
(platí od 1. 519. 9. 2016 do 30. 4. 2017)

149/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. dubna 2003
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 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., zákona č. 18/2012 Sb.,

zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.. a zákona č. 62/2017298/2016 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 2
Vymezení pojmů

 
Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)    reprodukčním materiálem  lesních dřevin  reprodukční materiál druhů dřevin a  jejich umělých kříženců, které mají
význam pro  lesní hospodářství na území Evropské unie nebo v  jeho části, zejména ty druhy  lesních dřevin, které
jsou uvedeny v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou (dále jen "reprodukční materiál")
1.  semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo

k výsevu do porostů,
2.    části  rostlin,  jimiž  jsou  oddenkové,  listové  a  kořenové  řízky,  explantáty  a  embrya

pro mikrovegetativnírozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci
sadebního materiálu,

3.    sadební  materiál,  kterým  jsou  rostliny  získané  ze  semenného  materiálu,  z  částí  rostlin  nebo  z  přirozeného
zmlazení; sadební materiál se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,

b)    identifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných
podle § 13,

c)  selektovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný z porostu uznaného podle § 14,
d)   kvalifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu,

klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15,
e)  testovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál z porostu, semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu

nebo směsi klonů uznaných podle § 16,
f)      geneticky  modifikovaným  reprodukčním  materiálem  reprodukční  materiál,  jehož  dědičný  základ  byl  změněn

genetickou modifikací, 1)

g)  zdrojem reprodukčního materiálu
1.    zdroj  semene,  jímž  je  strom  nebo  skupina  stromů  rostoucí  na  pozemku  určeném  k  plnění  funkcí

lesa, 2)popřípadě i strom rostoucí mimo les, 3) pro generativní způsob reprodukce,
2.  porost, jímž je ohraničená populace stromů máli odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní

způsob reprodukce,
3.  semenný sad, jímž je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodiče

rodiny, který je izolován nebo obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se
mimo semenný sad je vyloučeno nebo omezeno, pro generativní způsob reprodukce,

4.    rodič  rodiny,  jímž  je strom určený k produkci potomstva kontrolovaným nebo volným opylováním určeného
jednoho samičího rodiče pylem jednoho samčího rodiče nebo pylem více určených nebo neurčených samčích
rodičů, pro generativní způsob reprodukce,

5.    klony,  jimiž  je  skupina  vegetativních  potomků  (ramety)  získaná  z  jediného  výchozího  jedince  (ortet)
vegetativním  množením,  například  řízkováním,  mikrovegetativním  množením,  roubováním,  hřížením  nebo
dělením,

6.    směs  klonů,  jíž  je  směs  určených  klonů  se  stanovenými  podíly  jednotlivých  klonů  pro  vegetativní  způsob
reprodukce,

7.  ortet, jímž je strom určený k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce,



h)    autochtonním porostem nebo  zdrojem  semen porost  nebo  zdroj  semen pocházející  z  nepřetržitého  přirozeného
zmlazení nebo založené uměle z reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním
porostu nebo zdroji semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti,

i)   indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj semen anebo porost či zdroj semen, který byl
založen uměle z osiva, které je původem ze stejné oblasti provenience,

j)   původem u autochtonního porostu nebo zdroje semene místo, na kterém se porost nebo zdroj semene nachází, u
ostatních porostů nebo zdrojů semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební materiál,  z něhož byl porost
nebo zdroj semen založen; původ může být i neznámý,

k)  vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny vlastník pozemku, na kterém se nachází zdroj
reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

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
zajišťována  prostřednictvím  Národního  programu,  který  vytváří  předpoklady  pro  efektivní  a  setrvalé  využívání
genetických  zdrojů  lesních  dřevin  v  souladu  s  potřebami  lesního  hospodářství  a  zásadami  trvale  udržitelného
hospodaření v lesích. Národní program upravuje podmínky a postupy ochrany 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 výsledkytoto hodnocení podle stavu
k 31. prosinci předchozího kalendářního roku předápředloží ministerstvu do 31. ledna kalendářního roku.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 2c

Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin
do Národního programu

 
(1)  Žádost  o  zařazení  genetického  zdroje  lesních  dřevin  do Národního  programu může  pověřené  osobě  podat

vlastník genetického zdroje.
(2) Vlastníkem genetického zdroje podle odstavce 1 se rozumí

a)  vlastník zdroje reprodukčního materiálu,
b)  vlastník reprodukčního materiálu, nebo
c)  vlastník genové základny.

