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II. 

 

Návrh 
 

VYHLÁŠKA 

ze dne …………………2018, 
 

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 § 7 odst. 6 písm. a) 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): 
 

Čl. I 
Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin  
do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb., vyhlášky č. 368/2015 Sb. a vyhlášky  
č. 334/2017 Sb., se mění takto:  
 

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta 
„Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se 
mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum.“. 

 

CELEX: 32018L1027 

 

2. V příloze č. 1, části III, oddíl 2, pododdíl 3 včetně poznámek č. 14 a 15 zní: 

 

„Pododdíl 3 
 

Tabulka 3.2b 
  

Druh Kategorie Nejmenší vzdálenost od 
cizího prášícího zdroje 

stejného nebo příbuzného 
druhu v m 

kukuřice všechny kategorie a generace 20015 

čirok, čirok súdánská tráva, 
čirok x čirok súdánská tráva14 

SE, E 40015 

C 20015 

 
14 - V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského [(Sorghum halepense (L.)] nebo čiroku 

súdánská tráva [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje zvláštní problém z důvodu 

cizosprášení, se použijí následující ustanovení: 

a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva čiroku (Sorghum bicolor) nebo 

jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého zdroje takového 

kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská tráva); 
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b) množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva čiroku (Sorghum bicolor) 

nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m  

od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku 

súdánská tráva). 

 

15 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti 

nežádoucímu cizosprášení.“. 

 

CELEX: 32018L1027 

 
 

Čl. II 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

 

 

Ministr: 
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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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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 2010/60/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. 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o 

zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth. 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS, 

pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum. 
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Příloha č. 1 

 (část III, oddíl 2, pododdílu 3) 

Pododdíl 3 

Tabulka 3.2b 

Druh Kategorie 

Nejmenší  
vzdálenost od cizího 

prášícího 
zdroje 

stejného nebo 
příbuzného druhu14  

v m 

kukuřice 
všechny kategorie 

a generace 
 

200 15 

čirok, čirok súdánská tráva, 
čirok x súdánská  

tráva 
 

všechny kategorie 
a generace 

300 15 

14 - U čiroků též od čiroku halepského (Sorghum halepense (L.) Pers.). 
15 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti 
nežádoucímu cizosprášení. 
 

Pododdíl 3 
 

Tabulka 3.2b 
  

Druh Kategorie Nejmenší vzdálenost od 
cizího prášícího zdroje 

stejného nebo příbuzného 
druhu v m 

kukuřice všechny kategorie a 
generace 

20015 

čirok, čirok súdánská 
tráva, čirok x čirok 
súdánská tráva14 

SE, E 40015 

C 20015 

 
14 - V oblastech, v nichž výskyt čiroku halepského [(Sorghum halepense (L.)] nebo 

čiroku súdánská tráva [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje zvláštní 

problém z důvodu cizosprášení, se použijí následující ustanovení: 

a) množitelské porosty určené k produkci základního osiva čiroku (Sorghum 

bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 800 m od veškerého 

zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo čiroku súdánská 

tráva); 

b) množitelské porosty určené k produkci certifikovaného osiva čiroku (Sorghum 

bicolor) nebo jeho hybridů musí být ve vzdálenosti nejméně 400 m  

od veškerého zdroje takového kontaminujícího pylu (čiroku halepského nebo 

čiroku súdánská tráva). 
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15 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti 

nežádoucímu cizosprášení. 
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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. Předkládaný návrh vyhlášky upravuje v souladu s § 8 odst. 3 
písm. c) této vyhlášky požadavky na vlastnosti množitelských porostů.  
 
Návrh vyhlášky aktualizuje zejména v příloze č. 1 požadavky na minimální izolační 
vzdálenosti při pěstování rodu Sorghum (čirok) od cizího prášícího zdroje stejného nebo 
příbuzného druhu k zamezení cizosprášení těchto kontaminujících pylů do rozmnožovacího 
materiálu rodu Sorghum (čirok). V  podnebných podmínkách České republiky se čirok 
pěstuje ve velmi malém množství. Jedná se o transpoziční ustanovení vyplývající z 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění 
směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum. 
 
Návrh vyhlášky je zahrnut do Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 
2018, kdy bylo Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády rozhodnuto, 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. Návrh vyhlášky je provedením ustanovení § 7 odst. 6 
písm. a) zákona o oběhu osiva sadby, kdy dochází k úpravě minimálních izolačních 
vzdáleností pro druh Sorghum (čirok). 
 

 
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 
tento komunitární právní předpis jako závazek vyplývající z přístupové smlouvy: 

 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se 
mění směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum. 

 
U prováděcí směrnice 2018/1027 končí lhůta pro transpozici 31. 12. 2018. Je tedy 

nutné návrh vyhlášky připravit v předstihu tak, aby mohla nabýt účinnosti v termínu 
stanoveném prováděcí směrnicí, tedy dnem 1. ledna 2019 
 

V případě neimplementování komunitárního práva do národní právní úpravy by 
nedošlo k harmonizaci národního práva s právem unijním, což by pro Českou republiku 
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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. Návrh je také plně slučitelný 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. 
 
 
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. 

 
Úprava požadavků dodržení nejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje stejného 

nebo příbuzného druhu nepředstavuje zvýšení nákladů pro dotčené subjekty.  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také 

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

 
 

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

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona  
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh zákona nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob 
nakládání s nimi. 
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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. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 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 

V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády se doplňuje poznámka pod čarou o odkaz na 
prováděcí směrnici Komise (EU) 2018/1027 ze dne 19. července 2018, kterou se mění 
směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o izolační vzdálenosti pro Sorghum. Do poznámky 
pod čarou je třeba přidat název prováděcí směrnice, která má být touto novelou 
transponována. Transpoziční lhůta u prováděcí směrnice 2018/1027 končí dne 31. 12. 2018. 

 

K bodu 2  

K Příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 3, tabulce č. 3.2b 

Na výročním zasedání OECD ke schématům pro osivo v roce 2017 byly změněny normy pro 
izolační vzdálenosti při pěstování čiroku (Sorghum), a to především proto, aby se zohlednily 
oblasti, v nichž výskyt čiroku halepského [(Sorghum halepense (L.)] nebo čiroku súdánská 
tráva [Sorghum sudanense (Piper) Stapf] představuje zvláštní problém z důvodu 
cizosprášení. V důsledku toho došlo na evropské úrovni ke změně příslušné právní úpravy 
týkající se stanovení minimálních vzdáleností od cizího prášícího zdroje stejného nebo 
příbuzného druhu od druhu Sorghum (kukuřice, čirok, čirok súdánská tráva, čirok x čirok 
súdánská tráva). Konkrétně u čiroku, čiroku súdánské trávy, čiroku x čiroku súdánské trávy 
došlo pro kategorie rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál 
k navýšení této vzdálenosti na 400 m a u kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál 
potom byla stanovena minimální izolační vzdálenost 200 m. Pro certifikovaný materiál je 
stanovena kratší izolační vzdálenost vzhledem k nižším požadavkům na kvalitu osiva než  
u základního rozmnožovacího materiálu a rozmnožovacího materiálu předstupňů (tento 
rozmnožovací materiál slouží dále k množení).    

 

K Čl. II 

Účinnost 

S ohledem na transpoziční lhůtu prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1027 je navrženo 
nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky dnem 1. ledna 2019.  


