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II. 

 
Návrh 

  
VYHLÁŠKA 

ze dne        2016, 
 

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby 
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5,  
§ 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 
odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6,  
§ 16 odst. 12, § 17 odst. 16, § 18 odst. 12, § 19 odst. 17, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 9 zákona 
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona  
č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona  
č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. …/… Sb.: 
 

 

Čl. I 
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin  
do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. a vyhlášky č. 368/2015 Sb., se mění takto:  
 

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. 
března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde  
o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu  
a imidaklopridu.“ zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné 
řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, 
kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin  
a přadných rostlin na trh. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. 
března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 
2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva.“. 

CELEX: 32016L0317, 32016L0011 

 
2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo 
cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, 
trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin vyjádřen botanickým názvem druhu, a 
to případně zkráceně a bez jmen autorů,“. 
 

3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), 
které zní:  
„j) pořadové číslo prohlášení.“. 

CELEX: 32016L0317 
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4. V § 10 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.  

 

5. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Požadavky a postupy pro výrobu, 
uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu jsou uvedeny 
v příloze č. 22 k této vyhlášce.“. 

 
6. V § 24 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: 

„(7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem na ochranu rostlin, uvede se tato skutečnost  
na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a v doprovodných dokladech, 
společně s názvem použitého přípravku na ochranu rostlin, jeho účinnou látkou  
nebo látkami, standardními větami týkajícími se bezpečnostních opatření podle 
zvláštního právního předpisu3) a opatřeními ke snížení rizika uvedenými v povolení 
použitého přípravku na ochranu rostlin. 
 
--------------------------------------- 
3) Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování  

a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES  
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“. 

 

7. V § 25 odst. 5 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové 
písmeno i), které zní: 
„i) pořadové číslo návěsky.“. 

CELEX: 32016L0317 

 
8. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, 
luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor se uvede název druhu botanickým 
názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na úředních návěskách 
směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin se název druhu 
botanickým názvem uvádět nemusí.“. 
 

9. V příloze č. 5, části III, oddílu 3, pododdílu 4, bod 3. zní:  
„3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie 
C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 
85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační 
zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.“. 

CELEX: 32016L0011 

 

10. V příloze č. 7 se zrušuje podtržení názvů částí I, II a III. 
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11. V příloze č. 7, části II, oddílu 1 název oddílu 1 a tabulka 2 zní: 

„Oddíl 1 Povolené kategorie a generace 5 
Tabulka 2 

Druh 

Mateřské 
rostliny 

Rozmnožovací materiál 
předstupňů 2 

Základní 
RM 3 

Certifikovaný 
RM 4 

PBTC 1 PB 1 PB 2 PB 3 PB 4 S SE E A B 

Brambor x x x x x x x x x x 

„. 

 
 
 
 
 

12. V příloze č. 7, části III, oddílu 4, pododdílu 3, tabulce 3.4b řádek „testované viry“  
ve sloupci „PB“ zní:  
„Svinutka, Y, A, M11, X11, S12“. 
 

13. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem b) Žádost o uznání 
množitelského porostu za slovo „kontroly“ doplňují slova „podle § 13 zákona  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů“. 
 

14. V příloze č. 9 vzor formuláře uvedeného pod písmenem f) Záznam o výsledku 
přehlídky množitelského porostu brambor zní:  
 

„ 
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“. 
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15. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem n) Žádost o registraci 
osob za slova „uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu“ doplňují slova  
„pro jiného než konečného spotřebitele“. 
 

16. V příloze č. 10 název přílohy zní: „Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou“  
a ruší se názvy a vzory dokladů uvedených pod písmeny a), c), d), f), g), h), i), j), k), l) 
a m). Dosavadní písmena b) a e) se označují jako písmena a) a b) a slova  
„(pro pověřenou osobu)“ se zrušují.  
 

17. V příloze č. 14, části 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1 včetně nadpisu zní: 

„Tabulka 5.3.1 

Druh Cibule jiných odrůd 

a zřetelně 

odchylných typů 

maximálně v % 

Cibulí rozvitých 

a porostlých  

maximálně v % 

Délka suché 

natě maximálně  

v cm 

Délka kořínků 

maximálně v 

cm 

Česnek 2 5 5 3 

“. 

 

18. V příloze č. 20 se bod 2. zrušuje. 
 

19. Za přílohu č. 21 se doplňuje příloha č. 22, která zní: 

 

 „Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

Požadavky na množitelské porosty sadby česneku a sadbu česneku 

 

Část I  Přehled druhů 

Český název Latinský název 

Česnek Allium sativum L. 

 

Část II  Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet 

generací  

Druh 

Šlechtitelský 
RM 

RM předstupňů Základní RM 
Certifikovaný 

RM 
Standardní 

osivo 

 
 

SE 1 SE 2 SE 3 E C S 

Česnek X X X X X X X 

 

Část III  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 

Oddíl 1  Předplodiny, počet a termíny přehlídek 

Kategorie Počet přehlídek porostu 

Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, 
na kterých byly v předcházejícím období 

pěstovány 

Počet roků Předplodina 

Všechny 
kategorie 

3 5 rostliny rodu Allium 
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Oddíl 2  Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů 

Kategorie 

Izolace k zamezení 
mechanické příměsi - 

vzdálenost od sousedních 
porostů česneku 

(m) 

Vzdálenost od každého 
jiného porostu rodu Allium 
mimo množitelské porosty 
česneku stejné kategorie * 

(m) 

Šlechtitelský RM, SE, E 1 300 * 

C, S 1 100 * 

*  Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu použito 

účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu. 

Oddíl 3  Čistota odrůdy 

Kategorie 
 Rostliny neodpovídající odrůdě a odchylných typů 

(%) 

Šlechtitelský RM, SE, E 0 

C, S 1 

 

Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 

1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských 

společenství1), se nesmí vyskytovat. 

2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným 

způsobem ošetřen nebo zlikvidován. Název chemického přípravku, kterým byl materiál 

ošetřen, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu. 

3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených 

v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.  

Skupina škodlivých 
organismů 

Název škodlivého organismu 

Hmyz, roztoči a Nematody  
všech vývojových stadií  
 

– Aceria tulipae (Keifer) 

– Delia spp. 

– Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

– Thysanoptera 

Bakterie – Pseudomonas fluorescens Migula 

Houby – Sclerotium cepivorum Berk. 

