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ZÁKON

ze dne 3. listopadu 2010,

kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpo-
ře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona
č. 281/2009 Sb. a zákona č. 137/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Podpora podle tohoto zákona (dále jen „pod-
pora“) se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České re-
publiky připojených do elektrizační soustavy České
republiky přímo, prostřednictvím odběrného místa
nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené
k elektrizační soustavě České republiky, s výjimkou
větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o cel-
kovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě
výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na
druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska
ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní
předpis.“.

2. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně po-
známky pod čarou č. 5 zní:

„(5) V případě elektřiny vyrobené využitím ener-
gie slunečního záření se podpora vztahuje pouze na
elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalova-
ným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna
na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné bu-

dovy spojené se zemí pevným základem evidované v ka-
tastru5).

5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České repu-
bliky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právo na podporu výroby elektřiny ze zdrojů
využívajících energii slunečního záření připojených do
přenosové nebo distribuční soustavy vzniklé podle do-
savadních právních předpisů zůstává zachováno.

2. Připojí-li výrobce elektřiny ze zdroje nepřipo-
jeného do přenosové nebo distribuční soustavy uvede-
ného do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona takový zdroj do přenosové nebo distribuční
soustavy do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, právo na podporu podle dosavadních předpisů
zůstává zachováno. Pro účely stanovení podpory se
takový zdroj považuje za zdroj uvedený do provozu
dnem, kdy došlo k jeho připojení k přenosové nebo
k distribuční soustavě.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodu 1, která
nabývají účinnosti dnem 1. března 2011.

Němcová v. r.

Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 330 / 2010Strana 4610 Částka 120



331

ZÁKON

ze dne 27. října 2010,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva
a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zá-
konů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/
/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.
a zákona č. 300/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „ , uvedených v přílo-
ze č. 1 k tomuto zákonu“ zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě
druhé se slova „Dále se tento zákon“ nahrazují slovy
„Tento zákon se“.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
věty:

„Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008
o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rostlin a ovocných rostlin určených k pro-
dukci ovoce.
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listo-
padu 2009, kterou se stanovují některé odchylky
pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd
zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých mís-
tech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí,
a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hod-
notu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vy-
šlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek,
a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.“.

4. V § 2 odst. 1 písmeno q) zní:

„q) základním rozmnožovacím materiálem rozmno-
žovací materiál, který slouží k výrobě certifiko-
vaného rozmnožovacího materiálu a je vyroben
udržovatelem nebo pod jeho dohledem přímo ze
šlechtitelského rozmnožovacího materiálu nebo
z rozmnožovacího materiálu předstupňů,“.

5. V § 2 odst. 1 písm. u) se slovo „odrůdy“ zru-
šuje a slova „nepodléhá uznávacímu řízení“ se nahra-
zují slovy „je odrůdově pravý a čistý a je určen k výrobě
rozmnožovacího materiálu a sadby“.

6. V § 2 odst. 1 písm. y) se slova „nebo která“
nahrazují slovy „rozmnožuje nebo“.

7. V § 2 odst. 1 písm. z) se za slovo „odrůdy“
vkládají slova „jediné rostliny“.

8. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „u rozmnožovacího materiálu chmele,
révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů též
stejnorodého složení a původu,“.

9. V § 3 odst. 4 se číslo „10,“ zrušuje.

10. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,
který zní:

„(7) Základní rozmnožovací materiál zeměděl-
ských druhů, chmele a ovocných rodů a druhů může
být vyráběn z rozmnožovacího materiálu předstupně
nebo ze základního rozmnožovacího materiálu po vy-
mezený počet generací.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8
až 11.

11. V § 3 odst. 9 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „u rozmnožovacího materiálu révy nebo
kód členského státu u rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů“.

12. V § 3 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) typ materiálu u rozmnožovacího materiálu révy.“.

13. V § 3 odst. 11 písm. d) se číslo „8“ nahrazuje
číslem „9“.

14. V § 3 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) druhový seznam.“.

15. V § 3b odst. 3 písmeno b) zní:
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„b) u zemědělských druhů splňuje požadavky na
vlastnosti osiva v kategorii certifikovaný rozmno-
žovací materiál, u zeleninových druhů splňuje po-
žadavky na vlastnosti osiva v kategorii certifiko-
vaný rozmnožovací materiál nebo standardní
osivo,“.

