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ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění zákon č..  149/2003 Sb. , o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa ak zalesňování, ao změně některých souvisejících

zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.. 
634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č..  148/2003 Sb. , o konzervaci a

využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství ao změně zákona č.. 
368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a

mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (článek 1-2)

Čl. I

Zákon č..  149/2003 Sb. , o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a
umělých kříženců, určeného k obnově lesa ak zalesňování, ao změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s
reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č..  387/2005 Sb. , zákona č..  444/2005 Sb. , zákona č.. 
124/2008 Sb. , zákona č..  223/2009 Sb. , zákona č..  227/2009 Sb. , zákona č..  281/2009 Sb. a zákona č..  18/2012 Sb. ,
se mění takto:

1. V § 1 se slova "Evropské společenství" nahrazují slovy "Evropská unie" a za slovo "stanoví" se vkládají
slova "zásady ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a".

 

2. V § 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova "v celém Evropském SPOLEČENSTVÍ" nahrazují slovy
"na území EVROPSKÉ UNIE" a slova "ustanovení § 3 odst.. 2 a v příloze č.. 1 k tomuto zákonu "se nahrazují
slovy" seznamu Uložení druhů lesních dřevin stanovené vyhláškou ".

 

3. V § 2 písm. d) a v § 2 písm. e) se slova "rodičovských stromů" nahrazují slovy "rodiče rodiny, ortetu".

 

4. V § 2 písm. f) se slova "který je geneticky modifikovaným organismem" nahrazují slovy "jehoz dědičný
základ byl změněn genetickou modifikací".

 

5. V § 2 písm. g) bodu 1 se za slova "jímž je strom" vkládají slova "nebo skupina stromů".

 

6. V § 2 písm. g) bodu 2 se slova "jednotka Prostorové Rozdělení lesa 4 ) "nahrazují slovy" porost, jímž je
ohraničená Populace stromů ".

Poznámka pod čarou č.. 4 se zrušuje.



 

7. V § 2 písm. g) bodu 3 se slova "rodičovského stromu" nahrazují slovy "rodiče rodiny" a slovo "podstatné"
se zrušuje.

 

8. V § 2 písm. g) bodu 4 se slova "rodičovský strom" nahrazují slovy "rodič rodiny".

 

9. V § 2 písm. g) se na konci textu bodu 6 doplňují slova "pro vegetativní Způsob reprodukce".

 

10. V § 2 se na konci písmene g) doplňuje bod 7, který zní:

"7. Orte, jímž je strom určený k odběru částí rostlin pro vegetativní Způsob reprodukce, ".

 

11. V § 2 písmene n) a o) znějí:

"N) uvádění do oběhu Nabízeno reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě
včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný Způsob převodu práva
nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za úcelem prodeje anebo
Poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s
reprodukčním materiálem, Pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního
materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v
souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu,

o) oddílem reprodukčního materiálu reprodukční materiál, který

1. je určen kódem a číslem Potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen "Potvrzení o
původu"), českým a vědecky názvem dřeviny, množstvím,

2. je určen rokem zrání, u oddil vzniklého sloučení oddílů roky zrání, jde-li o semenný materiál,

3. je Stejné kategorie, stejny typu zdroje a stejny účelu použití,

4. pochází z tezi oblasti provenience az téhož výškového pásma,

5. je stejným způsobem zpracováván, skladování a ošetřování po celý průběh produkce nebe
odebrana ve Šteje roce, jedná-li se o části rostlin,

6. má stejný věk a Způsob pěstování, jde-li o sadební materiál,

7. pochází ze Stejné uznané jednotky, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebe
testovaný reprodukční materiál, ".

Poznámka pod čarou č.. 5 se zrušuje.

 

12. V § 2 písm. r) se za slova "Ministerstvem zemědělství" vkládají slova "(dále jen" ministerstvo ")".

 

13. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje CARK a doplňují se písmena s) až z), která znějí:

"S) Národní bankou osiva a explantátů lesních dřevin (dále jen "banka osiva a explantátů") zařízení
Dlouhodobě uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin, ve kterém je zajistování možnost
reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

t) genetickým zdrojem lesních dřevin



1. reprodukční materiál,

2. zdroje reprodukčního materiálu,

3. Genova základny,

které mají Současná nebe Potenciální fenotypovou a genotypovou hodnotu a jsou shromážděni,
hodnocené a dokumentovány pro účely Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin
(dále jen "Národní program"),

u) ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin Dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů
lesních dřevin při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce, probíhající v místě
původnímu výskytu genetických zdrojů lesních dřevin nebe mimo místo původnímu výskytu
genetických zdrojů lesních dřevin,

v) určenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu, která se podílí na realizaci
Národního programu, pověřeného ministerstvem Provozováno banky osiva a explantátů a koordinace
opatření s tím souvisejících,

w) osivem lesních dřevin semene nebe plody lesních dřevin technicky způsobilý k výsevu,

x) lesní školkařské činností soustavného činnost zabývající se pěstováním sadebního materiálu
lesních dřevin určeného pro uměle obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace,
výsadbu lesních dřevin na Zemědělské pudu a ozeleňování krajiny,

y) lesní školky Soubor staveb, zařízení a lesních nebe jiných pozemků s technickým a
technologickým vybavením, sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro
uměle obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na
Zemědělské pudu a ozeleňování krajiny,

z) vzorkem genetického zdroje odebrán semenný materiál, části rostlin nebo sadební materiál v
množství a kvalitě umožňující ochranu a reprodukci genetického zdroje při zachování jeho
genetického základu. ".

 

14. V části první se za hlavu I vkládá nová hlava II, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.. 21 až 24
zní:

" HLAVA II

OCHRANA A reprodukce genofondu lesních dřevin

 

§ 2a

Národní program

 

(1) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, který je tvořen souborem všech genů lesních dřevin, je
zajistování Prostřednictvím Národního programu, který vytváří předpoklady pro efektivní a setrvalé využívání
genetických zdrojů lesních dřevin v Soulada s potřebami lesního hospodářství a zásadami trvale udržitelném
hospodaření v lesích . Národní program upravuje podmínky a postupy pro ochranu a reprodukce genetických
zdrojů lesních dřevin lesnicky významných druhů lesních dřevin původních na území České republiky.

(2) Národní program vydává a dobu jeho platnosti stanoví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí.

(3) pověřená osoba provede každoročně hodnocení Národního programu a toto hodnocení předloží
ministerstvu.



(4) Změna Národního programu Může ministerstvo ProVesta z vlastního podnětu, z podnětu pověřené
osoby, určené osoby nebo jine účastníka Národního programu.

(5) Seznam druhů lesních dřevin, které MOHOU být zaražených do Národního programu, stanoví vyhláška.

 

§ 2b

Zásady ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin

 

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin zajišťují účastníci Národního programu
prostřednictvím Národního programu.

(2) Každý účastník Národního programu je povinen

a) chránit a reprodukovat genetické zdroje lesních dřevin in situ a ex situ ve všech jejich částech a
vývojových stadiích,

b) Zajišťuje uchovávání vzorků genetických zdrojů lesních dřevin ve vhodných podmínkách tak, aby
nedošlo k jejich poškození nebo zničení,

c) v případě potřeby umožní reprodukci nebe obnovení genetických zdrojů lesních dřevin,

d) v případě Zjištění nebezpečí znehodnocení genetických zdrojů lesních dřevin zajistit Nezbytná
opatření k jejich záchraně,

e) oznámit pověřené osoby změnu údajů týkajících se genetických zdrojů lesních dřevin, a to
nejpozdeji do 30 dnů ode dne, kdy K této změně došlo.

