odst. 9 nebo
10.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel nebo konečný prodejce
dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz vydaný pověřeným zaměstnancem Ústavu
podle § 22 odst. 5 písm. c).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 2 písm. a)
až i) a n) až v) w) nebo odstavce 4,
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nebo odstavce 3,
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. l) nebo m).
HLAVA ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39
Zveřejňování údajů
(1) Ústav ve Věstníku Ústavu zveřejňuje
a) přehled registrovaných a evidovaných dodavatelů,
b) informace o výměře přihlášených a uznaných množitelských porostů podle
jednotlivých odrůd za sklizňový rok,
c) informace o množství uznaného rozmnožovacího materiálu podle jednotlivých odrůd
za sklizňový rok,
d) seznam neregistrovaných odrůd révy, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do
oběhu jako standardní rozmnožovací materiál,
e) informace o podaných žádostech o registraci odrůdy,
f) informace o názvech odrůd podle § 27,
g) oznámení o registraci odrůdy a zápisu do Státní odrůdové knihy podle § 32,
h) změny a doplňky zápisů do Státní odrůdové knihy podle § 33,
i) seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize podle § 33,
j) oznámení o zrušení registrace odrůdy podle § 37,
k) požadavky na termín podání žádosti o registraci odrůdy a na termín, místo dodání,
množství a jakost rozmnožovacího materiálu pro zkoušky v příslušném vegetačním
období podle § 30 odst. 1 písm. a),
l) metodiky zkoušek odrůd podle § 30 odst. 3,
m) seznam klonů odrůd révy, chmele, ovocných rodů a druhů,
n) oblasti původu uchovávaných odrůd podle § 35a odst. 5 a další oblasti schválené podle
§ 3b odst. 1 a 2, včetně případných omezení nebo podmínek stanovených Komisí.
(2) Ústav v souladu s předpisy Evropských společenství Evropské unie sděluje
Komisi Evropských společenství Evropské unie (dále jen „Komise“) a příslušným úřadům
jiných členských států údaje získané při provádění tohoto zákona, zejména
a) informace o zákazu uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu,
b) u révy informace o podaných žádostech o povolení odrůdy a o zpětvzetí takových
žádostí, včetně zápisů do katalogu odrůd a jejich změn,
c) množství osiva každé uchovávané odrůdy, a každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování
za zvláštních podmínek a každé směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí
uvedené do oběhu na území České republiky,
d) informace o určených oblastech původu a dalších oblastech, které Ústav hodlá schválit
pro výrobu osiva uchovávaných odrůd, a o dalších oblastech schválených pro uvádění
osiva uchovávaných odrůd do oběhu.
(3) Ústav umožní volný přístup k elektronické databázi odrůd7a), jím vedené a
aktualizované, podle § 13 odst. 4.
§ 40
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Oprávnění ministerstva v mimořádných případech
(1) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu osivem kategorie základní
rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál nebo standardní osivo
některého druhu uvedeného v druhovém seznamu nebo obchodní osivo krmných plodin nebo
sazenicemi zeleniny, požádat Komisi o povolení uvádět do oběhu osivo nebo sazenice
zeleniny, u nichž jsou stanoveny méně přísné požadavky na vlastnosti, nebo osivo vymezené
odrůdy, která není na seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ani uvedena ve
společném katalogu odrůd.
(2) Ministerstvo může, je-li vážně ohroženo zásobení trhu rozmnožovacím materiálem
révy, ovocných rodů a druhů nebo okrasných druhů v rámci Evropských společenství
Evropské unie, požádat Komisi o povolení uvádět do oběhu materiál, který splňuje méně
přísné požadavky.
(3) Ministerstvo může v postupu podle příslušných předpisů Evropských společenství
Evropské unie zakázat uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu odrůdy zapsané ve
společném katalogu odrůd, pokud se prokáže, že by její pěstování mohlo ohrozit zdraví lidí,
zvířat nebo rostlin anebo životní prostředí.

