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Pozměňovací návrhy k článkům 36 a 2 návrhu nařízení evropského parlamentu a rady o 

produkci rozmnožovací ho materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (2013/0137 COD) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zpracoval Mgr. Marek Kvapil podle podkladů získaných z organizace Arche Noah a podle 

svého zdravého rozumu.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zdůvodnění: Pozměňovací návrh má umožnit zahrádkářům bez jakékoli administrativní 

zátěže a jiných legislativních omezení volný prodej semínek neregistrovaných odrůd 

zemědělských plodin vypěstovaných na zahrádce. Semenářským organizacím ho má potom co 

možná nejvíce usnadnit. 

 

Jedná se o absolutní minimum. Bez jeho začlenění do chystaného nařízení zůstane trh s 

neregistrovanými odrůdami i nadále v ilegalitě. 

 

Bylo by samozřejmě možné udělat víc. Pokud by se tomu chtěl někdo věnovat, odkazuji ho na 

precizně připravené materiály rakouské semenářské organizace Arche Noah dostupné volně 

ke stažení na mém webu www.potravinovezahrady.cz. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 36 v plném znění: 

 

„Odchylky od požadavků na registraci v případě menšinového trhu s rozmnožovacím 

materiálem rostlin 

 

1. Článek 14 odst. 1 se nepoužije v případě rozmnožovacího materiálu rostlin, který  

splňuje všechny tyto podmínky:  

 

a) je dodáván na trh v malých množstvích osobami, které nejsou profesionálními 

provozovateli, nebo profesionálními provozovateli, kteří zaměstnávají ne více než deset osob a 

jejichž roční obrat nebo bilanční suma nepřevyšuje 2 miliony EUR;  

b) je označen jako „materiál pro menšinový trh“. Tento rozmnožovací materiál rostlin je dále 

uváděn jako „materiál pro menšinový trh“.  

 

3. Osoby, které produkují materiál pro menšinový trh, vedou záznamy o tom, jaká množství 

materiálu byla vyprodukována a dodána na trh, a to ve vztahu k jednotlivým rodům, druhům 

nebo typům materiálu. Tyto záznamy poskytují na požádání příslušným orgánům.  

 

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 140, 

pokud jde o stanovení, s ohledem na produkci materiálu určitých rodů nebo druhů určeného 

pro menšinový trh a jeho dodávání na trh, jednoho nebo více z těchto prvků: 

  

a) maximální velikosti balení, nádob nebo svazků;  

b) požadavků týkajících se vysledovatelnosti, partií a označování dotčeného materiálu pro 

menšinový trh.  

c) podmínek dodávání na trh.“ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:CS:PDF
http://www.potravinovezahrady.cz/
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Pozměňovací návrhy k článku 36: 

 

1) „…je dodáván na trh v malých množstvích…“. Přeškrtnutou část z textu nařízení 

vyškrtnout.  

 

Zdůvodnění: Tohle kvantitativní omezení by pro malé producenty znamenalo zbytečnou 

byrokratickou zátěž a pro státní rozpočet zbytečně vynakládané výdaje na kontrolu 

dodržování tohoto limitu. Malí producenti pro menšinový trh jsou již dostatečně limitováni 

maximálním počtem zaměstnanců a maximálním obratem, jak stanovuje odstavec 1. 

 

2) Celý čtvrtý odstavec článku 36 odstranit.  

 

Zdůvodnění: Tento odstavec umožňuje Komisi „přijímat akty v přenesené pravomoci“ a 

rozhodovat o velikosti balení se semínky, jeho označení a dokonce o podmínkách dodávání na 

trh. V tom je obrovská právní nejistota. Není žádný důvod nechávat na svévoli Komise, za 

jakých podmínek mohou malé firmy a semenářské organizace prodávat semínka.  

 

3) V odstavci 1 článku 36 doplnit: „c) splňuje podmínky Hlavy III tohoto nařízení“. 

