
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 
 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon  
o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů.  
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb. (dále jen „návrh vyhlášky“), 
se předkládá k provedení zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických 
zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona  
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických 
zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Stávající vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích 
rostlin a mikroorganismů, nabyla účinnosti dne 1. ledna 2004, tedy před poměrně dlouhou 
dobou. Do současné doby nebyla novelizována. Praxe při konzervaci genetických zdrojů 
rostlin a ve větší míře také genetických zdrojů mikroorganismů je přitom předmětem 
konstantních změn, které jsou odrazem jak technologického pokroku, tak posunu ve stavu 
vědeckého poznání. Tyto změny jsou průběžně implementovány do laboratorní praxe ve 
vědecko-výzkumné sféře. Rozsah změn, které byly v praxi identifikovány především za 
předchozích pět let, vedou ke snaze zpřesnit na základě dosavadních zkušeností text 
prováděcího předpisu.  
 

V průběhu minulých let byly vydány a postupně upřesňovány nové standardy  
a doporučení mezinárodních organizací, zabývajících se konzervací genetických zdrojů, 
např. ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světové federace pro 
kultury mikroorganismů (WFCC) a Evropské organizace pro kultury mikroorganismů (ECCO). 
Tyto standardy byly v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program") 
uváděny do praxe a implementovány do vnitřních pracovních postupů pro jednotlivé kolekce 
a sbírky genetických zdrojů. 
 

V současné době se provádí dlouhodobé uchování většiny kolekcí nebo sbírek 
genetických zdrojů rostlin, mikroorganismů a buněčných linií pomocí několika způsobů 
s preferencí využití kryoprezervace (hluboké zamrazování v tekutém dusíku nebo při 
teplotách nižších než -140°C), lyofilizace (vysušování mrazem), uchovávání v podmínkách 
snížené teploty, nebo uchovávání pomocí živých kultur v běžných klimatických podmínkách. 
Různé druhy rostlin či mikroorganismů často vyžadují specifické metody uchovávání tak, aby 
byla zajištěna jejich optimální životaschopnost, stabilita, schopnost regenerace a čistota. 
 

Pro mnoho skupin genetických zdrojů jsou optimální způsoby uchovávání známy, 
nicméně stále existuje množství rodů a druhů organismů, které nejsou dlouhodobě ve 
sbírkách stabilně a standardně uchovávány a je zde prostor pro vývoj dalších metod  
a zdokonalování pracovních postupů pro dlouhodobé uchovávání.  
 

Způsoby uchovávání nelze taxativně vymezit pro všechny genetické zdroje pro jejich 
mimořádnou biologickou i taxonomickou variabilitu. Směrnice výše uvedených 
mezinárodních organizací stanovují priority v dosud využívaných metodách prezervace. 
Přitom ale platí, že jednu doporučenou metodu nelze aplikovat plošně pro všechny genetické 
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zdroje rostlin a mikroorganismů. Je obvyklé, že ani pro genetické zdroje v rámci taxonomické 
kategorie nižší úrovně nelze použít stejný typ konzervace. Např. u virů zemědělského 
významu je na základě jejich vlastností využito následující spektrum uchovávání: 
lyofilizovaná suspenze z napadených částí rostlin, kryoprezervace části napadených rostlin, 
uchovávání v živých hostitelských rostlinách nebo v infikovaném hmyzím přenašeči. 
Zavedení nového způsobu uchovávání včetně jeho přípravy vede vždy k průběžné 
aktualizaci metodických postupů konkrétních kolekcí a sbírek a ke změnám v rozsahu a typu 
údajů v odpovídající databázi.  
 