(3) Pokud žádá o zařazení genetického zdroje  lesních dřevin do Národního programu nájemce nebo pachtýř
pozemku, na kterém se genetický zdroj nachází, je povinen k žádosti doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy
nebo jiný doklad od vlastníka genetického zdroje, ve kterém je výslovně uvedeno, že je oprávněn žádat o zařazení
genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu.

(4(3) Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu stanoví vyhláška.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 2e

Změna a zrušení zařazení genetického zdroje lesních dřevin
do Národního programu

 



(1)  Jestliže  byla  provedena  změna  Národního  programu,  může  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, jestliže
a)  genetický zdroj lesních dřevin, který byl zařazen do Národního programu, již nesplňuje podmínky, pro které byl do

Národního programu zařazen, nebo
b)    genetický  zdroj  lesních dřevin,  který byl  zařazen do Národního programu, byl  zničen nebo poškozen v  takovém

rozsahu, že již nemůže plnit svůj účel, nebo
c)  došlo k porušení povinností účastníkem Národního programu, nebo
d)  o to účastník Národního programu písemně požádá.

(3) V  rámci  zrušení  zařazení genetického zdroje  lesních dřevin do Národního programu může pověřená osoba
požádat osobu, která byla účastníkem Národního programu, aby v přiměřené lhůtě převedla vzorky genetických zdrojů
lesních  dřevin  a  dokumentaci  o  genetických  zdrojích  lesních  dřevin  do  vlastnictví  určené  osoby,  popřípadě  jiného
účastníka Národního programu.

(4) Doklad  o  zrušení  zařazení  genetického  zdroje  lesních  dřevin  do Národního  programu obsahuje  označení
účastníka Národního programu, druh genetického zdroje  lesních dřevin, český a vědecký název dřeviny, evidenční
číslo  genetického  zdroje  lesních  dřevin,  zdůvodnění  zrušení  zařazení  genetického  zdroje  lesních  dřevin  do
Národního  programu  a  informace  o  převedení  vzorků  genetických  zdrojů  lesních  dřevin  a  dokumentace  o
genetických  zdrojích  lesních  dřevin  do  vlastnictví  určené  osoby  nebo  do  vlastnictví  jiného  účastníka  Národního
programu podle odstavce 3.

(5(4) Na změnu zařazení a zrušení zařazení genetického zdroje do Národního programu se nevztahuje správní
řád 22).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 2g

Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin
 

(1) Účastníci Národního programu jsou povinni vést průběžně dokumentaci o genetických zdrojích lesních dřevin
zařazených do Národního programu tak, aby byla vyloučena jejich záměna s jinými genetickými zdroji. Dokumentace
musí být chráněna před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou změnou, ztrátou nebo odcizením.

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

(3)  Byloli  zařazení  genetického  zdroje  lesních  dřevin  do  Národního  programu  pověřenou  osobou  zrušeno,
je vlastník tohoto genetického zdroje povinenosoba, která byla účastníkem Národního programu, povinna ve lhůtě do
30  dnů  od  zrušení  zařazení  předatdo  Národního  programu  převést  do  vlastnictví  veškerou  dokumentaci  o
genetickém zdroji  lesních dřevin v rozsahu uvedenémosobě uvedené v dokladu o zrušení osobě  uvedené  v  tomto
dokladuzařazení do Národního programu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 2h

Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin
 

(1) Pověřená osoba nebo určená osoba jsou v případě potřeby oprávněny písemně požádat účastníka Národního
programu  o  poskytnutí  vzorku  nebo  umožnění  odebrání  vzorku  genetického  zdroje  lesních  dřevin  včetně
identifikačních  údajů  o  tomto  genetickém  zdroji;  žádost musí  obsahovat  údaje  o  účelu  poskytnutí  vzorku.  Účastník
Národního programu je povinen žádosti vyhovět.