Viry a virům podobné 
organismy 

– Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus 

 

Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu 

Vlastnosti sadby česneku 
Kategorie 

SE, E C, S 

Nejvyšší povolený 
výskyt  

(% z počtu cibulí) 

cibulí jiných odrůd a zřetelně odchylných typů  nesmí se 
vyskytovat 

2 

cibulí rozvitých a porostlých 5 2 

cibulí mechanicky poškozených 8 8 

cibulí poškozených houbovými chorobami 6 6 

celkem závadných cibulí (včetně poškození 10 10 

                                                           
1
 Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 

a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. 
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mechanicky a houbovými chorobami) 

cibulí podsadbových * 3 3 

Nejvyšší povolená 
délka  
(cm) 

suché natě 5 5 

kořenů 
3 3 

* Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku  

a 3 cm u nepaličáku. 

 

Část VI  Návěska 

Oddíl 1  Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, 

rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný 

rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje: 

1. označení „Kvalita EU“ 

2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky 

3. označení dodavatele a jeho registrační číslo 

4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu 

5. kategorie a generace 

6. datum vystavení návěsky 

7. název druhu 

8. název odrůdy 

9. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem 

podle zákona o rostlinolékařské péči 

10. čistá hmotnost nebo počet kusů 

11. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu 

12. číslo návěsky 

13. údaje o případné dodatečné úpravě sadby 

 

Oddíl 2  Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo obsahuje 

následující údaje: 

1. označení „Kvalita EU“ 

2. označení dodavatele a jeho registrační číslo 

3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu 

4. kategorie 

5. datum vystavení návěsky 

6. název druhu 

7. název odrůdy 

8. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem 

podle zákona o rostlinolékařské péči 

9. čistá hmotnost nebo počet kusů 

10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu 

11. číslo návěsky 

12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby 
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Část VII  Malé balení 

Oddíl 1   Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku 

Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 25 cibulí česneku. 

Oddíl 2  Označování malého balení 

Návěska dodavatele nebo potisk obalu na malém balení sadby česneku obsahuje následující 

údaje: 

a) název druhu 

b) název odrůdy 

c) označení kategorie a generace 

d) číslo partie 

e) označení dodavatele a jeho registrační číslo 

f) čistá hmotnost nebo počet kusů 

g) údaje o případné dodatečné úpravě sadby.“. 

 

Čl. II 

Technický předpis 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 
Čl. III 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

Ministr: 
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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných 
rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

§ 10  
odstavec 1 
písmeno j) 

j) pořadové číslo prohlášení 32016L0317 Článek 1 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 2 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 3 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 4 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 6 
odstavec 2) 
písmeno a) 

V oddíle A se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
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§ 25 
odstavec 5 
písmeno i) 

i) pořadové číslo návěsky 32016L0317 Článek 1 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 2 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 3 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 4 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

  32016L0317 Článek 6 
odstavec 2) 
písmeno b) 

V oddíle C se za první odrážku vkládá 
nová odrážka, která zní: 
„- úředně přidělené pořadové číslo,“. 
 

Příloha č. 5 
část III 
oddíl 3 
pododdíl 4 
bod 3. 

3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% 
hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za 
použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u 
jarních odrůd 85,0 %. Kontroluje se na úředně 
odebraných vzorcích úřední následnou vegetační 
zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických 
metod. 

32016L0011 Článek 1 Změna přílohy II směrnice 2002/57/ES 
  
V příloze II oddíle I směrnice 2002/57/ES 
se bod 2 písm. b) nahrazuje tímto:  
„b) Minimální odrůdová čistota osiva je:  
— základní osivo, mateřský komponent: 
99,0 %,  
— základní osivo, otcovský komponent: 
99,9 %, 
— certifikované osivo odrůd ozimé řepky 
olejky: 90,0 %,  
— certifikované osivo odrůd jarní řepky 
olejky: 85,0 %. 
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Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu ES 

32016L0011 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 
2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh 
 

32016L0317 
 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku 
balení osiva 
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IV. 

Část platného znění vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech 

uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn  

 

 
§ 1  

 
Úvodní ustanovení  

 
 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.  
  
____________________ 

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 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.  
  
Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.  
  
Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva 
obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 
1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.  
  
Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva 
obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 
1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.  
  
Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva 
obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. srpna 
1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin.  
  
Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva 
obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 
1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.  
  
Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.  
  
Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS a 69/208/EHS 
o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.  
  
Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které 
bylo úředně certifikováno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.  
  
Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 
70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin  
a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.  
  
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 
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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 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.  
  
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 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 93/61/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 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 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/ESH, 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.  
  
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 2002/53/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.  
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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 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.  
  
Rozhodnutí Komise 2004/842/ES ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva 
těch odrůd, pro které byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo druhů zeleniny členského státu.  
  
Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu 
zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.  
  
Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega 
orientalis Lam.  
  
Směrnice 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 Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, 
pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES  
s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.  
  
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.  
  
Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení 
týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu.  
  
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.  
  
Prováděcí směrnice Komise 2012/37/EU ze dne 22. listopadu 2012, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, 
pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku 
Sorghum spp. Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, směrnice 2008/72/ES a směrnice 
2009/145/ES, pokud jde o botanický název pro rajče.  
  
Prováděcí směrnice Komise 2013/63/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 2002/56/ES, pokud jde  
o minimální požadavky na sadbu brambor a partie sadby brambor.  
  
Prováděcí směrnice Komise 2014/20/EU ze dne 6. února 2014 o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách 
a označování těchto tříd.  
  
Prováděcí směrnice Komise 2014/21/EU ze dne 6. února 2014 o minimálních podmínkách a třídách Unie pro sadbu brambor předcházející 
základní sadbě brambor.  
  
Prováděcí směrnice Komise 2015/1955/EU ze dne 29. října 2015, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva 
obilovin na trh.  
 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES  
o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.  
 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 

2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva. 
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§ 10  
 

Osivo s neukončenou certifikací  
 

[K § 7a odst. 5 zákona]  
 
 (1) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje  
  
a) označení certifikačního úřadu a státu,  
  
b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku,  
b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo 
cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, 
trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin vyjádřen botanickým názvem druhu,  
a to případně zkráceně a bez jmen autorů, 
 
c) označení kategorie a generace,  
  
d) původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení země, která toto 
osivo uznala,  
  
e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,  
  
f) výměru množitelského porostu,  
  
g) množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,  
  
h) potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s požadavky 
uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 k této vyhlášce,  
  
i) výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal . , 
 
j) pořadové číslo prohlášení. 
  
 (2) Vzor prohlášení o osivu s neukončenou certifikací je uveden v příloze č. 10 k této 
vyhlášce.  
  
 (3) (2) O osivu s neukončenou certifikací vede dodavatel záznamy ve výrobní 
evidenci osiv a ve skladové kartě.  
 

 

Sazenice zeleniny  
 

[K § 15 odst. 6 a § 19 odst. 15 zákona]  
 

§ 19  
 
 (1) Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 14 k této 
vyhlášce. Požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění  
sadby česneku do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce. 
  