(3) Při ohrožení genetického zdroje lesních dřevin je účastník Národního programu povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit pověřené osoby. Pověřenou osobou Může uložit Provedení vzorků ohrožených genetickou
zdroje lesních dřevin do vlastnictví jine účastníka Národního programu.

 

§ 2c

Žádost o Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

 

(1) Žádost o Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu Může pověřené osoby
podat vlastník genetického zdroje.

(2) Vlastníkem genetického zdroje podle odstavce 1 se rozumí

a) vlastník zdroje reprodukčního materiálu,

b) vlastník reprodukčního materiálu, nebe

c) vlastník genů základny.

(3) Vzor Žádosti o Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláška.

 

§ 2d

Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

 



(1) POkud je z hlediska ochrany nebe reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin žádoucí zařadit
genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu, muzea pověřená osoba na základě žádosti vlastníka
genetického zdroje zařadit genetický zdroj lesních dřevin do Národního programu.

(2) Doba Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu trvá nejdéle do skončení doby
platnosti stanoveného Národního programu.

(3) Doklad o Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu musí obsahovat označení
vlastníka genetického zdroje, druh genetického zdroje lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny a
evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin.

(4) zaražených genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu se vlastník genetického zdroje
stává účastníkem Národního programu. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vznikají účastníkům
Národního programu dnem stanoveným v dokladu o Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního
programu. Účastníkem Národního programu je Rovněž určená osoba. Seznam účastníků Národního programu
vědě pověřená osoba v ústřední evidenci reprodukčního materiálu (dále jen "ústřední evidence"). Obsah TÉTO
ústřední evidence zveřejňujeme pověřená osoba na svých internetových stránkách.

(5) Porosty zaražené do Národního programu lze zařadit do kategorie lesa zvláštního určení 21 ).

(6) na zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní řád 22 ).

 

§ 2e

Změna a zrušení Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu

 

(1) jestlize byla provedena změna Národního programu, muzea pověřená osoba Změnit Zařazení
genetického zdroje lesních dřevin, kterého se schválená změna týká, do Národního programu.

(2) pověřená osoba zruší Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, jestlize

a) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, doposud nesplňuje
podmínky, pro které byl do Národního programu zařazen, nebe

b) genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, byl zničen nebo
poškozen v takovém rozsahu, že doposud Nemůže plnit svůj účel, nebe

c) došlo k porušení povinností účastníkem Národního programu, nebo

d) o to účastník Národního programu písemně pozadí.

(3) V rámci zrušení Zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu Může pověřená
osoba pozadí osoby, která byla účastníkem Národního programu, aby v přiměřené lhůtě provedeme vzorky
genetických zdrojů lesních dřevin a dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin do vlastnictví určené
osoby, popřípadě jineho účastníka Národního programu.

(4) Ke změně Zařazení a zrušení Zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje

správní řád 22 ).

 

§ 2f

Shromažďováním, hodnocení a inventarizace genetických zdrojů lesních dřevin

 

(1) Ochranu a reprodukci genetických zdrojů lesních dřevin ex situ v bance osiva a explantátů zajišťuje
určena osoba, a to uložením a reprodukcí vzorků genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a



explantátů.

(2) Určená osoba je povinna hodnotit a inventarizovat vzorky genetických zdrojů lesních dřevin uložené v
bance osiva a explantátů a do 15. ledna každého kalendářního roku předcházejícího pověřenou osobu
výsledky hodnocení podle stavu k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

(3) Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů stanoví
vyhláška.

 

§ 2g

Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin

 

(1) Účastníci Národního programu jsou povinni vesty průběžně dokumentaci o genetických zdrojích lesních
dřevin zaražených do Národního programu tak, aby byla Vyloučení jejich záměně s jinými genetickými zdroji.
Dokumentace musí být chráněn před zneužitím, poškození, zničením, neoprávněným změnám, ztrata nebe
OdcizenÁ.

(2) Údaje o genetických zdrojích lesních dřevin chráněných a reprodukovaných in situ nebe ex situ vědě a
trvale uchovává na základě údajů předložených účastníkem Národního programu pověřená osoba v ústřední
evidenci.

(3) Bylo-li Zařazení do Národního programu pověřená osoba zrušeno, je osoba, která byla účastníkem
Národního programu, povinna ve lhůtě do 30 dnů od zrušení Zařazení do Národního programu Převést do
vlastnictví veškerou dokumentaci o genetickém zdroji lesních dřevin osoby uvedené v dokladu o zrušení
Zařazení do Národního programu.

(4) V případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která je účastníkem Národního programu,
je právní nástupce TÉTO osoby povinen neprodleně o této skutečnosti informuje úředního osobu, která určí,
které účastníkovi Národního programu bude ve stanovené lhůtě prodaných dokumentace o genetických
zdrojích lesních dřevin a vzorky genetických zdrojů lesních dřevin. Byla-li nařízení likvidace právnické osoby,
je likvidátor povinen neprodleně o této skutečnosti informuje úředního osobu, která určí, které účastníkovi
Národního programu bude ve stanovené lhůtě prodaných dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a
vzorky genetických zdrojů lesních dřevin.

(5) Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin stanoví vyhláška.

(6) Na prodávané dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin a prodávaný vzorků genetických

zdrojů lesních dřevin se nevztahuje správní řád 22 ).

 

§ 2h

Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin

 

(1) pověřená osoba nebo určená osoba jsou oprávněni v případě potřeby písemně požadovat účastníka
Národního programu o poskytnutí vzorku nebo umožnění odebrana vzorek genetického zdroje lesních dřevin
včetně identifikačních údajů o tomto genetickém zdroji; Žádost musí obsahovat údaje o účelu poskytnutí
vzorek. Účastník Národního programu je povinen Žádosti vyhověno.

(2) Účastníci Národního programu poskytněte vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným osobám,
jestlize

a) mají dostatečný zásobu vzorků genetických zdrojů lesních dřevin,

b) poskytnutím vzorek genetického zdroje lesních dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje
lesních dřevin nebo k jeho poškození, které by mohlo Mít za následek zánik genetického zdroje, nebe



c) to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický zdroj lesních dřevin zařazen do Národního
programu.

(3) Pro účely šlechtěný, výzkumu a vzdělávání jsou účastníci Národního programu povinni Poskytnout
vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.

(4) Vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jsou Poskytování pouze v oddílech (§ 5). Ke každému oddil
genetického zdroje lesních dřevin musí být připojen průvodní list (§ 8).

(5) Vlastník genetického zdroje lesních dřevin je povinen evidovat v dokumentaci o genetickém zdroji druh,
množství a formu poskytnutých vzorků a údaj o tom, komu a za jakým úcelem byly vzorky poskytnutý.

(6) Rozsah identifikačních údajů podle odstavce 1 a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů
lesních dřevin a velikost těchto vzorků stanoví vyhláška.