(2) Účastníci Národního programu poskytnou vzorky genetických zdrojů lesních dřevin jiným osobám, jestliže
a)  mají dostatečnou zásobu vzorků genetických zdrojů lesních dřevin,
b)  poskytnutím vzorku genetického zdroje lesních dřevin nedojde k ohrožení genetického zdroje lesních dřevin nebo k

jeho poškození, které by mohlo mít za následek zánik genetického zdroje, nebo
c)  to vyžadují okolnosti, pro které byl genetický zdroj lesních dřevin zařazen do Národního programu.

(3) Pro účely šlechtění, výzkumu, a vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů jsou  účastníci Národního
programu povinni umožnit odebrání vzorků nebo poskytnout vzorky genetických zdrojů lesních dřevin bezúplatně.
 



(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 2i
Genové základny

 
(1)  Soubor  lesních  porostů  s  významným podílem  cenných  regionálních  populací  lesních  dřevin  o  rozloze,  jež

postačuje  k  udržení  biologické  různorodosti  populace,  která  je  při  vhodném  způsobu  hospodaření  schopna  vlastní
reprodukce, lze vyhlásit za genovou základnu. Les na území genové základny lze zařadit do kategorie lesa zvláštního
určení 21).

(2) Genové 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  vyhlašuje  na
základě  vlastního  odborného  posudku  pověřená  osoba  na  žádost  vlastníka  lesa  32)  na  území,  které  má  být
prohlášeno  za  genovou  základnu. Genové  základny  se  vyhlašují  na  dobu  platnosti  lesního  hospodářského  plánu
nebo  lesní  hospodářské  osnovy  navýšenou  o  1  kalendářní  rok.  Tato  doba  může  být  na  žádost  vlastníka  lesa
pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Seznam genových základen vede pověřená osoba v
ústřední evidenci. Pověřená osoba přidělí vyhlášené genové základně evidenční číslo.

(3) Pokud pověřená osoba zjistí, že vyhlášená genová základna nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a
předpisy vydanými k  jeho provedení nebo podmínky, za kterých byla genová základna vyhlášena, vyhlášení genové
základny zruší.

(4) Dojdeli  ke změně vlastníka pozemku, na kterém se genová základna nachází,  je nový vlastník pozemku
povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Dojdeli ke
změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se genová základna nachází, je vlastník pozemku povinen tuto
skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a doložit kopii nájemní
nebo pachtovní smlouvy, bylali uzavřena.

(5) Zjistíli pověřená osoba, že genová základna, u níž došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle
odstavce  4,  nesplňuje  podmínky  stanovené  tímto  zákonem  a  jeho  prováděcími  předpisy,  zruší  její  vyhlášení;  v
ostatních případech změna vlastníka, nájemce nebo pachtýře není důvodem ke zrušení vyhlášení genové základny.

(6(4)  Pravidla  vyhlašování  genových  základen,  způsob  hospodaření  v  lesích  na  jejich  území  a  způsob  jejich
označování stanoví vyhláška.

(75) Na vyhlašování a zrušení genových základen se nevztahuje správní řád 22).
 

§ 2j
Financování ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

 
(1) Finanční prostředky pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci, ochranu a reprodukci genetických zdrojů

lesních dřevin v rámci Národního programu a k provozování banky osiva a explantátů jsou  účastníkům Národního
programu včetně určené osoby poskytovány  formou dotací 33).poskytovány pro účely uvedené v  tomto zákoně ze
státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.

(2) Určené osobě jsou finanční prostředky podle odstavce 1 poskytovány v rámci finančních vztahů stanovených
ministerstvem 23).

(3)  Účastníkům  Národního  programu  s  výjimkou  určené  osoby  jsou  finanční  prostředky  podle  odstavce  1
poskytovány formou dotací 24).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 6

Potvrzení o původu
 

(1)  Jdeli  o  identifikovaný,  selektovaný,  kvalifikovaný  nebo  testovaný  reprodukční  materiál  a  bylyli  splněny
podmínky  stanovené  tímto  zákonem  a  předpisy  vydanými  k  jeho  provedení,  vystaví  pověřená  osoba  po  ukončení
sběru  semenného  materiálu,  odběru  částí  rostlin  nebo  vyzvednutí  sadebního  materiálu  z  přirozeného  zmlazení
dodavateli na jeho žádost pro získané oddíly potvrzení o původu, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

(2) Místně příslušným pracovištěm pověřené osoby pro vydání potvrzení o původu je to, v jehož působnosti dojde
ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.