 (2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů zabraňujících 
jejich poškození a záměně nebo smíchání jednotlivých partií. Sadbu česneku je možné 
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uvádět do oběhu pouze v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně obsahu.  
  
 (3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují návěskou, 
štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být vyrobeny z materiálu 
odolného vůči poškození a nesmí být použity opakovaně.  
  
 (4) Doklad podle odstavce 3 obsahuje  
  
a) text „kvalita EU“,  
  
b) název členského státu nebo jeho kód,  
  
c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód,  
  
d) registrační číslo dodavatele,  
  
e) identifikaci dodavatele,  
  
f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,  
  
g) datum vystavení dokladu,  
  
h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva, popřípadě se referenční číslo 
sdělí příslušnému úřednímu orgánu na jeho žádost,  
  
i) název druhu a odrůdy zeleniny, u podnoží i název odrůdy nebo její určení,  
  
j) latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li zároveň rostlinolékařským pasem podle zákona 
o rostlinolékařské péči2),  
  
k) množství,  
  
l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu.  
  
 (5) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen rostlinolékařským pasem 
podle zákona o rostlinolékařské péči2), může tento pas nahradit údaje uvedené v odstavci 4 s 
výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny.  
  
 

§ 23  
 

Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí  
 

[K § 18 odst. 12 zákona]  
 
 Vzor formuláře oznámení dovozu a vzor žádosti o povolení dovozu ze třetích zemí 
jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.  
  

Označování a balení rozmnožovacího materiálu  
 

[K § 19 odst. 12 a 15 zákona]  
 

§ 24  
 
 (1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně  

aspi://module='ASPI'&link='219/2003%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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a nezaměnitelně označen způsobem uvedeným v odstavci 3, který vylučuje záměnu nebo 
pochybnost o obsahu. K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány v závislosti 
na kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu  
  
a) úřední návěsky minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20 k této 
vyhlášce,  
  
b) návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní asociace  
pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podle přílohy č. 20  
k této vyhlášce,  
  
c) návěsky dodavatele minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20  
k této vyhlášce pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo  
  
d) návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s podmínkami uvedenými  
v písmenech a) až c) v ostatních případech.  
  
 (2) Minimální rozměr úředních návěsek a návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny 
je 110 x 67 mm; barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího 
materiálu a vzory návěsek jsou uvedeny v příloze č. 20 k této vyhlášce.  
  
 (3) Za úřední návěsku a návěsku dodavatele se považuje  
  
a) šitá nebo vázaná návěska,  
  
b) nalepovací etiketa,  
  
c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy stanovené  
v příloze č. 20 k této vyhlášce pro balení osiva obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných 
rostlin v kategoriích základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál, 
nebo  
  
d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy 
stanovené v příloze č. 20 k této vyhlášce.  
  
 (4) Úřední návěska nebo návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo špatně 
odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. Potisk obalů může být proveden 
jen formou tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou a pod úředním dozorem.  
  
 (5) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod 
podle odstavce 1 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal 
otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal 
přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou.  
  
 (6) Za úřední pojistku se považuje  
  
a) plomba z nebarveného plechu,  
  
b) nálepka nebo samolepicí páska neodstranitelná bez porušení,  
  
c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,  
  
d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,  
  
e) samolepicí nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů, které nemají jiný 
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otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,  
  
f) strojově prošitý obal zamezující záměně,  
  
g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,  
  
h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.  
  
 (7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem s účinnou látkou klothianidin, thiamethoxam, 
fipronil nebo imidakloprid, musí být na úřední návěsce nebo návěsce dodavatele uvedena 
tato skutečnost a zároveň uvedena opatření ke zmírnění rizik stanovená v povolení 
použitého přípravku na ošetření osiva.  
  

(7) Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem na ochranu rostlin, uvede se tato 
skutečnost na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele a v doprovodných 
dokladech, společně s názvem použitého přípravku na ochranu rostlin, jeho účinnou 
látkou nebo látkami, standardními větami týkajícími se bezpečnostních opatření podle 
zvláštního právního předpisu3) a opatřeními ke snížení rizika uvedenými v povolení 
použitého přípravku na ochranu rostlin. 

 
§ 25  

 
 (1) Další požadavky na úřední návěsku jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 
8 k této vyhlášce.  
  
 (2) Úřední návěskou a úřední pojistkou se označují i velkoobjemové kontejnery  
a návěsy určené k přepravě osiva uzavřené plachtou. Sadba brambor může být na žádost 
odběratele se souhlasem Ústavu a pod jeho dozorem přepravována i bez uzavření. Návěska 
je součástí doprovodných úředních dokladů partie.  
  
 (3) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červencem 1970 může být na návěsce 
uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí 
Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem 
odrůdy, od něhož bude zřetelně oddělen pomlčkou, a nebude uveden výrazněji než samotný 
název odrůdy. V souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nebude poukazováno  
na žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.  
  
 (4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 24 odst. 1 písm. b) obsahují údaje 
uvedené v příloze č. 20 k této vyhlášce.  
  
 (5) Osivo s neukončenou certifikací se označuje úřední návěskou šedé barvy; 
hmotnost partie není přitom omezena. Úřední návěska, jejíž vzor je uveden v příloze č. 20  
k této vyhlášce, obsahuje  
  
a) označení certifikačního úřadu, který je odpovědný za provedení přehlídky, a státu nebo 
jejich počáteční písmena,  
  
 
 
_______________________________ 

3) Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně  
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 
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b) název druhu, u osiva řepy označení, zda se jedná o cukrovku nebo krmnou řepu,  
  
c) název odrůdy, v případě inbredních linií, hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin 
určených výhradně k použití jako komponenty hybridních odrůd slovo „komponent“,  
v případě hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin slovo „hybrid“,  
  
d) kategorie a generace,  
  
e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,  
  
f) hmotnost,  
  
g) označení „Osivo s neukončenou certifikací“,  
  
h) identifikaci dodavatele. , 
 
i) pořadové číslo návěsky. 
 
 Vzor protokolu o provedené manipulaci s osivem je uveden v příloze č. 9 k této 
vyhlášce.  
  

(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, 
jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor se uvede název druhu 
botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na úředních 
návěskách směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin se název 
druhu botanickým názvem uvádět nemusí. 

 
§ 26  

 
 (1) Balení šlechtitelského rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu 
označuje úřední návěskou fialové barvy. Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé 
druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.  
  
 (2) Balení rozmnožovacího materiálu předstupňů se při uvedení do oběhu označuje 
úřední návěskou bílé barvy s fialovým diagonálním pruhem. Požadované údaje  
na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této 
vyhlášce.  
  
 (3) Balení základního rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje 
úřední návěskou bílé barvy. Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou 
uvedeny v částech VI v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.  
  