 

§ 2i

Genova základny

 

(1) Soubor lesních porostů s významným podílem cenných regionálních populace lesních dřevin o rozloze,
výr postačuje k udržení biologické různorodosti populace která je při vhodně způsob hospodaření schopna
vlastní reprodukce, lze prohlásit za genovou základnu. Les na území genů základny lze zařadit do kategorie

lesa zvláštního určení 21 ).

(2) genová základny se vyhlašují na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné
lesní hospodářské osnovy v rámci jednotlivých oblastí provenience pro všechny lesnicky významné druhy
lesních dřevin, na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Genovou
základnu vydán podle vlastního odborného posudku pověřená osoba na Žádost vlastníka lesa na území, které
má být Disclaimer za genovou základnu. Seznam genových základen vědě pověřená osoba v ústřední
evidenci.

(3) POkud pověřená osoba zjistit, že prohlášení genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto
zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení nebo podmínky, za kterým byla genová základna vyhlášena,
vyhlášení genů základny zruší.

(4) Pravidla vyhlašováním genových základen, způsob hospodaření v lesích na jejich území a Způsob jejich
Označování stanoví vyhláška.

(5) na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád 22 ).

 

§ 2j

Platbe ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

 

(1) Finanční prostředky pro shromažďováním, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických
zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu pokud Provozováno banky osiva a explantátů jsou
poskytovaných pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím položky ministerstva.

(2) určené osobám jsou finanční prostředky podle odstavce 1 poskytovaná v rámci finančních vztahů

stanovených ministerstvem 23 ).

(3) účastníkům Národního programu s Výjimkou určené osoby jsou finanční prostředky podle odstavce 1

poskytovaná formou dotace 24 ).



__________

21 ) §  8 odst.. 2 písm. f) zákona č..  289/1995 Sb.

22 ) Zákon č..  500/2004 Sb. , správní řád , ve znění pozdějších předpisů.

23 ) Zákon č..  218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech ao změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

24 ) §  14 zákona č..  218/2000 Sb. , ve znění zákona č..  73/2011 Sb. ".

Dosavadní hlavy II až IX se označují jako hlavy III až X.

 

15. V § 3 odst.. 1 se slova "přiložil č.. 1 k tomuto zákonu "nahrazují slovy" seznamu Uložení druhů lesních
dřevin stanovené vyhláškou ".

 

16. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Reprodukční materiál umělých kříženců uvedených v
seznamu Uložení druhů lesních dřevin lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebe
testován.".

 

17. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Reprodukční materiál druhů a umělých kříženců uvedených v seznamu Uložení druhů lesních dřevin,
které byly rozmnožení vegetativně, lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný.
Selektovaný reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze v případě, že byl získán hromadným
rozmnožováním ze semenného materiálu. ".

 

18. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních
druhů topolů s domácími druhy, který byl vyprodukovaný na území České republiky, lze uvádět do oběhu na
území České republiky pouze jako testovaný. Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s Výjimkou
topolu osiky, který byl vyprodukovaný na území České republiky, lze uvádět do oběhu na území České
republiky pouze jako kvalifikovaný nebe testován.

(6) Seznam druhů a hybridů topol podle odstavce 5 je publikována ve Věstníku Ministerstva zemědělství. ".

 

19. V § 5 odst.. 2 písmeno a) zní:

"A) český a vědecký název dřeviny, popřípadě označení klonu nebe směsi klonů, ".

 

20. V § 5 odst.. 2 písm. g) se za slova "rok zrání," vkládají slova "u směsi roky zrání,".

 

21. V § 5 odst.. 2 písmeno h) zní:

"H) stáří a druh semenáčků nebe rizky použitých jako sadební materiál a to, zda byly podříznutí,
školkovány nebe obalení, ".

 



22. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje CARK a doplňuje se písmeno i), které zní:

"I) kategorii reprodukčního materiálu. ".

 

23. V § 5 odst.. 3 písm. c) se slova "stvrzujícím, že" nahrazují slovy "o tom, zda".

 

24. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) slučování reprodukčních materiálů z Různí oddílů v průběhu produkce je přípustné v případě, že se
jedná o

a) jednoho a téhož vlastníka reprodukčního materiálu,

b) jeden a tentýž druh lesní dřeviny,

c) jednu a tutéž oblast provenience,

d) Stejné výškové pásmo původu reprodukčního materiálu,

e) stejnou genovou základnu,

f) stejnou kategorii reprodukčního materiálu. ".

 

25. V § 5 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č.. 25 znějí:

"(5) Oddíl testovaného reprodukčního materiálu, oddíly kvalifikovaného reprodukčního materiálu a oddíly
selektovaného reprodukčního materiálu fenotypových tříd A se neslučují.

(6) Výškové pásmo je určeno lesního vegetačního stupně, Zjištění z mapy lesních vegetačních stupňů v

oblastních plánech rozvoje lesa 25 ). U zdroje reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek se
výškové pásmo určuje podle nadmořské výšky.

(7) Podrobnosti o slučování oddílů reprodukčního materiálu a určení výškových pásem u zdroje
reprodukčního materiálu rostoucího mimo lesní pozemek stanoví vyhláška.

__________

25 ) §  23 zákona č..  289/1995 Sb. ".

 

26. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

" § 5a

Sběr reprodukčního materiálu

 

(1) Dodavatel je povinen oznámit pověřené osoby nejméne 15 dnů předem

a) konání sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z
přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebe testovaný reprodukční
materiál,

b) konání odběru částí rostlin, jde-li o následné vegetativní množen selektovaný, kvalifikovaný nebe
testovaný reprodukční materiál,

c) Sloučení reprodukčního materiálu (§ 5 odst.. 4).



(2) V oznámení podle odstavce 1 dodavatel uvede

a) označení dodavatele; u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum Narození,
obchodní firmu nebo název, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od
adresy místa trvalého pobytu, u právnických osob obchodní firmu nebo název a adresu sídla,

b) identifikační číslo dodavatele, je-li přidělen,

c) číslo licence (§ 22) a registrační číslo dodavatele,

d) místo a časový interval Předpokládané doby sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin a
vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení v jednom vegetačním období; přesné datum
potvrdí dodavatel pověřené osoby nejméne 2 pracovní dny předem,

e) plánované maximálního množství sebrání semenného materiálu, odebrana částí rostlin a
vyzvednutí sadebního materiálu z přirození zmlazení.

(3) V případě sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z
přirozeného zmlazení, není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí být Součástí sdělení též písemný
souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu s úředně ověřeným podpisem, popřípadě elektronická
podoba souhlasu Podepsaní uznávaným elektronickým podpisem vlastníka zdroje reprodukčního materiálu
nebo jeho zplnomocněného zástupce.

(4) Jde-li o identifikovaný reprodukční materiál buku lesního, dubu letního a dubu zimního, musí sběr v
uznaných jednotkách na území České republiky probíha minimálně z 10 stromů v rámci uznané jednotky.
Jde-li o selektovaný reprodukční materiál smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého, buku lesního,
dubu letního a dubu zimního, musí sběr v uznaných jednotkách na území České republiky probíha minimálně
z 20 stromů v rámci uznané jednotky. Jde-li o semenné sady uznané na území České republiky, lze sběr
provádet pouze v případě, kdy se na úrodě podíleli minimálně 50% klonů v semenných sadech borovice lesní,
modřínu opadavého a smrku ztepilého a minimálně 30% klonů v semenných sadech ostatních lesních dřevin .