(3)  Žádost  o  vystavení  potvrzení  o  původu  podle  odstavce  1  je  žadatel  povinen  předložit  pověřené  osobě

nejpozději  do  21  kalendářních10  dnů  po  ukončení  sběru  semenného  materiálu,  odběru  částí  rostlin  nebo

vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední

den,  kdy  sběr  reprodukčního  materiálu  proběhl.  Nedodržíli  žadatel  o  vystavení  potvrzení  o  původu  stanovenou

lhůtu, pověřená osoba potvrzení o původu nevystaví.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV

UZNÁVACÍ ŘÍZENÍ

§ 11

Uznávání zdroje reprodukčního materiálu
 

(1)  Uznávání  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 nebo v rozhodnutí o uznání. Tato doba může být u zdrojů uznaných

podle odstavce 1 na žádost vlastníka zdroje pověřenou osobou dále prodloužena, nejdéle však o 12 měsíců. Porosty

lze  uznávat  jako  zdrojeZdroje  identifikovaného,  a  selektovaného  nebo  testovaného  reprodukčního  materiálu  lze

uznávat pouze na základě údajů platného lesního hospodářského plánu nebo platné lesní hospodářské osnovy.

(3)  Pokud  pověřená  osoba  zjistí,  že  uznaný  zdroj  nesplňuje  podmínky  stanovené  tímto  zákonem  a  jeho

prováděcími právními předpisy, zruší uznání zdroje reprodukčního materiálu.

(4) Dojdeli ke změně vlastníka pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je nový vlastník

pozemku  povinen  tuto  skutečnost  oznámit  pověřené  osobě  nejpozději  do  60  dnů  ode  dne,  kdy  změna  nastala.

Dojdeli ke změně nájemce nebo pachtýře pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nachází, je vlastník

pozemku povinen tuto skutečnost oznámit pověřené osobě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a

doložit kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy, bylali uzavřena.

(5) Zjistíli pověřená osoba, že uznaný zdroj, u něhož došlo ke změně vlastníka, nájemce nebo pachtýře podle

odstavce 4, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zruší jeho uznání.

(6(4)  Na  uznávání  a  zrušení  uznání  zdrojů  reprodukčního  materiálu  kategorie  identifikovaný,  selektovaný,

kvalifikovaný nebo testovaný se nevztahuje správní řád
 22)

.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13

Uznávání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
 

(1)  Za  zdroj  identifikovaného  reprodukčního  materiálu  se  uznávají  zdroje  semen  nebo  porosty  zařazené  do

fenotypové  třídy C. Za zdroj  identifikovaného  reprodukčního materiálu  lze uznat  i porosty zařazené do  fenotypové

třídy  A  nebo B,  nebylyli  uznány  jako  zdroj  selektovaného  nebo  testovaného  reprodukčního materiálu.  V  případě

smrku  ztepilého,  borovice  lesní,  modřínu  opadavého  a  modřínu  eurojaponského  se  zdroje  identifikovaného

reprodukčního  materiálu  neuznávají.  Na  území  genové  základny  se  neuznávají  zdroje  identifikovaného

reprodukčního materiálu také v případě dubu  letního, dubu zimního a buku  lesního, pokud  jedruhů dřevin, pro  tyto

dřevinykteré je genová základna vyhlášena.

(2)  Porosty  se  uznávají  jako  zdroje  identifikovaného  reprodukčního  materiálu  na  dobu  platnosti  lesního

hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok.

(3(2) Uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu provádí pověřená osoba

a)  u zdroje semen na základě výsledků místního šetření,

b)    u  porostu  na  základě  dokladu  o  fenotypové  třídě  porostu  vyhotoveného  osobou,  která  je  oprávněna  provádět

fenotypovou klasifikaci porostů podle tohoto zákona.