 (4) Balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu 
označuje úřední návěskou  
  
a) modré barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál první generace, nebo  
  
b) červené barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál druhé generace s výjimkou sadby 
brambor, u kterých se pro obě generace používá návěska modrá.  
Požadované údaje na návěskách pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v částech VI v přílohách 
č. 1 až 8 k této vyhlášce.  
  
 (5) Balení standardního osiva se označuje návěskou žluté barvy. Požadované údaje 
na návěskách jsou uvedeny v části VI v příloze č. 8 k této vyhlášce.  
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 (6) Balení osiva úředně nezapsaných odrůd se označuje návěskou oranžové barvy. 
Vzor návěsky je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce.  
  
 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

 

Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy 

Pododdíl 4  

 

1. Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se provádí při třetí 

přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující rostliny. 

2. V případě hybridních odrůd řepky vyráběných za použití pylové sterility je stanovena 

minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 %, otcovského komponentu 99,9 

%. 

 3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C 

vyráběného za použití pylové sterility je 90,0 %, kontroluje se na úředně odebraných 

vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických 

metod. 

3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie 

C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 

85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační 

zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod. 

 4. Osivo hybridních odrůd řepky vyráběné za použití pylové sterility se uzná za certifikovaný 

rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední 

vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která 

byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se 

zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál 

stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti, pokud jde o znaky komponentů, včetně 

pylové sterility a hodnoty minimální odrůdové čistoty. Odrůdová čistota základního 

rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd může být stanovena pomocí vhodných 

biochemických metod. 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

  Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor 

 

Část I  Přehled druhů 

Část I  Přehled druhů         

Tabulka 1 

Český název Latinský název 

Brambor  Solanum tuberosum L.  

 
Část II  Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený 
počet generací     
Část II  Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený 
počet generací     
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Oddíl 1 Povolené kategorie a generace 

Tabulka 2 

Druh 

Mateřské 

rostliny 

Rozmnožovací materiál 

předstupňů 2 

Základní 

RM 2 

Certifikovaný 

RM2 

PBTC 1 PB 1 PB 2 PB 3 PB 4 S SE E A B 

Brambor x x x x x x x x x x 

 

Oddíl 1 Povolené kategorie a generace5 
Tabulka 2 

Druh 
Mateřské 
rostliny 

Rozmnožovací materiál 
předstupňů 2 

Základní 
RM3 

Certifikovaný 
RM4 

PBTC 1 PB 1 PB 2 PB 3 PB 4 S SE E A B 

Brambor x x x x x x x x x x 

 

1 – Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy 

byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých 

organismů. Mateřské rostliny musí být prosté Pectobacterium spp., Dickeya spp., viru 

svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, ze které 

je používán materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, je-li použito 

mikrovegetativní množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce. 

2 – Maximální počet generací RM předstupňů sázených na poli je 4 a celkový maximální 
počet kombinovaných generací sadby předcházející základní sadbě na poli a základní sadby 
brambor je maximálně 7.  
3 – Maximální počet generací kategorie základní RM je 3 a celkový maximální počet 
generací základního RM a RM předstupňů dohromady je 7 (nelze množit z generace do 
stejné generace). 
4 – Maximální počet generací certifikovaného RM je 2 (nelze množit z generace do stejné 
generace). 
5 – Pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor  

za poslední generaci, která je v dané kategorii povolena. 
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Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 
Část III Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 
 
Oddíl 1 Počet a termíny přehlídek  
Pododdíl 1   

Tabulka 3.1 

Přehlídka   

1 2 3 

při průměrné výšce trsů 20 

cm 
v plné vegetaci po ukončení vegetace 

 
Pododdíl 2 Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy 
1. před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním 
výsledkem,  

2. pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými 
v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají 
zákazu množení sadby, 

3. množení na jednom pozemku je přípustné nejdříve za 3 roky po předchozím porostu 
brambor.  

 
Oddíl  2 Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů 
Pododdíl 1 

Tabulka 3.2 

Nejmenší vzdálenost 

(m) 

od jiných porostů 

brambor s výskytem 

virových chorob nad 10 

% 

Rozmnožovací 

materiál 

předstupňů 

Základní rozmnožovací 

materiál  

Certifikovaný 

rozmnožovací 

materiál 

PB  S SE E A B 

500 300 300 300 100 100 

 
Pododdíl 2 

1. každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním 
bramborami neosázeným řádkem nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem 
v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského porostu, 

2. za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se 
považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci, 

3. výskyt virových chorob v porostech běžného pěstování brambor v uzavřených pěstebních 
oblastech musí být do 10,0 %.  

 
 
Oddíl 3 Čistota druhu a čistota odrůdy 
Pododdíl 1 

Tabulka 3.3 

Stupeň 

množení 

Nejvyšší 

povolené % 

výskytu 

odchylných typů 

Nejvyšší povolené 

% chybějících 

rostlin 6 

Nejvyšší povolené 

%  výskytu 

obrostů 7 

Předčasné 

ukončení vegetace 
8 
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a jiných odrůd 

PBTC 0 10 2 povinné 

PB 0,01 10 2 povinné 

S 0,1 15 4 povinné 

SE 0,1 15 4 povinné 

E 0,1 20 4 povinné 

A 0,2 25 6 povinné 

B 0,5 25   6 9 doporučené 

6 - Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 – 75 cm vychází 

z počtu.     

50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha. 

7 - Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení 

vegetace vyrostlé nové výhony delší než 5 cm. 

8 - O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek 

dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského 

inspektora. 

9 – Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na posklizňové zkoušky 

přímo z porostu, při vyšším výskytu lze provést odběr těchto vzorků až po sklizni. 

Pododdíl 2 

1. Souvratě nesmí být osázeny bramborami. 
2. K založení porostu nesmí být použita krájená sadba.  
 

Oddíl 4 Zdravotní stav porostu 
Pododdíl 1 

Tabulka 3.4a 

 

Choroby, škůdci 

% rostlin s příznaky napadení chorobami 

Mateřské 

rostliny 

PBTC 

PB 

 

S 

 

SE E A B 

virózy celkem 0 0,1 0,2 0,5 0,8 2,0 6,0 

Bakteriální černání stonků 

bramboru (Dickeya spp., 

Pectobacterium spp.) 

0 0 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0 

škodlivé organismy, které je 

zakázáno zavlékat a 

rozšiřovat na území 

Evropské unie3)  

nesmí se vyskytovat 
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Pododdíl 2 

1. Při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti 
hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry. 

2. V případě selekce odkládáním natě se při výskytu živých neokřídlených mšic každý 
selektovaný trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry. 

3. Nejvyšší přípustné hodnoty výskytu příznaků napadení viry platí pouze tehdy, jedná-li se o 
virové choroby způsobené viry běžnými v Evropě. 