(5) Vzor oznámení podle odstavce 1 stanoví vyhláška. ".

 

27. § 6 včetně nadpisu zní:

" § 6

Potvrzení o původu

 

(1) Jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebe testován reprodukční materiál a byly-li splněna
podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, vystaví pověřená osoba po
ukončení sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvednutí sadebního materiálu z přirození
zmlazení dodavateli na jeho Žádost pro získané oddíly Potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení
Žádosti.

(2) Misty příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání Potvrzení o původu je to, v jehoz působnosti
dojde ke sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného
zmlazení.

(3) Žádost o vystavení Potvrzení o původu je zadáte povinen předložit pověřené osoby nejpozdeji 10 dnů po
ukončení sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného
zmlazení.

(4) pověřená osoba vystaví nové Potvrzení o původu, jestlize

a) je kvalifikovaný nebe testován reprodukční materiál následné vegetativní množení po splnění
požadavků uvedených v § 5a odst.. 1 až 3,

b) je selektovaný reprodukční materiál generativního původu následné vegetativní množení po



splnění požadavků uvedených v § 5a odst.. 1 až 3, nebo

c) byl reprodukční materiál sloučení podle § 5 odst.. 4.

(5) U oddil, který vznikl sloučení oddílů různě roku zrání, jsou v novém Potvrzení o původu uvedený dané
roky zrání a Podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.

(6) pověřená osoba vědě evidenci o vydaných potvrzeních o původu a vydaných nových potvrzeních o
původu.

(7) Pro oznámení, Žádost a vystavení nového Potvrzení o původu platí § 5a odst.. 1 až 3 a odstavce 1 až 5
obdobně.

(8) Vzor Žádosti podle odstavce 3 a náležitosti Potvrzení o původu stanoví vyhláška.

(9) k vydávání Potvrzení o původu se nevztahuje správní řád 22 ). ".

 

28. § 6a se včetně poznámky pod čarou č.. 6a zrušuje.

 

29. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

 

30. V § 7 se odstavce 3 a 4 Dosavadní.

 

31. V § 8 odst.. 1 písm. a) ac) se slova "místo trvalého pobytu nebo adresa a místo podnikání, liší-li se od
místa trvalého pobytu nebo adresy" nahrazují slovy "adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa
podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu".

 

32. V § 8 odst.. 1 písm. a) ac) se slovo "sídlo" nahrazuje slovy "adresa sídla".

 

33. V § 8 odstavec 4 zní:

"(4) Průvodní list semen a plodů uvádění do oběhu jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebe
testovaný reprodukční materiál musí dále obsahovat údaje o

a) čistoty, tedy hmotnostního podílu čistých semen nebe plodů, semen nebo plodů jiných druhů a
neškodných nečistot připadajících na produkt uvádění do oběhu jako oddíl osiva,

b) klíčivosti čistých semen nebo plodů; v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, o
životaschopnosti zjištěné za pomoci specifických metod,

c) hmotnosti 1000 čistých semen nebe plodů,

d) počtu klíčivých semen nebe plodů na kilogram produktu uvádění do oběhu jako semenný
materiál; v případě, že počet klíčivých semen nebe plodů není možné nebe účelné zjistit, o počtu
životaschopných semen nebe plodů na kilogram. ".

 

34. V § 8 odst.. 5 se za slovo "oběhu" vkládají slova "k prvnímu kupujícího".

 



35. V § 8 odstavec 9 zní:

"(9) Specifické metody podle odstavce 4 písm. b), obsah a formu průvodního dopisu, Způsob jeho připojení
a klasifikačních označení částí rostlin a sadebního materiálu stanoví vyhláška. ".

 

36. V § 10 odst.. 3 se věta poslední nahrazuje větami "Fenotypová klasifikace se PROVÁDÍ vždy při
vypracování nového lesního hospodářského plánu nebo nové lesní hospodářské osnovy, a to na dobu jejich
platnosti. V odůvodněných případech Může pověřená osoba ProVesta Změna fenotypové klasifikace v rámci
uznání zdroje reprodukčního materiálu. Převodník fenotypové klasifikace není Důvodem pro změnách lesního
hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. ".

 

37. § 11 včetně nadpisu zní:

" § 11

Uznávaný zdroje reprodukčního materiálu

 

(1) Uznávaný zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního
materiálu PROVÁDÍ pověřená osoba na základě žádosti vlastníka zdroje.

(2) Uznávání zdroje reprodukčního materiálu se PROVÁDÍ u všech druhů dřevin. Zdroj reprodukčního
materiálu se uznává na dobu určitou, stanovenou v dokladu nebe v rozhodnutí o uznání. Tato doba Může být u
zdrojů uznaných podle odstavce 1 na Žádost vlastníka zdroje pověřená osoba dále prodloužená, nejdéle však
o 12 měsíců. Zdroje identifikovaného a selektovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze na základě
údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.

(3) POkud pověřená osoba zjistit, že uznaný zdroj nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho
prováděcími předpisy, zruší uznání zdroje reprodukčního materiálu.

(4) Na uznávání a zrušení uznávání zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný,

kvalifikovaný nebe testován se nevztahuje správní řád 22 ). ".

 

38. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: "V případě smrku ztepilého, borovice lesní,
modřínu opadavého a modřínu eurojaponského se zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu ne-uznávají.
Na území Genova základny se neuznávají zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu druhů dřevin, pro
které je genová základna vyhlášena. ".

 

39. V § 13 odst.. 2 se slova "o uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhodne orgán
veřejné správy" nahrazují slovy "Uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu PROVÁDÍ pověřenou
osobou".

 

40. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Porosty téhož vlastníka, tezi fenotypové třídy, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti
provenience av Temže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání lze se souhlasem vlastníka zdroje
sloučit do jedné uznané jednotky. Za stejných podmínek lze do jedné uznané jednotky sloučit i zdroje semen,
popřípadě zdroje semen a porosty. Sloučení porostů, zdroje semen, popřípadě zdrojů semen a porostů
PROVÁDÍ pověřené osoby. ".

 

41. V § 14 odstavec 2 zní:



"(2) Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu PROVÁDÍ zástupce na základě vlastního
odborného posudku.".

 

42. V § 14 odstavec 3 zní:

"(3) Poros fenotypové třídy B téhož vlastníka, téhož druhu dřeviny nacházející se v téže oblasti
provenience, popřípadě v tezi genů základní av Temže výškovém pásmu a splňující podmínky pro uznání podle
odstavce 1 lze se souhlasem vlastníka zdroje sloučit do jedné uznané jednotky. Sloučení porostů do
uznaných jednotek PROVÁDÍ pověřené osoby. Porosty dřevin fenotypové třídy A se neslučují. ".

 

43. V § 15 odst.. 1 a v § 16 odst.. 1 se slova "rodičovský strom" nahrazují slovy "rodiče rodiny, Orte".

 

44. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu PROVÁDÍ zástupce na základě vlastního
odborného posudku.".

 

45. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu PROVÁDÍ zástupce na základě vlastního
odborného posudku.".