(43)  Porosty  téhož  vlastníka,  téže  fenotypové  třídy,  téhož  druhu  dřeviny  nacházející  se  v  téže  oblasti

provenience a v témže 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,  zdrojů  semen,  popřípadě  zdrojů  semen  a  porostů  provádí  pověřená

osoba.

(54) Podrobnosti  o  požadavcích  pro  uznání  zdroje  semen a  porostů  za  zdroj  identifikovaného  reprodukčního

materiálu stanoví vyhláška.



 

§ 14

Uznávání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

 

(1) Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze porost zařazený do fenotypové třídy A nebo

B, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a

vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště.

(2)  Uznávání  zdroje  selektovaného  reprodukčního materiálu  na  dobu  platnosti  lesního  hospodářského  plánu

nebo  lesní  hospodářské  osnovy  navýšenou  o  1  kalendářní  rok  provádí  pověřená  osoba  na  základě  vlastního

odborného posudku.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16

Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu

 

(1) Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodiče rodiny, ortet, klon

nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům stanoveným pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu

nebo  kvalifikovaného  reprodukčního  materiálu,  pokud  jeho  vlastnosti  byly  ověřeny  srovnávacími  nebo  genetickými

testy.

(2) Uznávání zdroje testovaného reprodukčního materiálu na dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo

lesní hospodářské osnovy navýšenou o 1 kalendářní rok provádí pověřená osoba na základě vlastního odborného

posudku.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19

zrušena zákonem č. 232/2013 Sb.

 

HLAVA V

LICENCE A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

§ 20

Licence

 

(1)  Dodavatel  uvádějící  reprodukční  materiál  do  oběhu  musí  mít  pro  svoji  činnost  platnou  licenci  udělenou

ministerstvem podle tohoto zákona. Ministerstvo vede ústřední evidenci držitelů licence.

(2) Ministerstvo udělí na základě písemné žádosti dodavatele licenci podle odstavce 1

a)  fyzické osobě, která splňuje podmínky pro udělení licence, nebo

b)  právnické nebo fyzické osobě, která je podnikatelem a která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky

pro  udělení  licence;  odpovědný  zástupce  odpovídá  podnikateli  za  dodržování  právních  předpisů  při  uvádění

reprodukčního materiálu do oběhu.

(3) Právnická osoba podle odstavce 2 písm. b) musí mít nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

uvedeno v předmětu své činnosti.

(4(3) Podrobnosti podávání žádostí o udělení licence stanoví vyhláška.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23

Odnětí a zánik licence

 

(1) Ministerstvo licenci odejme, jestliže

a)  držitel licence nebo jeho odpovědný zástupce přestane splňovat podmínky stanovené pro udělení licence,



b)  držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající
se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu,

c)  odpovědný zástupce držitele licence přestane vykonávat funkci,
dc)  držitel licence o odnětí licence požádá, nebo
ed)  držitel licence závažným způsobem nebo v průběhu 12 měsíců opakovaně poruší povinnost stanovenou držiteli

licence obecně závazným právním předpisem; o opětovné udělení  licence pak může požádat nejdříve za 5  let
ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí licence nabylo právní moci.
(2) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu vznik skutečností podle odstavce 1 písm. a) až cnebo b), a to

nejpozději do 3015 dnů ode dne, kdy změna nastalaod jejich vzniku; pokud tak neučiní, licence uplynutím této lhůty
zaniká.

(3) Držitel licence je povinen oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v § 22 odst. 1 písm. b), a to nejpozději
do  30  dnů  ode  dne,  kdy  změna  nastala.  Pokud  dojde  ke  změně  odpovědného  zástupce  držitele  licence,  nebo  ke
změně právní formy držitele licence, je držitel  licence povinen uvedené změny oznámit ministerstvu nejpozději do 30
dnů ode dne, kdy změna nastala, a zažádat o udělení  licence nové; pokud  tak neučiní,  licence uplynutím  této  lhůty
zaniká.

(4)  Jestliže  držitel  licence  oznámí ministerstvu  vznik  skutečností  podle  odstavce  1  písm.  a)  až  c)  a  zároveň
ustanoví  nového odpovědného zástupce a požádá o udělení  licence nové,  neuplatní  se  lhůta pro  její  zánik podle
odstavce 2.