 

Pododdíl 3 

Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů 

Zkoušení laboratorní metodou                Tabulka 3.4b 

 Mateřské 

rostliny 

PBTC 

PB S SE E A B 10 B 10, 13 

% hlíz 

napadených 

virózami 

0 0,5 1,0 2,0 4,0 
     8,0 

   5,0 10 
10,0 - 

testované viry 

Svinutka, 

Y, A, 

 M, X, 

 S 

Svinutka 

Y, A,  

M1111, 

X11, 

 S12 

Svinutka

, Y, A, 

M11, X11, 

S12 

Svinutka 

Y, A,  

M11, X11 

 

Svinutka 

Y, A, 

M11, X11 

  

Svinutka 

Y, A, 

M11, X11  

Svinutka 

Y 

 

Svinutka 

Y 

 

žádné 

škodlivé 

organismy, které 

je zakázáno 

zavlékat a 

rozšiřovat na 

území Evropské 

unie 3) 

nesmí se vyskytovat 

10 – Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál 

obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry. 

11 – zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16. 

12 – zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025. 

13 – sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; 

na návěskách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být tato 

skutečnost uvedena spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele 

k založení produkční plochy brambor. 

______________________________ 

3)
 Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 

rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Část IV 
 

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu  
podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise Organizace 
spojených národů (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) 
 
Část  V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu 
1. Velikost sadby        

a) hlízy nadsadbové nejvýše 3 % 
b) hlízy podsadbové nejvýše 3 % 
c) stanovuje se tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm 

a maximálním rozměru 60 x 60 mm; v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl 
mezi síty dělitelný číslem 5; maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm. 

d) v jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru. 
 

2. Další sledované vady: 
Tabulka 5 

Číslo 

vady 

Vada PBTC PB S, SE, E A, B 

1 Měkká hniloba hlíz Měkká a suchá 

hniloba celkem 
0 0,2 

0,2 
0,5 

0,2 
0,5 

Suchá hniloba hlíz 0,5 0,5 

2 Vločkovitost hlíz bramboru 14 0 1,0 5,0 5,0 

3 Strupovitost bramboru 15 0 5,0 5,0 5,0 

4 Prašná strupovitost bramboru 14 0 1,0 3,0 3,0 

5 Scvrklé hlízy 16 0 0,5 1,0 1,0 

6 Vnější vady způsobené mechanicky nebo 

škůdci, hlízy poškozené mrazem a 

zapařením 

0 3,0 3,0 3,0 

1 - 6 Celkem vady č. 1 až 6 0 6,0 6,0 8,0 

7 Příměs zeminy a jiných nečistot  1,0 1,0 2,0 

8 Hlízy jiných odrůd a odchylných typů   0,25 0,5 

9 škodlivé organismy, které je zakázáno 

zavlékat a rozšiřovat na území Evropské 

unie 3) 

Nesmí se vyskytovat 

14 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 10,0 % povrchu hlízy – 

počítáno součtem plochy postižených míst. 

15 - Za napadené se považují hlízy, u kterých je postiženo více než 1/3 povrchu hlízy – 

počítáno součtem plochy postižených míst. 

16 -  Hlízy, které jsou nadměrně dehydrované a zvrásnělé, včetně dehydratace způsobené 

stříbřitostí slupky bramboru. 
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5.  Původci chorob uvedených v tabulce 5: 
a) měkké hniloby hlíz bramboru -Pectobacterium spp., Dickeya chrysanthemi (Burkholder 

et al.) Samson et al., Pythium spp., případně další původci, 
b) suché hniloby hlíz bramboru- Fusarium spp., Alternaria spp., Phoma foveata (Foister) 

Aveskamp, Gruyter et Verkley, případně další původci hniloby, 
c) plíseň bramboru - Phytophtora infestans (Mont.) De Bary, 
d) strupovitost bramboru – Streptomyces scabiei (ex Thaxter) Lambert et Loria, 

Streptomyces reticuliscabiei Bouchek-Mechiche et al. nebo další Streptomyces spp., 
e) vločkovitost hlíz bramboru -  Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk 

(Rhizoctonia solani J. G. Kühn – anam.), 
f) prašná strupovitost bramboru -  Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh., 
g) stříbřitost slupky bramboru – Helminthosporium solani Durier et Mont. 

 
6. Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které 

zabraňují klíčení. 

  

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

Vzory formulářů  
 
 Vzor formuláře  
  
a) žádosti o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy  
b) žádosti o uznání množitelského porostu  
c) žádosti o uznání osiva/sadby  
d) pro výsledek mechanického rozboru sadby brambor  
e) pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu  
f) pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor  
g) pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice  
h) výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)  
i) skladové karty (oboustranná)  
j) pro vedení evidence o výrobě standardního osiva  
k) pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi  
l) pro vedení evidence osiva pro ekologické zemědělství  
m) pro vedení evidence pro sazenice zeleniny  
n) žádosti o registraci osob  
o) oznámení o zahájení činnosti  
p) oznámení o ukončení činnosti  
q) žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin ze třetích zemí  
r) oznámení dovozu  
s) protokolu o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva  
t) egalizační protokol  
u) žádosti o povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou k ochraně přirozeného prostředí  
v) prohlášení o splnění požadavků pro udělení povolení uvádět do oběhu směs osiv určenou 

k ochraně přirozeného prostředí  
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Žádost o uznání množitelského porostu 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 

 

Uznávací řízení množitelského porostu provede: Rok UŘ 

ÚKZÚZ, Odbor OS/oddělení: Registrační číslo – č. porostu 

Pověřená osoba:  

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele IČ 

 Tel.: 

 FAX 

 e-mail: 

Označení a adresa (místo podnikání) množitele IČ 

  

 Okres (umístění pozemku) 

  

Pozemek - číslo honu Katastrální území: 

  

Název druhu a odrůdy Výměra 

  

Kategorie a generace osiva  

Původ osiva /  sadby* (číslo uznávacího listu) Čerpané množství 

  

  

  

  

Sled předplodin na pozemku v předcházejících letech  

  

Brambory naposledy v roce..........  