 

46. § 17 včetně nadpisu zní:

" § 17

Omezení Mýtní úmyslné těžbě a ochranná lhůta

 

Uznávání porostů za zdroj selektovaného nebe testovaného reprodukčního materiálu Může pověřená osoba

doporučit vlastníka zdroje omezení rozsahu Mýtní úmyslné těžby 10 ) prováděné v tomto porostu nebe Může
navrhnout ochrannou lhůtu, po kterém v něm smi být provádení Mýtní úmyslná těžba pouze s Jejím
souhlasem; souhlas Může pověřená osoba vydat pouze za úcelem sběr semenného materiálu, za úcelem
zkvalitnění porostu nebo pro podporu Přirozené obnovy. ".

 

47. § 18 včetně nadpisu zní:

" § 18

Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu

 

(1) pověřená osoba vědě v ústřední evidenci Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (dále jen
"rejstřík"), pricemz u každé uznané jednotky eviduje

a) druh dřeviny, pro který byl uznán zdroj reprodukčního materiálu pro Zařazení do uznané jednotky
(§ 12),

b) vlastnosti, účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj uznán (§ 12 až 16),

c) zdroj reprodukčního materiálu,

d) evidenční číslo,



e) polohu,

f) nadmořská výška nebe výškové pásmo, v němž se uznána jednotka Nachází,

g) plochu,

h) původ,

i) v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o tom, zda jde o geneticky modifikovaný
organismus,

j) Zařazení v Národním programu,

k) vlastníka zdroje reprodukčního materiálu.

(2) Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstriku stanoví vyhláška. ".

 

48. § 18a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 10a zrušuje.

 

49. V části první se hlava V včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 11 zrušuje.

Dosavadní hlavy VI až X se označují jako hlavy V až IX.

 

50. V § 20 odst.. 1 se slovo "dodavatelé" nahrazuje slovy "držitelem licence".

 

51. V § 20 odst.. 2 písmeno b) zní:

"B) právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem a která stanoví Odpovědní zástupce
splňujícího podmínky pro udělení licence; Odpovědní zástupce odpovídá podnikateli za dodržování
právních předpisů při uvádění reprodukčního materiálu do oběhu. ".

 

52. V § 21 odst.. 1 písmeno d) zní:

"D) středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání
Lesnického směru nebe vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor
lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v
magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání
alespoň 3 roky. ".

 

53. V § 21 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č.. 26 zní:

"(2) při uznávání jiné způsobilosti a při uznávání odborné kvalifikace, kterým fyzická osoba získala v jinem

členském státě EVROPSKÉ UNIE, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 26 ). Uznanou
Orga je ministerstvo.

__________

26 ) Zákon č..  18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států EVROPSKÁ UNIE a některých příslušníků jiných států ao změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. ".



 

54. V § 21 odst.. 4 se slova "Orgán státní správy lesů, který rozhoduje o udělených licencích" nahrazují slovy
"Ministerstvo".

 

55. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

 

56. § 21a včetně nadpisu zní:

" § 21a

Překážky pro udělené licence

 

(1) licenci nelze udělit fyzické nebo právnické osobě,

a) které byl uložen soudem nebo správního orgánu zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního
materiálu do oběhu, a to po dobu trvání tohoto zákazu, nebe

b) které byla licence odebrana rozhodnutím podle § 23 odst.. 1 písm. d) tohoto zákona, a to po
dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(2) Licence Nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním
podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývajícím se podnikáním v oboru, který je
Předmětem licence. Ostatním zaměstnancům Státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti
zabývající se podnikáním v oboru, který je Předmětem licence, a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26)
a pověřené osoby (§ 30) lze udělovat licence pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatelů. ".

 

57. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo licenci udělit Žadatelé, který splňuje podmínky stanovené v § 21 odst.. 1; obsahem
rozhodnutí o udělené licence je

a) číslo licence,

b) u fyzických osob jméno, příjmení, datum Narození, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa
místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, u
právnických osob obchodní firma, adresa sídla a identifikační číslo,

c) jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum Narození Odpovědní zástupce, byl-li
ustavení,

d) předmět licence,

e) doba platnosti licence,

f) registrační číslo dodavatele.

(2) Licence vzniká též marném uplynutí lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o strávení odpočinkové
pohybu služeb. ".

 

58. § 23 včetně nadpisu zní:

" § 23

Odnětí a zánik licence



 

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestlize

a) držitel licence nebo jeho Odpovědní zástupce přestala splňovat podmínky stanovené pro udělené
licence,

b) držitelem licence nebo jeho Odpovědní zástupci byl uložen soudem nebo správního orgánu
zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu,

c) držitel licence o odnětí licence žádají nebe

d) držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně neposkytnou
stanovenou držitelem licence obecně závazným právním předpisem; o Opětovné udělené licence pak
Může požadovat Nejdříve za 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabyl právní moci.

(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) nebo b), a
to nejpozdeji do 15 dnů od jejich vzniku; POkud tak neučiní, licence uplynutím TÉTO lhůty zaniká.

(3) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu změny údajů uvedených v § 22 odst.. 1 písm. b), a to
nejpozdeji do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala. POkud dojde ke změně Odpovědní zástupce držitele
licence, nebo kdyz změně právní formy držitele licence, je držitel licence povinen uvedené změny oznámit
ministerstvu nejpozdeji do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, a zažádal o udělené licence nové; POkud tak
neučiní, licence uplynutím TÉTO lhůty zaniká.

(4) Licence dále zaniká

a) uplynutím doby její platnosti,

b) smrtí držitele licence nebo jeho prohlášení za mrtvého, je-li držitelem licence fyzická osoba,
nebe

c) zánikem držitele licence, je-li držitelem licence právnická osoba. ".

 

59. § 24 a 25 včetně nadpisu znějí:

" § 24

Evidence

 

(1) Dodavatel je povinen vestu evidenci o kazdem oddil reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, a
tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let od uvedení do oběhu. Držitel licence, který je provozovatelem lesní
školky, je povinen vestu evidenci o lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence a tuto evidenci
uchovávat po dobu 10 let.

(2) Držitel licence je povinen předložit pověřené osoby do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o
kazdem oddil reprodukčního materiálu, který měl v držení k 31. prosinci předchozího kalendářního roku nebo
který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské činnosti
provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebe sdělení, že za uvedené
období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařské činnost v rámci
licence.

(3) pověřená osoba vědě v ústřední evidenci záznamy o oddílech reprodukčního materiálu, které mají
dodavatelé v držení a které jsou uvádění do oběhu, ao lesní školkařské činnosti provozované v rámci licence.

(4) Podrobnosti o vedení evidence a předkládání záznamů o oddílech reprodukčního materiálu ao vedení a
předkládání evidence o lesní školkařské činnosti stanoví vyhláška.

 



§ 25

Dovoz

 

Dovoz reprodukčního materiálu za úcelem jeho propuštění do celního režimu volného oběhu lze uskuteční
pouze

a) na základě povolení ministerstva, nebe

b) Na základě rozhodnutí Rady EVROPSKÁ UNIE o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních
dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích. ".

 

60. Za § 25 se vkládají nové § 25a až 25d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.. 27 až 29 znějí:

" § 25a

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva

 

(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise EVROPSKÉ UNIE 27

). Při podání celního Disclaimer je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celního úřadu a Současně mu
předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li Dovozce celního
úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, Celní úřad zboží nepropustné do celního režimu volného
oběhu.