16. V § 3b odst. 4 větě první se za slovo „a“ vklá-
dají slova „u zemědělských druhů rovněž“.

17. V § 3b odst. 5 větě třetí se slovo „obsahující“
nahrazuje slovem „obsahujícími“.

18. V § 3b odst. 5 písmeno f) zní:

„f) u zemědělských druhů označení „uchovávaná od-
růda“, u zeleninových druhů označení „certifiko-
vané osivo uchovávané odrůdy“ nebo „standardní
osivo uchovávané odrůdy“,“.

19. V § 3b odst. 7 se na začátek písmene c) vklá-
dají slova „pro zemědělské druhy“.

20. Za § 3b se vkládá nový § 3c, který včetně
poznámky pod čarou č. 15 zní:

„§ 3c

Uvádění do oběhu osiva odrůd
vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

(1) Osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za
zvláštních podmínek lze uvádět do oběhu, pokud

a) splňuje požadavky na vlastnosti osiva v kategorii
standardní osivo,

b) zkoušky ke zjištění vlastností rozmnožovacího
materiálu byly provedeny podle mezinárodně plat-
ných metod.

(2) Osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za
zvláštních podmínek lze uvádět do oběhu pouze v ma-
lém balení, jehož nejvyšší čistou hmotnost stanoví pro-
váděcí právní předpis. Dodavatel je povinen podat
Ústavu za každé vegetační období zprávu o množství
osiva uvedeného do oběhu u každé odrůdy vyšlechtěné
pro pěstování za zvláštních podmínek.

(3) Obaly osiva uváděného do oběhu musí být
uzavřeny dodavatelem takovým způsobem, aby nebylo
možné obal otevřít bez poškození uzavíracího systému
nebo bez zanechání stop narušení na návěsce dodava-
tele nebo na obalu. Součástí uzavíracího systému musí
být návěska dodavatele nebo plomba. Obaly osiva uvá-
děného do oběhu musí být označeny návěskou doda-
vatele nebo potiskem, obsahujícími

a) označení „pravidla a normy ES“,

b) označení dodavatele a jeho adresu nebo identifi-
kační značku,

c) rok uzavření obalu vyjádřený slovem „Uzavřeno“
a čtyřmístnou číslicí označující rok, nebo rok po-
sledního odběru vzorku pro účely zkoušky klíči-
vosti vyjádřený slovem „Vzorkováno“ a čtyřmíst-
nou číslicí označující rok,

d) název druhu,

e) název odrůdy,

f) označení „odrůda vyšlechtěná pro pěstování za
zvláštních podmínek“,

g) číslo partie přidělené dodavatelem,

h) čistou nebo hrubou hmotnost balení, anebo počet
semen,

i) typ a orientační poměr mezi hmotností čistého
osiva a celkovou hmotností v případě, pokud byly
použity granulované přípravky na ochranu rostlin,
obalovací látky nebo jiné pevné přísady.

(4) Ústav provádí následnou kontrolu odrůdové
pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouškou u osiva
uvedeného do oběhu odrůd vyšlechtěných pro pěsto-
vání za zvláštních podmínek.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) nejvyšší čistou hmotnost malého balení osiva od-
růdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních pod-
mínek, a to způsobem stanoveným příslušným
předpisem Evropské unie15),

b) způsob provádění následné kontroly odrůdové
pravosti a odrůdové čistoty vegetační zkouškou
u osiva uvedeného do oběhu odrůd vyšlechtěných
pro pěstování za zvláštních podmínek.

15) Směrnice Komise 2009/145/ES.“.

21. V § 7 odst. 6 se na konci textu písmene f) do-
plňují slova „a způsob označování certifikovaného roz-
množovacího materiálu“.

22. § 10 se zrušuje.

23. V § 16 odst. 6 větě první se za slova „od-
stavce 1“ vkládají slova „ , s výjimkou dodavatele roz-
množovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů
a druhů a okrasných druhů“.

24. V § 17 odst. 2 písm. a) a v § 17 odst. 3 písm. a)
se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

25. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
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„e) odrůdy chráněné podle zákona o ochraně práv
k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o odrůdových prá-
vech Společenství4b).“.

26. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 2 se slova
„odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

27. V § 18 odst. 4 písm. c) bodě 2 a v § 18 odst. 4
písm. d) bodě 2 se slova „a) a c)“ nahrazují slovy „a), c)
a e)“.

28. V § 23 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

29. V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) odrůdu chráněnou podle zákona o ochraně práv
k odrůdám2) nebo podle přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství o odrůdových prá-
vech Společenství4b).“.

30. V § 23 odst. 3 se slovo „d)“ nahrazuje slo-
vem „e)“.

31. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „§ 10“ nahra-
zují slovy „§ 3 odst. 1 písm. c)“.

32. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Uznávat lze rozmnožovací materiál odrůdy
ovocného rodu nebo druhu, která

a) je registrovaná alespoň v jednom členském státě,
b) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrů-

dám2) nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o odrůdových právech
Společenství4b),

c) je předmětem žádosti o úřední registraci v kterém-
koliv členském státě nebo je předmětem žádosti
o odrůdové právo podle písmene b), nebo

d) byla přede dnem 30. září 2012 uvedena do oběhu
alespoň v jednom členském státě a existují u ní
úřední popis nebo úředně uznaný popis.“.

33. V § 24 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

34. V § 24 odstavec 5 zní:

„(5) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů je při rozmnožování a výrobě po-
vinen

a) zjišťovat a monitorovat kritické body, které ovliv-
ňují jakost rozmnožovacího materiálu ovocných
rodů a druhů, a vést o nich evidenci,

b) v případě výskytu organismů snižujících jakost
rozmnožovacího materiálu odebrat vzorky roz-

množovacího materiálu a předat je příslušné labo-
ratoři5) k analýze,

c) zajistit, aby partie byly identifikovatelné a rozliši-
telné.“.

35. V § 24 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů, kromě dodavatele nepodléhajícího
registraci podle § 16, je povinen vést evidenci o nákupu
a prodeji podle partií a uchovávat záznamy nejméně po
dobu 3 let ode dne nákupu nebo prodeje.

(7) Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů, který během balení, skladování,
přepravy nebo při uvádění do oběhu rozmnožovací
materiál různého původu smíchá nebo dá dohromady,
je povinen vést evidenci o jeho složení a původu a ucho-
vávat záznamy po dobu nejméně 3 let ode dne smíchání
nebo dání dohromady.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8
a 9.

36. V § 24 odst. 9 se za slova „množitelských po-
rostů“ doplňují slova „a rozmnožovacího materiálu a je-
jich uvádění do oběhu“.

37. V § 24 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Ministerstvo může na základě žádosti doda-
vatele povolit uvádět do oběhu nezbytné množství roz-
množovacího materiálu ovocných rodů a druhů urče-
ného pro pokusné a vědecké účely, pro šlechtění nebo
k zachování genetické rozmanitosti.“.

38. V § 24a odst. 6 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

39. V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) chráněnou podle zákona o ochraně práv k odrů-
dám2) nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o odrůdových právech
Společenství4b),“.

40. V § 26 odst. 1 se v písmeni a) číslo „4“ na-
hrazuje číslem „3“, v písmeni b) se číslo „5“ nahrazu-
je číslem „4“, v písmeni c) se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „5“ a v písmeni d) se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „6“.

41. V § 26 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

42. V § 34 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větami
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„Jestliže odrůda náleží k druhu uvedenému v druhovém
seznamu, může Ústav na žádost udržovatele stanovit
lhůtu pro uznávání a uvádění do oběhu jejího rozmno-
žovacího materiálu. Tato lhůta se stanoví tak, aby po-
sledním dnem lhůty byl nejdéle 30. červen třetího roku
po datu uplynutí doby registrace.“.

43. V § 35a odst. 1 se za slovo „zemědělského“
vkládají slova „nebo zeleninového“.

44. V § 35a se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Pro jednu odrůdu může být schváleno použití více
názvů, pokud jsou historicky známy.“.

45. V § 35a se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případě, že uchovávaná odrůda zelenino-
vého druhu byla registrována postupem podle od-
stavce 3, smí být její rozmnožovací materiál uváděn
do oběhu pouze v kategorii standardní osivo.“.

46. Za § 35a se vkládá nový § 35b, který zní:

„§ 35b

Registrace odrůd vyšlechtěných pro pěstování
za zvláštních podmínek

(1) Jako odrůda vyšlechtěná pro pěstování za
zvláštních podmínek může být registrována odrůda ze-
leninového druhu, která nemá žádnou vlastní hodnotu
pro tržní pěstování zeleniny, ale která byla vyšlechtěna
pro pěstování za zvláštních agrotechnických, klimatic-
kých či půdních podmínek.

(2) Podle odstavce 1 však nelze registrovat od-
růdu, která

a) je již ve společném katalogu zapsána jako odrůda
jiná než odrůda vyšlechtěná pro pěstování za
zvláštních podmínek,

b) byla v průběhu posledních 2 let nebo během 2 let
od uplynutí lhůty stanovené podle § 34 odst. 6 a 7
ze společného katalogu vymazána, nebo

c) je chráněná podle zákona o ochraně práv k odrů-
dám2) nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o odrůdových právech
Společenství4b) anebo je u ní podána žádost o udě-
lení těchto ochranných práv.

