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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 158

Rozeslána dne 23. prosince 2015

Cena Kč 59,–

O B S A H:
368. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do
oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
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368
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 11, § 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. 11, § 17 odst. 14,
§ 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22
odst. 8 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. 227/2009 Sb., zákona
č. 96/2009 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. a zákona
č. 279/2013 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., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se zrušují slova
„Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března
1993 o vymezení tříd Společenství pro základní

sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto
tříd.“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty „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.“.
2. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Sadbu česneku je možné uvádět do oběhu pouze
v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně obsahu.“.
3. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 1, tabulce č. 3.2a řádek „ječmen“ zní:

SE, E

1,0

5011

–

–

C

1,0

5011

–

–

E (komponenty hybridů CMS)

1,0

10011

–

–

C (hybrid CMS)

1,0

5011

–

–

ječmen
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4. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pododdílu 2
se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou
hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility (CMS),“.
5. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 1, vysvětlivce č. 18 se za slovo „odrůdy“ vkládají
slova „ , s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility“.
6. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 4. se za slovo „ječmene,“ vkládají slova „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility,“.
7. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bod 5. zní:
„5. pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječmene, s výjimkou hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické
pylové sterility, ovsů a samosprašného tritikale vyráběné bez použití chemického hybridizačního prostředku je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 90 %, pro osivo hybridních odrůd
ječmene vyráběných za využití cytoplazmatické pylové sterility je minimální odrůdová čistota (% hybridnosti) osiva kategorie C 85 % a maximální množství příměsí jiných, než je obnovitel fertility, je 2 %,
kontroluje se úřední následnou vegetační
zkouškou;“.
8. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, bodu 6. se za slovo „žita“ vkládají slova
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„a hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití
cytoplazmatické pylové sterility“.
9. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdílu 2, se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:
„8. v případě osiva hybridních odrůd ječmene
využívající CMS je nejvyšší povolený počet
rostlin odchylných typů v porostech pro
výrobu osiva kategorie E u udržovatele
a obnovitele fertility 0,1 %, u pylově sterilního mateřského komponentu 0,2 % a v porostech pro výrobu osiva kategorie C u obnovitele fertility a pylově sterilního mateřského komponentu 0,3 %, u pylově sterilního mateřského komponentu ve formě
jednoduchého hybridu 0,5 %. Minimální
úroveň pylové sterility mateřského komponentu je v porostech pro výrobu osiva kategorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu
osiva kategorie C 99,5 %. Splnění požadavků uvedených v tomto bodě se posuzuje úřední následnou vegetační zkouškou.
Osivo kategorie C se může vyrábět při
pěstování směsi pylově sterilního mateřského komponentu s komponentem obnovujícím pylovou fertilitu.“.
10. V příloze č. 3, části V, oddílu 2, pododdílu 2, tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“,
sloupci „klíčivost“ se číslo „6028),36)“ nahrazuje číslem „60“.
11. V příloze č. 5, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce č. 5.3, řádku „Len“, sloupci „Škodlivý
organismus“ se slovo „exiqua“ nahrazuje slovem
„exigua“.
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12. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.
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13. V příloze č. 9 vzory formulářů uvedených
pod písmeny b) Žádost o uznání množitelského porostu, d) Výsledek mechanického rozboru sadby
brambor, n) Žádost o registraci osob a s) Protokol
o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva znějí:
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14. V příloze č. 10 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

15. V příloze č. 10 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:

„c) Uznávací list na množitelský porost sadby
brambor,“.

„j) Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu
sadby brambor,“.

Dosavadní písmena c) až k) se označuji jako písmena d) až l).

Dosavadní písmena j) až l) se označuji jako písmena k) až m).
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16. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané
Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod písmeny c) Uznávací list na množitelský porost sadby
brambor, g) Uznávací list na sadbu, h) Dvojjazyčný
uznávací list na sadbu, j) Rozhodnutí o neuznání
množitelského porostu sadby brambor a l) Rozhodnutí o neuznání sadby znějí:
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17. V příloze č. 20 bodě 1 tabulka zní:

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 až 9, které
nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;
Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