Zdůvodnění: Z článku 12 tohoto nařízení plyne, že rozmnožovací materiál pro menšinový trh 

lze produkovat a dodávat na trh pouze jako standardní materiál se všemi podmínkami a 

omezeními z toho plynoucími. Což by pro mnohé semenářské organizace znamenalo značnou 

administrativní a finanční zátěž. Tuhle zátěž je možné zmírnit tím, že rozmnožovací materiál 

pro menšinový trh nebude spojen s požadavky na standardní materiál ale s mírnějšími 

podmínkami uvedenými v Hlavě III tohoto nařízení.  Hlava III se týká „Produkce 

rozmnožovacího materiálu rostlin, který nepatří k rodům nebo druhům uvedeným na 

seznamu, a jeho dodávání na trh“.  

4) „…osobami, které nejsou profesionálními provozovateli, nebo profesionálními 

provozovateli“. Přeškrtnutou část z návrhu vyřadit. 

Zdůvodnění: Pokud by přeškrtnutá část vyřazena nebyla, potom by soukromé osoby, které si 

mezi sebou vyměňují rozmnožovací materiál rostlin za peníze (zahrádkáři, zemědělci), 

spadaly pod článek 36 a musely by splňovat veškeré požadavky na balení a kvalitu, s čímž 

jsou spojeny finanční a technické náklady. Dle nařízení lze materiál pro menšinový trh 

dodávat na trh pouze jako standardní materiál. To obnáší řadu povinností a omezení. Zároveň 

je zde vysoké riziko, že nařízení, bude-li se týkat i neprofesionálních semenářů (např. 

zahrádkářů), nebude dodržováno a bude obcházen. Tento pozměňovací návrh je silně 

provázán s pozměňovacím návrhem k článku 2. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 2 v plném znění: 

„Článek 2, Vyloučení z oblasti působnosti 

 

Toto nařízení se nepoužije pro rozmnožovací materiál rostlin:  

 

a) určený výhradně k testování nebo vědeckým účelům;  

 

b) určený výhradně pro účely šlechtění; 



Marek Kvapil / www.potravinovezahrady.cz/ 
 

 

c) určený výhradně pro genové banky, organizace a sítě pro konzervaci genetických zdrojů, v 

nichž je dotčený materiál rovněž uchováván, nebo pro osoby, které patří k těmto organizacím 

nebo sítím;  

 

d) vyměňovaný za jiný rozmnožovací materiál rostlin mezi osobami jinými než 

profesionálními provozovateli.“ 

 

Pozměňovací návrh k článku 2: 

1) „d) vyměňovaný za jiný rozmnožovací materiál rostlin mezi osobami jinými než 

profesionálními provozovateli.“ Přeškrtnutou část z návrhu nařízení vyřadit.  

 

Zdůvodnění: Článek 2 omezuje individuální sdílení semínek pouze na výměnu osiva za osivo. 

Fyzické osoby, které nejsou profesionálními provozovateli a vyměňují si osivo za peníze, 

podléhají dle aktuálního návrhu nařízení podmínkám pro menšinový trh (článek 36). To 

nevyhnutelně povede k obcházení zákona, protože většina zahrádkářů a jiných lidí, kteří si 

mezi sebou prodávají semínka, komerční semenářskou legislativu vůbec nezná, a i kdyby 

znali, nejsou vybaveni k tomu, aby byli schopni dodržet předepsané podmínky např. na 

kvalitu rozmnožovacího materiálu. 

 

Semenařící zahrádkáři a jiní drobní pěstitelé, kteří nejsou profesionálními provozovateli, 

přispívají k uchování a rozvoji agrobiodiverzity bez jakýchkoli nákladů pro daňové 

poplatníky. Jejich práce je v tomto smyslu veřejně prospěšnou službou. Toho by se mělo 

využít a měli by být k této užitečné činnosti motivováni tím, že jim bude povolen prodej 

vlastního osiva. Veškerá výměna rozmnožovacího materiálu rostlin mezi fyzickými osobami, 

které nejsou profesionálními provozovateli, by tedy měla být vyjmuta z oblasti 

působnosti tohoto nařízení.  


