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Vstup ČR do Evropské unie  – 1. května 
2004.

Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni 
přijmout a zároveň implementovat do naší národní legislativy 
evropskou právní úpravu problematiky reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.



Evropské právo
1. Právo primární

a) Smlouvy zřizovací (Ústava Společenství)
b) Smlouvy subsidiární (pomocné)
c) Akty zástupců členských států

2. Právo sekundární
a) Akty závazné (nařízení, směrnice a rozhodnutí)
b) Akty nezávazné (rozhodnutí, doporučení)
c) Další akty (stanoviska, vnitřní institucionální nařízení, 

akční komunitární programy  apod.)

3. Smíšené mezinárodní smlouvy (smlouvy se subjekty 
mimo ES)



EUROPA – EUR - Lex

Základní vyhledávání

Klíčová slova  
(EUROVOC)

56. Zemědělství, lesnictví 
a rybářství

5636. Lesnictví 

EUROPA – oficiální internetové stránky EU 
v českém jazyce

EUR – Lex – přístup k právu EU 

Your Europe/Vaše Evropa 
– informace o právech a příležitostech v EU

EUROPE DIRECT – dotazy telefonicky či 
elektronickou poštou (zdarma)

EU News – novinky z EU, tiskové zprávy, 
události

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/7210
(portál veřejné správy ČR)



Akční plán přezkumu právních předpisů ES o uvádění 

osiva a sadby na trh - hlavní akce

Orientační datum 

dokončení

1. Moderní rámec pro osivo a sadbu – „zákon o osivech“

EU  zákon o osivech  (legislativní návrh) 2011

Změna pravidel CPVO (legislativní návrh) 2011

Změna nařízení o kontrole krmiv a potravin (ES) č. 882/224 -

legislativní návrh
2011

2. Společné katalogy/zápisy

On-line přístupnost 2010

On-line systém žádostí o zápis 2011

3. Zapojení zúčastněných stran

Ustavení pracovní skupiny SANCO pro  osivo a sadbu v rámci 

Poradní skupiny pro potravinový řetězec,  zdraví zvířat a 

rostlin 

2009

Konzultace k posuzování dopadů 2010–2011

Pozn. CPVO je Odrůdový úřad Společenství



 Směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na                    
trh

 Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke  
směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o vzor pro národní seznamy zdrojů 
reprodukčního materiálu lesních dřevin

 Nařízení Komise (ES) č. 1602/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke 
směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o oprávnění členského státu zakázat 
prodej specifického reprodukčního materiálu lesních dřevin konečnému  
spotřebiteli

 Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke       
směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného 
materiálu

Základní legislativní předpisy EU vztahující se k reprodukčnímu 
materiálu lesních dřevin



 Nařízení Komise (ES) č. 1598/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke 
směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi 
úředními subjekty

 Rozhodnutí Rady (ES) č. 971/2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu 
lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

 Rozhodnutí Komise (ES) č. 989/2008, kterým se členské státy opravňují k přijetí 
rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách 
poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být 
dovezen z určitých třetích zemí

Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin



Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb.,
o přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti dne 5.
června 1992 v Rio de Janeiro

…….každá smluvní strana bude  v souladu se svými specifickými 
podmínkami a možnostmi vytvářet národní strategie, plány či 
programy pro ochranu a trvale udržitelné využívání 
biodiverzity………

………bude podporovat ochranu ekosystémů a přírodních 
stanovišť a udržování životaschopných populací druhů v jejich 
přirozeném prostředí…….

………vytvoří a bude udržovat zařízení na ochranu a výzkum 
rostlin, zvířat a mikroorganismů ex situ, především v zemi 
původu genetických zdrojů……

……….přijme opatření pro obnovu a záchranu ohrožených druhů 
a pro jejich opětovné vysazování na jejich přirozená stanoviště 
za příhodných podmínek…….



 
Reprodukční materiál lesních dřevin v národní 

legislativě

 Do roku 2003

- veškerá problematika reprodukčního materiálu lesních dřevin byla                  
řešena v zákoně o lesích (zákon č. 289/1995 Sb.) 