(3) Zkoušení odrůdy nemusí být prováděno, jest-
liže jsou vedle názvu odrůdy a jejího popisu k dispozici
informace dostačující pro rozhodnutí o registraci od-
růdy. Jde zejména o informace

a) vycházející z výsledků neúředních zkoušek,

b) založené na praktických zkušenostech s pěstová-
ním, množením a využíváním odrůdy, nebo

c) získané v rámci postupu podle zákona o genetic-
kých zdrojích rostlin a mikroorganismů3c).

(4) Ústav může s ohledem na názvy odrůd vy-
šlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek,
které byly známy před 25. květnem 2000, povolit
odchylky od přímo použitelného předpisu Evropských
společenství11b), s výjimkou případů, kdy by tyto od-
chylky byly v rozporu s předchozími právy třetí
strany, která jsou chráněna podle článku 2 tohoto před-
pisu. Pro jednu odrůdu může být schváleno použití
více názvů, pokud jsou historicky známy.“.

47. V § 37 odstavec 4 zní:

„(4) Jestliže je registrace odrůdy zrušena z důvodů
uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) a f) a odrůda ná-
leží k druhu uvedenému v druhovém seznamu, může
Ústav na žádost udržovatele stanovit lhůtu pro uzná-
vání a uvádění do oběhu jejího rozmnožovacího mate-
riálu. Tato lhůta se stanoví tak, aby posledním dnem
lhůty byl nejdéle 30. červen třetího roku po datu zru-
šení registrace.“.

48. V § 38a odst. 2 písmeno d) zní:

„d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5
písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické
body anebo o nich nevede evidenci,“.

49. V § 38a odst. 2 písm. h), j), l) a o) se slovo
„nebo“ zrušuje.

50. V § 38a odst. 2 se za písmeno p) vkládá pís-
meno q), které zní:

„q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6 nebo 7
nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,“.

51. V § 38a odst. 2 písm. v) se za slova „uchová-
vané odrůdy“ vkládají slova „nebo každé odrůdy vy-
šlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“ a na
konci textu písmene v) se doplňují slova „nebo § 3c
odst. 2“.

52. V § 38b odst. 2 písmeno d) zní:

„d) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 5
písm. a) nezjišťuje nebo nemonitoruje kritické
body anebo o nich nevede evidenci,“.

53. V § 38b odst. 2 písm. h), l) a o) se slovo
„nebo“ zrušuje.
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54. V § 38b odst. 2 se za písmeno p) vkládá pís-
meno q), které zní:

„q) jako dodavatel rozmnožovacího materiálu ovoc-
ných rodů a druhů v rozporu s § 24 odst. 6 nebo 7
nevede evidenci nebo neuchovává záznamy,“.

55. V § 38b odst. 2 písm. v) se za slova „uchová-
vané odrůdy“ vkládají slova „nebo každé odrůdy vy-
šlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“ a na
konci textu písmene v) se doplňují slova „nebo § 3c
odst. 2“.

56. V § 39 odst. 1 písm. m) se slova „a rychle
rostoucích dřevin“ zrušují.

57. V § 39 odst. 2 písm. c) se za slova „uchová-
vané odrůdy“ vkládají slova „a každé odrůdy vyšlech-
těné pro pěstování za zvláštních podmínek“.

58. Příloha č. 1 včetně nadpisu se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozmnožovací materiál a sadba ovocných rodů

a druhů pocházející z matečných porostů, které existo-
valy přede dnem 30. září 2012 a byly certifikovány
nebo kontrolovány Ústavem jako konformní roz-
množovací materiál, lze na území České republiky
uvádět do oběhu podle dosavadní právní úpravy až
do 31. prosince 2018 za předpokladu, že na návěsce
nebo v průvodním dokladu bude vyznačeno, že se
jedná o rozmnožovací materiál a sadbu uváděnou do
oběhu podle čl. 21 směrnice Rady 2008/90/ES.

2. Po dni 31. prosince 2018 lze rozmnožovací ma-
teriál a sadbu ovocných rodů a druhů uvádět do oběhu
v případě, že jsou splněny požadavky stanovené záko-
nem č. 219/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. září 2012,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3, 11, 12, 14 až 21,
23, 24, 26, 28 až 30, 39 až 47, 49, 51, 53 a 55 až 58, která
nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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