(5) Oznámíli ukončení výkonu funkce sám odpovědný zástupce, musí současně prokázat, že o této skutečnosti
informoval předem písemně držitele licence. Nelzeli určit den ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podle
oznámení  držitele  licence,  jeho  výkon  je  ukončen  dnem  doručení  oznámení  odpovědného  zástupce ministerstvu;
uvedlli odpovědný zástupce ve svém oznámení  jako den ukončení výkonu své  funkce den pozdější,  končí výkon
jeho funkce tímto dnem.

(6(4) Licence dále zaniká
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 25a

Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva

 

(1)  Ministerstvo  povolí  dovoz  reprodukčního  materiálu  na  základě  rozhodnutí  Komise  Evropské  unie  27).  Při
podání  celního  prohlášení  je  dovozce  povinen  tuto  skutečnost  oznámit  celnímu  úřadu  a  současně  mu  předložit
povolení  k  dovozu  reprodukčního materiálu  vydané ministerstvem.  Nepředložíli  dovozce  celnímu  úřadu  povolení  k
dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí 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 základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován

výhradně  pro  vývoz,  též  identifikační  údaje  o  osobě,  které  je  produkt  vyrobený  z  dovezeného  reprodukčního
materiálu smluvně určen.
(3)  Dovozce  je  povinen  opatřit  dovážený  reprodukční  materiál  potvrzením  o  původu  nebo  jiným  úředním

osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle odstavce 1, a
podklady obsahujícími 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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA VII

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI OCHRANY A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN A
NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM

§ 26
Orgány veřejné správy

 



(1) Veřejnou správu v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uvádění reprodukčního materiálu

do oběhu vykonávají

a)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

b)  krajské úřady,

c)  ministerstvo,

d)  Česká inspekce životního prostředí,
 
13)

e)  celní úřad.

(2)  Veřejnou  správu  podle  tohoto  zákona  vykonává  ve  vojenských  lesích,  které  jsou  v  působnosti Ministerstva

obrany,  v  rozsahu  působnosti  obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  a  krajského  úřadu,  Vojenský  lesní

úřad.15)

(3) Orgánům veřejné správy a pověřené osobě podle § 30 jsou pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona

poskytovány

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 30

Oprávnění pověřené osoby

 

(1) Ministerstvo pověří prováděním odborných úkonů, zařazováním, změnou nebo zrušením zařazení genetického

zdroje  do  Národního  programu,  ukládáním  předání  vzorků  ohroženého  genetického  zdroje,  ukládáním  zvláštních

opatření  formou  zabezpečení  genetických  zdrojů  nebo  dokumentace  o  genetických  zdrojích  před  zničením,

poškozením,  nebo  zcizením,  kontrolou  v  oblasti  ochrany  a  reprodukce  genofondu  lesních  dřevin  a  prováděním

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  příslušné  oblasti  a  nemá  žádný  zájem  na  výsledku  řízení,  v  rámci

kterého odborný úkon provádí,

c)  podléhá dohledu a kontrole ministerstva.

(2) Pověřená osoba

a)  koordinuje Národní program,

b)  provádí hodnocení Národního programu a předkládá ho ministerstvu (§ 2a odst. 3),

c)  ukládá opatření k záchraně ohroženého genetického zdroje lesních dřevin (§ 2b odst. 3),

d)  zařazuje (§ 2c odst. 1), mění (§ 2e odst. 1) nebo zrušuje zařazení (§ 2e odst. 2) genetického zdroje do Národního

programu,

e)  vede 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  právního  nástupce  o  úmrtí  fyzické  osoby  nebo  zániku  právnické  osoby,  která  je  účastníkem