                            

Množení podle OECD       ano       ne
*
  

  

 

Provedení soustavné rostlinolékařské kontroly podle § 13 zákona č. 326/2004 Sb.,  

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Dodavatel vyplní pouze silně orámované části žádosti                                    * nehodící se škrtněte 

Úřední záznamy Souhlas držitele šlechtitelských práv: 

  

  

Datum přijetí: (razítko, podpis) 

 

V.........................dne………………                                        Razítko a podpis dodavatele 
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Příloha č. 1 

            

         

 

 

 

Žádost o registraci osob 
 

podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 

některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů  

 

Zaměření žadatele
1) 

 

 výroba rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu 

 dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu 

 uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu pro jiného než konečného spotřebitele 

 

Specifikace činnosti podle skupin plodin
 1)

: 

 

Rozmnožovací materiál: 

 ovocných druhů (včetně jahodníku)  

 vinné révy 

 chmele  

 okrasných druhů 

 sazenic zelenin 
 

 

K žádosti přikládám
 
následující doklady 

1)
: 

 

 u fyzických osob doklad o odborné způsobilosti (originál nebo úředně ověřená kopie výučního 

listu, vysvědčení nebo diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy) 

 u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osobě, která musí prokázat svou odbornou 

způsobilost dokladem (originál nebo úředně ověřená kopie výučního listu, vysvědčení nebo 

diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy) 

 kolková známka (100 Kč) jako správní poplatek 

 

 

       Podpis a razítko žadatele 
1- Zaškrtněte odpovídající údaj 

 

 

 

 
 

                     

Místo pro 

vylepení 

kolkové 

známky 

 

100  Kč 

 



20 
 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 129/2009 Sb.  
 

Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou  
Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou 

 
 
a) Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)  
b) a) Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)  
c) Uznávací list na množitelský porost sadby brambor,  
d) Uznávací list na osivo (pro Ústav)  
e) b) Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)  
f) Dvojjazyčný uznávací list na osivo  
g) Uznávací list na sadbu  
h) Dvojjazyčný uznávací list na sadbu  
i) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu  
j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu sadby brambor,  
k) Rozhodnutí o neuznání osiva  
l) Rozhodnutí o neuznání sadby  
m) Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací  
 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY 

Část 5.3 Požadavky na vlastnosti sadby česneku 

a) 

 Tabulka 5.3.1 

Druh Cibule jiných odrůd 
a zřetelně odchylných 
typů maximálně v % 

Cibulí rozvitých 

a porostlých 
maximálně v % 

Délka suché natě 
maximálně v cm 

Délka kořínků 
maximálně v cm 

Česnek 
SE, 

nesmí se vyskytovat 5 5 3 

E 

C 

2 5 5 3 

 Tabulka 5.3.1 

Druh Cibule jiných odrůd 

a zřetelně 

odchylných typů 

maximálně v % 

Cibulí rozvitých 

a porostlých  

maximálně v % 

Délka suché 

natě maximálně  

v cm 

Délka kořínků 

maximálně v 

cm 

Česnek 2 5 5 3 
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Příloha č. 20 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu vzory 

návěsek 

1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací 

 Kategorie rozmnožovacího materiálu 
nebo typ osiva 

Symbol Barva návěsky 

Rozmnožovací materiál 
předstupňů 

1. generace 

SE 1 

(u sadby brambor 
PB 1) 

bílá s fialovým příčným pruhem 
po diagonále šíře 5 mm 

2. generace 

SE 2 

(u sadby brambor 
PB 2) 

3. generace SE 3 

(u sadby brambor 
PB 3) 

4. generace PB 4 

(pouze u sadby 
brambor) 

Základní rozmnožovací materiál (Elita) 

E 

(u sadby brambor 
S, SE a E) 

bílá 

Certifikovaný 
rozmnožovací materiál 

jediná 
generace 

C modrá 

1. generace 

C 1 

(u sadby brambor 
A) 

modrá 

2. generace 

C 2 

(u sadby brambor 
B) 

červená 1 

3. generace C 3 červená 

Standardní osivo S tmavě žlutá 

Obchodní osivo O hnědá 

Směsi osiv (druhové a odrůdové)   zelená 

Osivo s neukončenou certifikací   šedá 

Osivo úředně nezapsaných odrůd   oranžová 

Šlechtitelský rozmnožovací materiál u sadby brambor 
PBTC 

fialová 

Certifikovaný rozmnožovací materiál 
sdružené odrůdy 

  
modrá se zeleným příčným 
pruhem po diagonále 

1 - Pro Sadbu brambor kategorie B jsou používány modré návěsky jako pro kategorii A. 
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2. Označování tříd sadby brambor 

Kategorie rozmnožovacího materiálu Symbol Třída 

Základní rozmnožovací materiál (Elita) E l,E2aE3 

ES 1 

ES 2 

ES 3 

 ……. 

 

 Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2009 Sb. 

Požadavky na množitelské porosty sadby česneku a sadbu česneku 

Část I  Přehled druhů 

Český název Latinský název 

Česnek Allium sativum L. 

 

Část II  Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet 

generací  

Druh 

Šlechtitelský 
RM 

RM předstupňů Základní RM 
Certifikovaný 

RM 
Standardní 

osivo 

 
 

SE 1 SE 2 SE 3 E C S 

Česnek X X X X X X X 

 

Část III  Požadavky na vlastnosti množitelských porostů 

Oddíl 1  Předplodiny, počet a termíny přehlídek 

Kategorie Počet přehlídek porostu 

Porosty nemohou být zakládány na 
pozemcích, na kterých byly v předcházejícím 

období pěstovány 

Počet roků Předplodina 

Všechny 
kategorie 

3 5 rostliny rodu Allium 

 

Oddíl 2  Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů 

Kategorie 

Izolace k zamezení 
mechanické příměsi - 

vzdálenost od sousedních 
porostů česneku 

(m) 

Vzdálenost od každého 
jiného porostu rodu Allium 
mimo množitelské porosty 
česneku stejné kategorie * 

(m) 

Šlechtitelský RM, SE, E 1 300 * 

C, S 1 100 * 

*  Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, pokud je u množitelského porostu 

použito účinné mechanické izolace zabraňující vniknutí hmyzu. 
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Oddíl 3  Čistota odrůdy 

Kategorie 
 Rostliny neodpovídající odrůdě a odchylných typů 

(%) 

Šlechtitelský RM, SE, E 0 

C, S 1 

 

Oddíl 4  Zdravotní stav porostu 

1. Škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských 

společenství1), se nesmí vyskytovat. 

2. Materiál, který při sklizni vykazuje viditelné příznaky napadení, musí být vhodným 

způsobem ošetřen nebo zlikvidován. Název chemického přípravku, kterým byl 

materiál ošetřen, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu. 

3. Množitelský porost musí být vizuálně prostý škodlivých organismů uvedených 

v následující tabulce a nesmí vykazovat příznaky napadení těmito organismy.  

Skupina škodlivých 
organismů 

Název škodlivého organismu 

Hmyz, roztoči a Nematody  
všech vývojových stadií  
 

– Aceria tulipae (Keifer) 

– Delia spp. 

– Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

– Thysanoptera 

Bakterie – Pseudomonas fluorescens Migula 

Houby – Sclerotium cepivorum Berk. 