 Od roku  2004

- vstup ČR do ES → implementace evropského práva do národní legislativy
- zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- vyhláška č. 29/2004 Sb. (vyhl. č. 44/2010 Sb.)
- došlo k oddělení problematiky uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 

dřevin (zákon č. 149/2003 Sb.) od problematiky  použití  tohoto materiálu pro 
obnovu lesa a zalesňování (zákon č. 289/1995 Sb., vyhl. č. 139/2004 Sb.)

- vyhláška č. 139/2004 Sb.



Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých 

kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s RMLD)

Uvádění do oběhu je nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, obchodní
skladování, prodej, vývoz a dovoz za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný
způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu
při podnikání.

novela – dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy
o poskytování služeb (směrnice Rady 1999/105/ES)

- pojem „obchodní skladování“ ve smyslu obchodního zákoníku byl
vypuštěn



Hlavní důvody novelizace  zákona č. 149/2003 Sb.

 v rámci novelizace vyh. č. 29/2004 Sb. se objevily nové 
náměty a připomínky, které nebylo možno řešit novelou 
vyhlášky nad rámec zákona

 implementace dalších předpisů ES (zejména RR 2008/971/ES, 
RK 2008/989/ES→nové působnosti orgánů veřejné správy)

 sladění pojmů evropského práva s pojmy v národní legislativě 
(např. „rodičovský  strom“↔“rodiče rodiny“)

 zavedení pojmů „lesní školkařství“ a „lesní školka“ do národní 
legislativy (semenářství a lesní školkařství  jako historicky daná 
součást lesnické prvovýroby)

 absence řešení problematiky ochrany a obnovy genofondu 
lesních dřevin a konzervace genových zdrojů lesních dřevin v 
národní legislativě a v Národním lesnickém programu



Genofond lesních dřevin

• Genofond lesních dřevin – genové zdroje lesních dřevin, které 
jsou souborem všech genů a cytoplazmatických faktorů 
dědičnosti druhů lesních dřevin.

• Genové zdroje lesních dřevin – soubory reprodukčního 
materiálu regionálních, lokálních a vyšlechtěných populací 
všech druhů dřevin pro obnovu lesa, zalesňování a pro 
potřeby lesnického výzkumu.

• Konzervace genových zdrojů – dlouhodobé uchovávání vzorků 
genových zdrojů při zachování jejich genetického základu a 
schopnosti reprodukce.



Konzervace genových zdrojů

„in situ“

→konzervace genových 
zdrojů lesních dřevin v 
místě jejich původního 
výskytu

• genových základny

• uz. porosty fen. tř. A a B

• rodiče rodiny

• ortety

„ex situ“

→ konzervace genových 
zdrojů lesních dřevin mimo 
místo jejich původního 
výskytu

• uz. porosty fen. tř. A a B

• semenné sady

• klonové archivy

• archivy explantátů les. dř.

• banka lesního osiva



Zemědělství

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání gen. 
zdrojů rostlin a mikroorg. významných pro výživu a 
zemědělství  (vyhl. č. 458/2003 Sb.)

NÁRODNÍ PROGRAM 
konzervace a využívání 

gen. zdrojů

Zásady  pro poskytování 
dotací na udržování a 
využívání  gen. zdrojů



Cílem je:

 Zachovat genové zdroje lesních dřevin jako národní  
bohatství pro budoucí generace

 V novele zákona č. 149/2003 Sb. stanovit podmínky a  
postupy ochrany, konzervace a využívání genových 
zdrojů lesních dřevin (rozsah a podmínky zařazení do 
Národního programu)

 Vypracovat Národní program  konzervace a využívání 
genových zdrojů lesních dřevin



Vyhl. č. 44/2010 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
29/2004 Sb.

→ potvrzení o původu, průvodní listy

→ licence (www.mze.cz/Lesy/Lesnictví/Životní situace)

→ slučování RM (I,S –rozdíl. rok zrání, označování)

→ kód označ. gen. základny přiděluje pověr. osoba

→ hlášení  pověř. osobě do 15. 12. (stav k 30. 11.)

→ zkratku dřeviny v ev.č. přiděluje pověřená osoba

→ příloha č. 7 – věk a způsob pěstování

→ změny příloh č. 2 a 3 (změny 2 ČSN 482115)



.

Děkuji Vám za pozornost.

Lesu zdar!

Ing. Lada Krnáčová 

Ministerstvo zemědělství Praha

e-mail: lada.krnacova@mze.cz  

telefon: 221 812 351