Národního programu (§ 2g odst. 4),

h)    přijímá  oznámení  dodavatelů  o  zamýšleném  sběru  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 následném vegetativním množení,

i)      je  oprávněna  být  přítomna  při  sběru  semenného  materiálu,  odběru  částí  rostlin  nebo  vyzvedávání  sadebního

materiálu z přirozeného zmlazení z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný, selektovaný,

kvalifikovaný nebo testovaný,

j)      vystavuje  potvrzení  o  původu  reprodukčního materiálu  získaného  z  uznaných  zdrojů  reprodukčního materiálu  a

vede o tom evidenci,

k)    vystavuje  nové  potvrzení  o  původu  reprodukčního  materiálu  pro  oddíly  získané  sloučením  oddílů  a  pro  oddíly

získané následným vegetativním množením, pro které bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci,

l)   uznává zdroje identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu, prodlužuje

dobu uznání a zrušuje uznání,

m) přiděluje 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 nebo navrhuje stanovení ochranné lhůty v těchto porostech,



p)   povoluje mýtní úmyslnou  těžbu 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)    vyhlašuje  genové  základny,  prodlužuje  dobu  jejich  vyhlášení,  zrušuje  vyhlášení  genových  základen,  přiděluje
genovým základnám evidenční čísla a stanovuje způsob hospodaření v genových základnách,

r)      plní  práva  a  povinnosti,  které  pro  ni  vyplývají  z  přímo  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  v  případě  zjištění  nedostatků  předává  tyto  informace
orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem,

t)   vykonává kontrolu (§ 31),
u)  ukládá zvláštní opatření (§ 36 odst. 2 a 3),).
v)  provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních prostředků podle § 2j.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA VIII

SPRÁVNÍ DELIKTY A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
§ 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 podle § 2b odst. 3,
b) b)  v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c)  v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.
dc)  v rozporu s 2h odst. 1 neposkytne nebo neumožní odebrat vzorek genetického zdroje, který se u něho nachází,

včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
ed)    v  rozporu  s  §  2h  odst.  3  odmítne  umožnit  odebrání  vzorků  nebo  poskytnout  bezúplatně  vzorky  genetických

zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, a vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo
f) e)  neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Fyzická osoba se jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová základna, dopustí přestupku tím, že
neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.

(3)  Fyzická  osoba  se  jako  vlastník  pozemku,  na  kterém  se  nachází  zdroj  reprodukčního  materiálu,  dopustí
přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 11 odst. 4.

(4) Za přestupek podle odstavcůodstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 20100 000 Kč.
 

§ 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 podle § 2b odst. 3,
b) b)  v rozporu s § 2g odst. 1 nevede průběžně dokumentaci o genetických zdrojích podle § 2g odst. 1,
c)  v rozporu s § 2g odst. 3 nepředá dokumentaci o genetickém zdroji.".
dc)    v  rozporu  s  §  2h  odst.  1  neposkytne  nebo  neumožní  odebrat  vzorek  genetického  zdroje,  který  se  u  něho

nachází, včetně identifikačních údajů o genetickém zdroji,
ed)    v  rozporu  s  §  2h  odst.  3  odmítne  umožnit  odebrání  vzorků  nebo  poskytnout  bezúplatně  vzorky  genetických

zdrojů bezúplatně pro účely šlechtění, výzkumu, a vzdělávání a naplnění banky osiva a explantátů, nebo
f) e)  neeviduje poskytování vzorků genetických zdrojů podle § 2h odst. 5.

(2) Právnická osoba nebo podnikající  fyzická osoba se  jako vlastník pozemku, na kterém se nachází genová
základna, dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu vlastníka, nájemce nebo pachtýře pozemku podle § 2i odst. 4.



(3)  Právnická  osoba  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  jako  vlastník  pozemku,  na  kterém  se  nachází  zdroj
reprodukčního materiálu,  dopustí  přestupku  tím,  že  neoznámí  změnu  vlastníka,  nájemce  nebo  pachtýře  pozemku
podle § 11 odst. 4.

(4(2) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že
a)    v  rozporu  s  §  5a  odst.  1  neoznámí  konání  sběru  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 nesprávnými údaji,

b)  uvede do oběhu reprodukční materiál
1.  nevyhovující požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a na zdravotní stav podle