Viry a virům podobné 
organismy 

– Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus 

 

Část V Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu 

Vlastnosti sadby česneku 
Kategorie 

SE, E C, S 

Nejvyšší 
povolený výskyt  
(% z počtu cibulí) 

cibulí jiných odrůd a zřetelně odchylných 
typů  

nesmí se 
vyskytovat 

2 

cibulí rozvitých a porostlých  5 2 

cibulí mechanicky poškozených 8 8 

cibulí poškozených houbovými chorobami 6 6 

celkem závadných cibulí (včetně poškození 
mechanicky a houbovými chorobami) 

10 10 

cibulí podsadbových * 3 3 

Nejvyšší 
povolená délka  

(cm) 

suché natě 5 5 

kořenů 
3 3 

 

* Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u 

paličáku a 3 cm u nepaličáku. 

 

 

                                                           
1
 Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 

organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. 



24 
 

 

Část VI  Návěska 

Oddíl 1  Úřední návěska sadby česneku kategorie šlechtitelský rozmnožovací materiál, 

rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný 

rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje: 

1. označení „Kvalita EU“ 

2. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky 

3. označení dodavatele a jeho registrační číslo 

4. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu 

5. kategorie a generace 

6. datum vystavení návěsky 

7. název druhu 

8. název odrůdy 

9. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským 

pasem podle zákona o rostlinolékařské péči 

10. čistá hmotnost nebo počet kusů 

11. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu 

12. číslo návěsky 

13. údaje o případné dodatečné úpravě sadby 

 

Oddíl 2  Návěska dodavatele sadby česneku kategorie standardní osivo obsahuje 

následující údaje: 

1. označení „Kvalita EU“ 

2. označení dodavatele a jeho registrační číslo 

3. číslo partie sadby česneku uváděné do oběhu 

4. kategorie 

5. datum vystavení návěsky 

6. název druhu 

7. název odrůdy 

8. latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li návěska zároveň rostlinolékařským 

pasem podle zákona o rostlinolékařské péči 

9. čistá hmotnost nebo počet kusů 

10. při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu 

11. číslo návěsky 

12. údaje o případné dodatečné úpravě sadby 

 

Část VII  Malé balení 

Oddíl 1   Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku 

Nejvyšší povolená velikost malého balení sadby česneku je 1 kg nebo 25 cibulí 

česneku. 

Oddíl 2  Označování malého balení 

Návěska dodavatele nebo potisk obalu na malém balení sadby česneku obsahuje 

následující údaje: 
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a) název druhu 

b) název odrůdy 

c) označení kategorie a generace 

d) číslo partie 

e) označení dodavatele a jeho registrační číslo 

f) čistá hmotnost nebo počet kusů 

g) údaje o případné dodatečné úpravě sadby. 
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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva  
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh 
vyhlášky“), se předkládá k provedení zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva  
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),  
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh vyhlášky je obsažen v příloze k dopisu č.j. 16982/2015-OHR ze dne 31.12.2015, který 
zaslal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier ministru 
zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, že se u navrhované vyhlášky nemusí zpracovávat 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o oběhu osiva a sadby a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 

Návrhem novely zákona o oběhu osiva a sadby (sněmovní tisk č. 816) se v § 3 odst. 14 

zákona doplňuje nové písmeno f). Toto ustanovení obsahuje zmocnění pro Ministerstvo 

zemědělství, aby stanovilo požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování  

a uvádění sadby česneku do oběhu. V nově navrženém § 5 odst. 8 písm. g) je pak 

stanoveno, že Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzory uznávacích listů 

vydávaných pověřenou osobou. Navržená změna spočívá v tom, že mají být zrušeny vzory 

uznávacích listů vydávaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským 

(dále jen „Ústav“).   

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

Cílem návrhu vyhlášky je zejména transponovat do právního řádu České republiky 
tyto komunitární právní předpisy jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy: 

 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se 
mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných 
rostlin na trh. 

 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se 
mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 
2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva. 

 Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin 
na trh. 
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 Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin 
na trh. 

 Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin  
a přadných rostlin na trh. 

U směrnice 2016/11 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2016 a u směrnice 2016/317 
končí lhůta pro transpozici 31. 03. 2017. Je tedy nutné návrh vyhlášky připravit v předstihu 
tak, aby mohla nabýt účinnosti současně se zákonem 1. ledna 2017. 
 

V případě neimplementování komunitárního práva do národní právní úpravy by 
nedošlo k harmonizaci národního práva s právem unijním, což by pro Českou republiku 
znamenalo riziko možného finančního postihu. Harmonizace komunitární a národní právní 
úpravy patří k závazkům všech členských států Evropské unie. 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je 

v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  
 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní 
dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Zavedení povinnosti uvádět na úředních návěskách název druhu latinsky 

nepředstavuje zvýšení nákladů pro dotčené subjekty, název druhu musí být uváděn  
na těchto návěskách už nyní, změní se pouze jazyk, ve kterém bude název uveden. 

 
Nová povinnost uvádět na prohlášení o osivu s neukončenou certifikací  

a na návěskách pro takové osivo pořadová čísla rovněž nebude mít dopad na dotčené 
subjekty, protože jde o prohlášení a návěsky, které vydává výhradně Ústav.  

 
Změny ve formulářích nepředstavují zvýšení nákladů pro dotčené subjekty, budou 

změněny vzory, které jsou volně ke stažení z internetových stránek Ústavu. 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také 

nemá dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
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a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. Lze 
konstatovat, že příslušné orgány veřejné správy jsou schopny plošně kontrolovat  
a vynucovat dodržování dané regulace. Ústav má dlouholeté zkušenosti s vedením státní 
správy v upravované oblasti a má dostatečnou odbornost i personální zajištění potřebné  
k tomu, aby jeho rozhodnutí v konkrétní věci byla v souladu s právními předpisy a odpovídala 
skutkovému stavu věci. 
 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně tedy žádné 
dopady. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I  

 

K bodu 1  

K poznámce pod čarou č. 1 

Aktualizuje se znění poznámky pod čarou č. 1. Směrnice Komise 91/414/EHS byla zrušena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009  
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS  
a 91/414/EHS. Je třeba přidat názvy dvou nových směrnic, které mají být touto novelou 
transponovány. U směrnice 2016/11 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2016 a u směrnice 
2016/317 končí lhůta pro transpozici 31. 03. 2017. 

 

K bodu 2  

K § 10 odst. 1 písm. b) 

Navrhuje se zpřesnit formu a způsob, jak je třeba uvádět na úředním dokladu pro osivo  

s neukončenou certifikací název druhu. U některých plodin má být název druhu vyjádřen 

botanickým názvem druhu (to znamená latinsky, nikoli česky). Jedná se  

o požadavek vyplývající ze směrnic o uvádění do oběhu osiva obilnin, pícnin a olejnin 

(66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES), který v platné právní úpravě chybí. 
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K bodu 3 

§ 10 odst. 1 písm. j) 
Mezi údaje, které musí obsahovat Ústavem vydávané prohlášení o osivu s neukončenou 
certifikací doprovázející partii takového osiva, je přidáno pořadové číslo, a to jakožto 
opatření, které má za cíl umožnit Ústavu a odpovídajícím orgánům ostatních členských států 
lépe kontrolovat používání těchto prohlášení při pohybu osiva na trhu. 
 