(2) V Žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu Dovozce Kromě obecných náležitostí uvede

a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,

b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,

c) český a vědecký název dřeviny,

d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na smlouvy změně, kopírování nebo
pěstované výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z
dovezeného reprodukčního materiálu smlouvu určen.

(3) Dovozce je povinen opatrovat dováženého reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným
úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celního orgánu Současně s dokumenty podle
odstavce 1, a podklady obsahujícího podrobné údaje o všech dovážených oddílech.

(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

(5) Podrobnosti a vzor oznámení o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.

 

§ 25b

Dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Rady EVROPSKÁ UNIE o rovnocennosti
reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

 

(1) Dovozce Může doveze reprodukční materiál, pouze POkud vyhovuje podmínkám stanoveným
rozhodnutím Rady EVROPSKÁ UNIE o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin

vyprodukovaného ve třetích zemích 28 ).

(2) Dovozce je povinen oznámit dovoz pověřenou osobu minimálně 30 dnů přede dnem uskutečnění



dovozu.

(3) Dovezený reprodukční materiál lze propusti do celního režimu volného oběhu použity na základě
Potvrzení o původu vydaného ministerstvem. Ministerstvo vydá Potvrzení o původu na základě dovozcem
předložení certifikátu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o provenience. Ministerstvo uvede na
Potvrzení o původu, že reprodukční materiál byl dovezen v rámci režimu rovnocennosti.

(4) Při podání celního Disclaimer je dovozce povinen skutečnosti podle odstavce 3 oznámit celního úřadu a
Současně mu předložil Potvrzení o původu vydané ministerstvem. Nepředloží-li Dovozce celního úřadu
Potvrzení o původu, Celní úřad zboží nepropustné do celního režimu volného oběhu.

(5) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.

 

§ 25c

Povinnosti při obchodování mezi členskými státy Evropská unie

 

(1) Na pověřená osoba se vztahují práva a povinnosti stanovené Přímo použitelným předpisem
EVROPSKÉ UNIE, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, Pokud jde o

poskytování Úřední pomoci mezi úředními subjekty 29 ). Dodavatelé pro účely uvedené ve větě první poskytují
pověřené osoby další informace, vzorky nebo jiné Důkazy.

(2) Dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jine členského státu EVROPSKÉ UNIE
je povinen informovat pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu nejpozdeji do 1 měsíce od TÉTO
expedice na informačních dokladu, jehoz vzor je uveden v příloze č.. 2 tohoto zákona.

(3) Příjemce reprodukčního materiálu z jiné členského státu EVROPSKÉ UNIE má povinnost vestu o
tomto reprodukčního materiálu evidenci podle § 24.

__________

27 ) Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008, kterým se členské státy opravňují k Přijetí
rozhodnutí v Soulada se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k
reprodukčního materiálu lesních dřevin, který má být dovezeno z některých třetích zemí (2008/989/ES).

28 ) Například rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních
dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (2008/971/ES).

29 ) Nařízení Komise (ES) č.. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke
směrnici Rady 1999/105/ES, Pokud jde o poskytování Úřední pomoci mezi úředními subjekty. ".

 

61. V části první v nadpisu hlavy VII se za slova "V OBLASTI" vkládají slova "OCHRANY A reprodukce
genofondu lesních dřevin A".

 

62. V § 26 odst.. 1 úvodní části ustanovení a v § 29 odst.. 1 se za slova "v oblasti" vkládají slova "ochrany a
reprodukce genofondu lesních dřevin a".

 

63. V § 26 odst.. 1 písmeno b) zní:

"B) krajského úřadu, ".

 

64. V § 26 odst.. 2 se slovo "kraje" nahrazuje slovy "krajského úřadu".



 

65. V § 26 odstavec 3 zní:

"(3) ORGANUM veřejné správy jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona poskytováním

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendových informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendových informačního systému cizinců. ".

 

66. V § 26 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

"(4) poskytovaných údajů podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo Narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se
narodil,

c) datum a místo úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí,
místo a stát, na jehoz území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,
den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášení za mrtvého nepřežil, a
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) poskytovaných údajů podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo Narození,

c) rodné číslo, bylo-li přidělen,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) poskytnutí údajů podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo Narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základních registrů obyvatel, se využijí z agendových
informačního systému evidence obyvatel nebo agendových informačního systému cizinců, pouze POkud jsou
ve tvaru předcházejícím současného stavu.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy Jen takovy údaje, které jsou nezbytné ke
splnění daného úkolu. ".



 

67. V § 27 se písmena a), b), c), f) ag) Dosavadní.

Dosavadní písmena d) ae) se označují jako písmena a) ab).

 

68. § 28 včetně nadpisu zní:

" § 28

Kraje

 

Krajský úřad v přenesené působnosti

a) rozhodují o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27,

b) rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona,

c) rozhodují o uložení zvláštních opatření

d) vykonávají dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržuj ustanovení tohoto zákona, předpisy
vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění
zjištěných nedostatků. ".

 

69. V § 29 odst.. 2 písm. b) se slovo "dodavatelé" nahrazuje slovy "držitelem licence".

 

70. V § 29 odst.. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a určenou osobu".

 

71. V § 29 odst.. 2 písmeno e) zní:

"E) vystavuje Potvrzení o původu na dovezený reprodukční materiál ao vydaných potvrzeních vědě
evidenci, ".

 

72. V § 29 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje CARK a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

"K) Ridi výkon státní správy v oblasti shromažďováním, hodnocení, dokumentace, ochrany a
reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,

l) vydává Národní program a jeho změny,

m) poskytuje finanční prostředky podle § 2j. ".

 

73. § 30 včetně nadpisu zní:

" § 30

Oprávnění pověřené osoby

 

(1) Ministerstvo pověřuje provádění odborných úkonů, zarazování, změna nebyla zrušením Zařazení
genetického zdroje do Národního programu, ukládání předání vzorků ohroženého genetického zdroje, ukládání



zvláštních opatření podobu zabezpečení genetických zdrojů nebe dokumentace o genetických zdrojích před
zničením, poškození, nebo zcizení, kontrolou v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a
provádění odborných úkonů a kontrolou v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem právnickou osobu nebo
organizační složku státu, která

a) má odbornou a technickou způsobilost,

b) se sama neúčastní Hospodářské soutěže v dotyčných oblastech a nemá žádný zájem na
výsledku řízení, v rámci kterého odborný úkon PROVÁDÍ,

c) podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) pověřené osoby

a) koordinuje Národní program,

b) PROVÁDÍ hodnocení Národního programu a předkládá jej ministerstvu (§ 2a odst. 3).

c) ukládá opatření k záchranu ohrožených genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3).

d) Zaráží (§ 2c odst.. 1), mění (§ 2e odst.. 1) nebo zrušuje Zařazení (§ 2e odst.. 2) genetického
zdroje do Národního programu,

e) vědě ústřední evidenci (§ 2d odst.. 4, § 2g odst.. 2, § 2i odst.. 2, § 6 odst.. 6, § 18 a § 24 odst.
3).

f) ukládá předání dokumentace o genetických zdrojích a vzorků genetických zdrojů (§ 2g odst. 3).

g) přijímá oznámení právnímu nástupce o úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která
je účastníkem Národního programu (§ 2g odst. 4).

h) přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin a
vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení a oznámení dodavatelů o zamýšleném
Sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při následnému vegetativním množením,

i) je oprávněn být přítomen při sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání
sadebního materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie
identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebe testován,

j) vystavuje Potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů
reprodukčního materiálu a vědě o tom evidenci,

k) vystavuje nové Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučení oddílů a
pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno Potvrzení o původu,
a vědě o tom evidenci,

l) uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního
materiálu, prodluž dobu uznáním a odebírají uznání

m) Přidělí uznaným jednotkám evidenční čísla,

n) slučuje uznané zdroje reprodukčního materiálu do jedné uznané jednotky,

o) doporučuje omezení Mýtní úmyslné těžby 10 ) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a
testovaného reprodukčního materiálu nebe navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,

p) povoluje Mýtní úmyslná těžba 10 ) v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného
reprodukčního materiálu, nebo v porostech uznaných jako zdroj selektovaného a testovaného
reprodukčního materiálu, kde došlo ke stanovení ochranné lhůty,

q) prohlašovat genů základny a stanoví způsob hospodaření v genových základnách,

r) plní práva a povinnosti, které pro ni vyplývají z prima použitelného předpisu EVROPSKÉ UNIE,
kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, Pokud jde o poskytování Úřední
pomoci mezi úředními subjekty (§ 25c odst.. 1),



s) na základě pověření ministerstva vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona,
předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a tam Zjištění
nedostatků prodávat tyto informace orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním
materiálem,

t) vykonává kontrolu (§ 31),

u) ukládá zvláštních opatření (§ 36 odst.. 2 a 3).

(3) Zaměstnanci pověřené osoby jsou povinni při své činnosti zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o která se dozvěděli při výkonu činností podle tohoto zákona. Tato povinnost trvá 5 let po
skončení pracovního nebo obdobného poměru. ".

 

74. § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 17 zní:

" § 31

Kontrola

 

(1) Orgány veřejné správy (§ 26) a pověřená osoba (§ 30) jsou povinny kontrolu dodržování povinností
stanovených tímto zákonem. Zaměstnanci orgánu veřejné správy a zaměstnanci pověřené osoby (dále jen

"kontrolující") mají při výkonu kontroly práva a povinnosti stanovené zvláštním zákonem 17 ), nestanoví-li tento
zákon jinak.

(2) Celní úřad provádejí kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem pouze při dovozu a
vývozu reprodukčního materiálu. Při výkonu svých oprávnění postupují podle celního zákona.

(3) Kontrolující se při výkonu kontroly prokazují pověřením ke kontrole nebe služební průkazem.

(4) Orgán veřejné správy nebe pověřená osoba podle povahy nedostatku Zjištění při výkonu kontroly Může
uložit Způsob a lhůta k odstranění nedostatků a jejich příčin.

(5) Oprávnění a povinnosti kontrolujících mají i osoby pověřené k výkonu kontroly evropske komise.

__________

17 ) Zákon č..  255/2012 Sb. , o kontrole (kontrolní řád). ".

 

75. § 32 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 18 zrušuje.

 

76. V § 33 odstavec 1 zní:

"(1) Je-li vážně ohrožen zásobeni trhu reprodukčním materiálem lesních dřevin některých druhů uvedených
v seznamu Uložení druhů lesních dřevin, muzea ministerstvo na základě povolení evropske komise stanovit
vyhláškou druhy lesních dřevin, jejichz reprodukční materiál lze po stanovenou dobu uvádět do oběhu, i když
nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. ".

 

77. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

 

78. V části první nadpis hlavy VIII zní:

"SPRÁVNÍ DELIKTY A zvláštních opatření".



 

79. § 34 včetně nadpisu zní:

" § 34

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 2b odst.. 3 neoznámí ohrožení genetického zdroje,

b) v rozporu s § 2g odst.. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích,

c) v rozporu s 2h odst.. 1 neposkytne nebe neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u
něho Nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

d) v rozporu s § 2h odst.. 3 odmítá Poskytnout bezúplatnou vzorky genetických zdrojů pro účely
šlechtěný, výzkumu a vzdělávání, nebe

e) neeviduje Poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst.. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. ".

 

80. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

" § 34a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s § 2b odst.. 3 neoznámí ohrožení genetického zdroje,

b) v rozporu s § 2g odst.. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích,

c) v rozporu s § 2h odst.. 1 neposkytne nebe neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se
u něho Nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,

d) v rozporu s § 2h odst.. 3 odmítá Poskytnout bezúplatnou vzorky genetických zdrojů pro účely
šlechtěný, výzkumu a vzdělávání, nebe

e) neeviduje Poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst.. 5.

(2) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 5a odst.. 1 neoznámí konání sběr semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo
vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení anebo v rozporu s § 5a odst.. 2 zašle
Takové oznámení s neúplnými nebo nesprávný údaj,

b) uvede do oběhu reprodukční materiál

1. Nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologické a fyziologické kvalitu a na
zdravotní stav podle § 4,

2. bez průvodního listu podle § 8 nebe s nesprávným či neúplnými údaji v průvodním listu,

3. bez licence podle § 20 odst.. 1, nebo



4. přes zákaz stanovený zvláštních opatření podle § 36 odst.. 1 písm. b),

c) v rozporu s § 24 odst.. 1 nevede evidenci o kazdem oddil reprodukčního materiálu, který uvedl do
oběhu, vědě v ní nesprávné nebe neúplné údaje nebe takovou evidenci neuchová,

d) dovezených reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst.. 1,

e) v rozporu s § 25c odst.. 1 neposkytne za úcelem obchodování se subjekty usazením v jiných
členských STATECH EVROPSKÉ UNIE pověřené osoby další informace, vzorky anebo jiné Důkazy,
nebe

f) jako dodavatel dodávající reprodukční materiál z České republiky do jine členského státu
EVROPSKÉ UNIE v rozporu s § 25c odst.. 2 neinformuje pověřená osoba o expedici reprodukčního
materiálu.

(3) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst.. 2 nepředloží pověřené osoby
do 15. ledna každého kalendářního roku záznamy o kazdem oddil reprodukčního materiálu, který měl v držení
nebo který uvedl do oběhu do 31. prosince předchozího kalendářního roku, a evidenci o lesní školkařské
činnosti provozované do 31. prosince předchozího kalendářního roku v rámci licence, nebe sdělení o tom, že
za uvedené období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařské činnost.

(4) Příjemce reprodukčního materiálu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 25c odst.. 3
nevede evidenci o reprodukčního materiálu z jiné členského státu EVROPSKÉ UNIE podle § 24.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) provede Mýtní úmyslná těžba v rozporu s uznáním porostů za zdroj selektovaného nebe
testovaného reprodukčního materiálu (§ 17), nebo

b) jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložená podle § 31 odst.. 4.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. a),

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) až f), odstavce 3, 4 nebo 5. ".

 

81. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 30 zní:

" § 35

Společná ustanovení ke správným deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestlize prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům ak okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o uložení Jejím nabyl právní moci.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestlize správní orgán o něm nezahájil řízení do
1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozdeji však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán; to neplatí, POkud
stav porušení povinnosti trvá.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 34,

b) krajský úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle § 34a.