§ 4,
2.  bez průvodního listu podle § 8 nebo s nesprávnými či neúplnými údaji v průvodním listu,
3.  bez licence podle § 20 odst. 1, nebo
4.  přes zákaz stanovený zvláštním opatřením podle § 36 odst. 1 písm. b),

c)  nepředloží ve stanovené lhůtě žádost o vystavení potvrzení o původu podle § 6 odst. 3,
dc)  v rozporu s § 24 odst. 1 nevede evidenci o každém oddílu reprodukčního materiálu, který uvedl do oběhu, vede

v ní nesprávné nebo neúplné údaje nebo takovou evidenci neuchová,
ed)  doveze reprodukční materiál bez povolení ministerstva podle § 25a odst. 1,
f) e)  v rozporu s § 25c odst. 1 neposkytne za účelem obchodování se subjekty usazenými v jiných členských státech

Evropské unie pověřené osobě další informace, vzorky anebo jiné důkazy, nebo
g)f)     jako dodavatel dodávající  reprodukční materiál z České republiky do  jiného členského státu Evropské unie v

rozporu s § 25c odst. 2 neinformuje pověřenou osobu o expedici reprodukčního materiálu.
(53) Držitel licence se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 24 odst. 2 nepředloží pověřené osobě do

15.  ledna každého kalendářního roku záznamy o každém oddílu 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, nebo sdělení o  tom, že za uvedené
období žádný reprodukční materiál do oběhu neuvedl ani neprovozoval lesní školkařskou činnost.

(64) Příjemce reprodukčního materiálu se dopustí správního deliktu  tím, že v  rozporu s § 25c odst. 3 nevede
evidenci o reprodukčním materiálu z jiného členského státu Evropské unie podle § 24.

(75) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a)    provede  mýtní  úmyslnou  těžbu  v  rozporu  s  uznáním  porostu  za  zdroj  selektovaného  nebo  testovaného

reprodukčního materiálu (§ 17), nebo
b)  jako kontrolovaná osoba nesplní opatření k odstranění nedostatků uložené podle § 31 odst. 4.

(86) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)  20 000 Kč, jdeli o správní delikt podle odstavců 1 až 3,
ba)  100 000 Kč, jdeli o správní delikt podle odstavce 41 nebo odstavce 2 písm. a),
cb)  500 000 Kč, jdeli o správní delikt podle odstavce 42 písm. b) až gf), odstavce 3, 4 nebo 5, 6 nebo 7.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 38

zrušen zákonem č. 232/2013 Sb.
 

§ 38a
 

Práva  a  povinnosti  vlastníka  zdroje  reprodukčního  materiálu  nebo  genové  základny  podle  tohoto  zákona  s
výjimkou  podávání  žádosti  podle  §  2c  má  i  nájemce  nebo  pachtýř  pozemku,  na  kterém  se  zdroj  reprodukčního
materiálu  nebo  genová  základna  nacházejí,  pokud  nájemní  nebo  pachtovní  smlouva  uzavřená  mezi  vlastníkem
zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny a nájemcem nebo pachtýřem výslovně nestanoví jinak.

 
§ 39

Zmocňovací ustanovení
 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2a odst. 5, § 2c odst. 43, § 2f odst. 3, § 2g odst. 5, § 2h odst. 6, §
2i odst. 64, § 3 odst. 1, § 4, § 5 odst. 7, § 5a odst. 5, § 6 odst. 8, § 8 odst. 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 2, § 13 odst. 54,



§ 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 4, § 18 odst. 2, § 20 odst. 43, § 24 odst. 4 a § 25a odst. 5.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

 
 
 

____________________________________________________________
1)       § 2 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o

změně některých souvisejících zákonů.
1a)     Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin

na trh.
2)       § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3)       § 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
6)       § 2 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb.
7)       Zákon č. 153/2000 Sb.
8)              Zákon  č.  147/1996 Sb.,  o  rostlinolékařské  péči  a  změnách  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů.
9)       § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
10)     § 2 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb.
12)     Trestní zákon.
12a)   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.
12b)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
13)         Zákon č. 282/1991 Sb., o České  inspekci životního prostředí a  její působnosti v ochraně  lesa, ve znění

zákona č. 309/2002 Sb.
15)     § 47 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
16)          Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  skutečností  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů.
17)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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 a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
24)      § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
25)      § 23 zákona č. 289/1995 Sb.
26)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských

států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

27)            Například  rozhodnutí  Komise  ze  dne  23.  prosince  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 (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.

30)      § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb.
31)      § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.



§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
32)      § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
33)      § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