K bodu 4 
K § 10 odst. 2 
V souladu se změnou § 7 odst. 6 písm. r) zákona o oběhu osiva a sadby, kterou přináší 
připravovaná novela, nemají být nadále ve vyhlášce uvedeny vzory dokladů vydávaných 
Ústavem. Dotyčné prohlášení je jedním z takových dokladů, proto se navrhuje vypustit. 
 
K bodu 5 
K § 19 odst. 1 
Naplňuje se nové zmocnění z § 3 odst. 14 písm. f) zákona o oběhu osiva a sadby, které 
přinesla jeho poslední novela. V současné době je novela v Poslanecké sněmovně 
(sněmovní tisk č. 816). V příloze č. 22 navrhované vyhlášky budou stanoveny požadavky  
a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu. 
 
K bodu 6 
K § 24 odst. 7 
Dosavadní znění odstavce požadovalo uvádění podrobností k použitému přípravku  
na ochranu rostlin pouze v případě použití přípravků obsahujících čtyři vyjmenované účinné 
látky. Nově je třeba znění odstavce upravit tak, aby byly tyto podrobnosti uváděny při použití 
jakéhokoli přípravku na moření osiva, jak to stanovuje Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin  
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, ve svém čl. 49 odst. 4. 
 
K bodu 7  
K § 25 odst. 5 písm. i) 
Mezi údaje, které musí obsahovat Ústavem vydávané úřední návěsky pro obaly osiva  
s neukončenou certifikací, je přidáno pořadové číslo návěsky, a to jakožto opatření, které má 
za cíl umožnit Ústavu a odpovídajícím orgánům ostatních členských států lépe kontrolovat 
používání těchto návěsek při pohybu osiva na trhu a tím lépe bránit podvodnému používání 
těchto návěsek, k němuž v posledních letech dochází. V praxi se už po několik let na tento 
typ návěsek vydávaných Českou republikou (Ústavem) číslo návěsky tiskne, což vyplývá  
i ze vzoru tohoto typu návěsky uvedeného v příloze č. 20 bodu 3 písmeni d) této vyhlášky, 
kde je předepsána kolonka pro číslo návěsky. 

 
K bodu 8 
K § 25 odst. 6  
Navrhuje se doplnit do vyhlášky upřesnění, že na určitých typech návěsek je třeba uvádět 
název druhu botanickým názvem druhu (to znamená latinsky, nikoli česky), protože to je 
požadavek vyplývající ze směrnic o uvádění do oběhu osiva obilnin, pícnin a olejnin 
(66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES), který v platné právní úpravě chyběl. 

 
K bodu 9 
K příloze č. 5, část III, oddíl 3, pododdíl 4, bod 3 
Vzhledem k tomu, že původní požadavek (90 %) na hybridnost osiva řepky kategorie C již 
neodpovídá současným metodám výroby hybridního osiva jarních odrůd řepky, je třeba tento 
požadavek snížit na odpovídajících 85 %. Zároveň jde o uvedení do souladu s požadavky 
mezinárodních schémat pro osivo Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 
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K bodu 10 
K příloze 7  
Navrhuje se zrušit podtržení názvů částí I, II a III. Jde o technickou úpravu z důvodu 
sjednocení nadpisů. 
 
K bodu 11 
K příloze č. 7, část II, oddíl 1 
Oprava chybně uvedených odkazů na vysvětlivky k tabulce. 
 
K bodu 12 
K příloze č. 7, část III, oddíl 4, pododdíl 3, tabulka 3.4b 
Oprava překlepu, kdy je místo viru „M“ omylem uveden virus „M11“ s odkazem na vysvětlivku 
č. 11. 
 
K bodu 13 
K příloze č. 9 - vzor formuláře uvedeného pod písmenem b) - žádost o uznání 
množitelského porostu 
Legislativní zpřesnění. Je nutné v žádosti vyznačit, že se jedná o soustavnou 
rostlinolékařskou kontrolu, na niž se vztahují ustanovení zákona o rostlinolékařské péči. 
 
K bodu 14 
K příloze č. 9 - vzor formuláře pod písm. f) - záznam o výsledku přehlídky 
množitelského porostu brambor  
Je třeba aktualizovat vzor uvedeného záznamu, a to v souvislosti s předešlou novelou 
předkládané vyhlášky, která měnila některé požadavky na množitelské porosty sadby 
brambor. 

 
K bodu 15 
K příloze č. 9 -  vzor formuláře pod písm. n) - žádost o registraci osob  
V souladu s novelizací § 16 zákona je třeba upravit v žádosti o registraci výčet činností,  
na které se podle zákona vztahuje povinnost registrace. 

 
K bodu 16 
K příloze č. 10 
V souladu se změnou, kterou přináší novela zákona o oběhu osiva a sadby, už nemají být 
nadále ve vyhlášce uvedeny vzory dokladů vydávaných Ústavem, proto jsou z přílohy č. 10 
tyto vzory odebrány. 
 
K bodu 17 
K příloze č. 14, část 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1  
V příloze týkající se požadavků na sazenice zeleniny je třeba upravit část týkající se česneku 
tak, aby se vztahovala pouze na sadbu česneku uváděnou do oběhu coby „sazenice 
zeleniny“, nikoli jako materiál, který prošel uznávacím řízením. Požadavky na uznávanou 
sadbu česneku bude obsahovat nová příloha, která je součástí tohoto návrhu. 

 
K bodu 18 
K příloze č. 20  
Označování kategorií a generací sadby brambor uvedené v bodě 2. neodpovídá systému 
označování uvedenému v příloze č. 7. Tuto část přílohy č. 20 je tedy třeba uvést do souladu 
se současným zněním přílohy č. 7. 
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K bodu 19 
K příloze č. 22 
V souladu s novým zmocněním, které přináší novela zákona o oběhu osiva a sadby, jsou 
v této příloze stanoveny požadavky na množitelské porosty sadby česneku a z nich 
sklizenou sadbu česneku, které jsou předmětem uznávacího řízení. 
 

K Čl. II 

Technický předpis 

Návrh novely vyhlášky projde notifikačním procesem v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 
 

 

K Čl. III 

Účinnost 

Účinnost vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Termínem  
pro implementaci podle předpisů EU je 1. 1. 2017. S ohledem na tuto skutečnost je vyhláška 
předkládána v předstihu tak, aby se podařilo tento termín dodržet. 
 