(6) Správní delikt podle § 34a projedná ten z příslušného orgánu veřejné správy, který Dříve zahájil řízení,
nebo bylo-li řízení zahájena v týd den, tak krajský úřad.

(7) Na zodpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 30 ) nebo v přímé souvislosti s
ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

__________

30 ) §  2 odst.. 2 zákona č..  513/1991 Sb. , ve znění zákona č..  85/2004 Sb. ".

 

82. V § 36 odst.. 1 písm. a) se za slovo "zpusobu" vkládají slova "a termínu".

 

83. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje CARK a doplňuje se písmeno c), které zní:

"C) likvidace reprodukčního materiálu, který byl uveden do oběhu v rozporu s požadavky na
druhovou čistotu, morfologické a fyziologické kvalitu a zdravotní stav (§ 4), bez průvodního listu
anebo s nesprávnými nebo neúplnými údaji v průvodním listu (§ 8), bez licence (§ 20 odst.. 1), přes
zákaz stanovený zvláštních opatření podle písmene b) nebo který byl dovezen bez povolení
ministerstva (§ 25a odst.. 1). ".

 

84. V § 36 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Orgán veřejné správy nebe pověřená osoba Může uložit účastníkovi Národního programu zvláštních
opatření formou Přemístění a Zajištění ohroženého genetického zdroje tak, aby nedošlo k jeho zničení,
poškození nebo zcizení.

(3) Je-li Zjištění závažné porušení povinností stanovených v § 2b odst.. 2 nebo 3, § 2f odst.. 1 nebo 2, §
2g odst.. 1, 3 nebo 4 nebo § 2h odst.. 1, orgán veřejné správy nebo pověřená osoba uloží účastníkovi
Národního programu zvláštních opatření formou zabezpečení genetických zdrojů nebe dokumentace o
genetických zdrojích před zničením, poškození nebo zcizení a informovaného určené osoby o provedení
opatřeních.

(4) zvláštních opatření podle odstavce 1 až 3 lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 34, 34a a 35. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

 

85. V § 37 odst.. 1 písm. c) se za slovo "vývozu" vkládají slova "a zpětný vývozu".

 

86. § 38 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.. 20 zrušuje.

 

87. § 39 včetně nadpisu zní:

" § 39

Zmocňovací ustanovení

 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2a odst.. 5, § 2c odst.. 3, § 2f odst.. 3, § 2g odst.. 5, § 2h
odst.. 6, § 2i odst.. 4, § 3 odst.. 1, § 4, § 5 odst.. 7, § 5a odst.. 5, § 6 odst.. 8, § 8 odst.. 9, § 10 odst.. 4, §
12 odst.. 2, § 13 odst.. 4, § 14 odst.. 4, § 15 odst.. 4, § 16 odst.. 4, § 18 odst.. 2, § 20 odst.. 3, § 24 odst.. 4
a § 25a odst.. 5.



(2) Ministerstvo Může vydat vyhlášku k provedení § 33 odst.. 1. ".

 

88. Příloha č.. 1 se zrušuje.

 

89. Příloha č.. 2 zní:

 

Příloha č.. 2 k zákonu č.. 149/2003 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ministerstvo zpracuje a stanoví do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program
ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a zveřejní ho ve Věstníku ministerstva zemědělství a
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu vydané podle dosavadních právních předpisů se
považuj za licence vydané podle zákona č..  149/2003 Sb. , ve znění účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Reprodukční materiál shromáždění podle dosavadních právních předpisů v období od 1. ledna 2004 do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za reprodukční materiál shromáždění podle zákona č.. 
149/2003 Sb. , ve znění účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Zdroje reprodukčního materiálu uznané pro získávání reprodukčního materiálu podle dosavadních právních
předpisů se považuj za uznané zdroje podle tohoto zákona, ve znění účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, s tím, že

a) rodičovské stromy podle dosavadních právních předpisů se považuj za rodiče rodiny,

b) klony uznané podle dosavadních právních předpisů k odběru částí rostlin pro vegetativní Způsob
reprodukce se považuj za ortety.

5. Genová základny vyhlášenou podle dosavadních právních předpisů se považuj za Genova základny
vyhlášenou podle zákona č..  149/2003 Sb. , ve znění účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dně nesplněného se dokončí a
práva a povinnosti s nimi Související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (článek 3)

Čl. III

Položka 87 v přiložíme k zákonu č..  634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění zákona č..  553/2005 Sb. , zní:

"Položka 87

a) Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin Kč 500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin Kč 1 000

c) Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin Kč 500



d) Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy Kč 1
000

e) Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy Kč
500

f) Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře Kč 1 000

g) Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře Kč 500 ".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů (článek 4)

Čl. IV

Zákon č..  148/2003 Sb. , o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství ao změně zákona č..  368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění zákona č..  342/2005 Sb. , zákona č..  444/2005 Sb. , zákona č.. 
227/2009 Sb. a zákona č..  281/2009 Sb. , se mění takto:

1. V § 2 odst.. 1 písm. a) se za slova "odrůda pěstované rostliny," vkládají slova "šlechtitelská a" a za slova
"linie nebe" se vkládá slovo "příbuzný".

 

2. V § 2 odst.. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova "nebo osobou zaražených do Národního
programu (dále jen" účastník Národního programu ")".

 

3. V § 3 odst.. 2 se slova "osobou zaražených do Národního programu (dále jen" účastník Národního
programu ")" nahrazují slovy "účastníkem Národního programu".

 

4. V § 5 odst.. 1 písm. c) se slova "konzervovaných ex situ" Dosavadní.

 

5. V § 5 odst.. 2 se slova "a evidenční číslo" Dosavadní.

 

6. V § 14 odst.. 1 se za slova "pověřená osoba" vkládají slova "nebo účastník Národního programu".

 

7. V § 14 odst.. 2 se za slovo "Genobanku" vkládá slovo "semen".

 

8. V § 19 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č.. 14 zní:

"(2) POkud je za poskytnutí vzorek genetických zdrojů požadovaná úplata, nesmí přesáhnout vynaložené

minimální náklady 14 ).

_________

14 ) Mezinárodní smlouva č..  73/2004 Sb.ms , o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a
zemědělství. ".

9. V § 19 odst.. 3 se slova "k účelům uvedeným v odstavci 2" Dosavadní.



 

10. V § 19 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou velikost poskytovaných vzorků genetických zdrojů podle jejich druhu a
genetického základu.".

 

11. § 20 včetně nadpisu zní:

" § 20

Poskytování informací o genetických zdrojích

 

Informace o genetických zdrojích zveřejnil pověřená osoba na svých internetových stránkách
prostřednictvím informačního systému o genetických zdrojích podle § 17 odst.. 4 av souladu s platnými

mezinárodního dohodami 14 ). ".

Poznámka pod čarou č.. 8 se zrušuje.

 

12. V § 25 odst.. 1 se za slova "Národního programu" vkládají slova ", mezinárodní spolupráci".

 

13. V § 25 odst.. 3 se věta poslední zrušuje.

 

14. Na konci § 26 se doplňuje věta "Součástí mezinárodní spolupráce je takové účast pověřené osoby a
účastníků Národního programu k plnění programu, projektů a dohod vyplývajících z mezinárodních závazků.".

ČÁST Čtvrtá

ÚČINNOST (článek 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová vr

Zeman vr

Rusnok vr

Poznámky pod čarou:
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