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368. Vyhláška, 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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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 někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zá-
kona 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 uvá-
dění 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 do-
plňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2013/63/
/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění pří-
lohy 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 ob-
sahu.“.

3. V příloze č. 1, části III, oddílu 2, pod-
oddílu 1, tabulce č. 3.2a řádek „ječmen“ zní:

ječmen

SE, E 1,0 5011 – –

C 1,0 5011 – –

E (komponenty hybridů CMS) 1,0 10011 – –

C (hybrid CMS) 1,0 5011 – –
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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 cytoplazma-
tické pylové sterility (CMS),“.

5. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 1, vysvětlivce č. 18 se za slovo „odrůdy“ vkládají
slova „ , s výjimkou hybridních odrůd ječmene vy-
ráběných za využití cytoplazmatické pylové steri-
lity“.

6. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 2, bodu 4. se za slovo „ječmene,“ vkládají slo-
va „s výjimkou hybridů ječmene vyráběných za vy-
užití cytoplazmatické pylové sterility,“.

7. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 2, bod 5. zní:

„5. pro osivo hybridních odrůd pšenic, ječme-
ne, s výjimkou hybridních odrůd ječme-
ne vyráběných za využití cytoplazmatické
pylové sterility, ovsů a samosprašného triti-
kale vyráběné bez použití chemického hy-
bridizačního prostředku je minimální odrů-
dová čistota (% hybridnosti) osiva katego-
rie C 90 %, pro osivo hybridních odrůd
ječmene vyráběných za využití cytoplaz-
matické pylové sterility je minimální odrů-
dová čistota (% hybridnosti) osiva katego-
rie C 85 % a maximální množství přímě-
sí jiných, než je obnovitel fertility, je 2 %,
kontroluje se úřední následnou vegetační
zkouškou;“.

8. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 2, bodu 6. se za slovo „žita“ vkládají slova

„a hybridních odrůd ječmene vyráběných za využití
cytoplazmatické pylové sterility“.

9. V příloze č. 1, části III, oddílu 3, pododdí-
lu 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 steril-
ního mateřského komponentu 0,2 % a v po-
rostech pro výrobu osiva kategorie C u ob-
novitele fertility a pylově sterilního mateř-
ského komponentu 0,3 %, u pylově steril-
ního mateřského komponentu ve formě
jednoduchého hybridu 0,5 %. Minimální
úroveň pylové sterility mateřského kompo-
nentu je v porostech pro výrobu osiva ka-
tegorie E 99,7 % a v porostech pro výrobu
osiva kategorie C 99,5 %. Splnění poža-
davků uvedených v tomto bodě se posuzu-
je úřední následnou vegetační zkouškou.
Osivo kategorie C se může vyrábět při
pěstování směsi pylově sterilního mateř-
ského komponentu s komponentem obno-
vujícím pylovou fertilitu.“.

10. V příloze č. 3, části V, oddílu 2, pododdí-
lu 2, tabulce č. 5.2b, řádku „jestřabina východní“,
sloupci „klíčivost“ se číslo „6028),36)“ nahrazuje čís-
lem „60“.

11. V příloze č. 5, části V, oddílu 3, pododdí-
lu 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 po-
rostu, 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:

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

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

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

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

Dosavadní písmena j) až l) se označuji jako písme-
na k) až m).
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16. V příloze č. 10 vzory dokladů vydávané
Ústavem nebo pověřenou osobou uvedené pod pís-
meny 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) Rozhod-
nutí 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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