Dále je kladen důraz na to, aby uchovávané genetické zdroje nebyly ohroženy 
nenadálými událostmi, jako je výpadek dodávky elektrické energie, selhání technických 
zařízení, anebo přírodní katastrofa. Duplikáty genetických zdrojů (včetně jejich související 
dokumentace) by měly být bezpečně uloženy v nezávislém technickém zařízení, v jiné 
budově nebo v ideálním případě také na jiném místě (bezpečnostní úložiště). 
V uchovávaných genetických zdrojích je kumulována vysoká informační a zároveň tedy  
i finanční hodnota, kterou je třeba zohlednit při potřebě zabezpečení genetického zdroje proti 
poškození, ztrátě vlastností či jeho fyzické ztrátě. Tento požadavek je také doplněn do 
předkládaného návrhu vyhlášky.  
 

V posledním desetiletí byla kromě pokročilých metod uchovávání genetických zdrojů 
věnována zvýšená pozornost jejich charakterizaci. V této oblasti dochází k ještě zásadnějším 
změnám, než v metodických postupech uchovávání genetických zdrojů. Standardní postupy 
charakterizace vycházejí stále častěji z genomiky, zahrnují post-genomiku a další rozvíjející 
se obory jako je bioinformatika. Uchovávané genetické zdroje jsou charakterizovány pomocí 
testů požadovaných vlastností nebo patogenity a virulence (u škodlivých organismů), dále 
pomocí biochemických a molekulárně-genetických testů.  

 
Tyto informace získané o uchovávaných genetických zdrojích jsou součástí 

dokumentace a jsou poskytovány zájemcům o genetické zdroje. Díky využití genetických 
zdrojů v projektech základního i aplikovaného výzkumu a vývoje dochází k získávání 
experimentálních dat o genetických zdrojích, které jsou spolu s genetickými zdroji evidovány 
v databázích, kde postupně vzhledem k potřebě shromažďovat komplexní informace dochází 
ke změnám. Součástí dokumentace o uchovávaných genetických zdrojích jsou také např. 
fotodokumentace, molekulární analýzy a informace o taxonomických změnách, odkazy na 
odbornou literaturu a její rešerše. Tyto změny vyžadují úpravu rozsahu a způsobu vedení 
dokumentace v rámci Národního programu. Požadavek na uvádění dalších informací 
v databázi Národního programu je také nově včleněn do návrhu vyhlášky v části 
„Dokumentace ke genetickým zdrojům“. 
 

Základní dotčené oblasti vyhlášky: 

 upřesnění osob u žadatele, jichž se týká požadavek na odborné předpoklady, 

 nové specifikace technických požadavků pro zabezpečení standardů uchovávání 
genetických zdrojů,  

 aktualizované specifikace velikosti genetických vzorků v závislosti na typu a druhu 
genetického zdroje včetně požadavků na kvalitu v případě předání pověřené osobě  
a uživatelům, 

 aktualizace postupů, kterými se provádí hodnocení genetických zdrojů a s tím související 
změna specifikace a rozsahu údajů v dokumentaci ke genetickým zdrojům.  

 
O stále rostoucím významu genetických zdrojů pro zajištění potravinové bezpečnosti 

a ekonomického rozvoje svědčí zájem mezinárodního společenství a většiny zemí  
o zachování a efektivní využívání genetických zdrojů. Probíhající klimatické změny  
(a související potřeba nové genetické diverzity pro šlechtění plodin na nové vlastnosti  
a odolnost ke stresům), ztráty druhové diverzity a genetická eroze probíhající v přírodě  
i v současných intenzivních agro-ekosystémech význam genetických zdrojů dále zdůrazňují. 
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Tyto trendy ukazují na nezbytnost věnovat genetickým zdrojům prioritní pozornost. Rámec 
globální spolupráce při zachování a využívání genetických zdrojů rostlin vytváří Globální 
akční plán FAO (Global Plan of Action, FAO, 2012), který je průběžně aktualizován; na jeho 
realizaci se prostřednictvím Národního programu podílí i Česká republika.  
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Předložený návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 27 písm. a) až e) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání 
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství  
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Navrhovaná právní úprava souvisí také s následujícími právními předpisy: 

 zákonem č.  219/2013 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin  
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších 
předpisů, 

 zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 zákonem č. 326/2004 Sb., rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 61/2011 Sb. o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení 
osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 
Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 
 
 Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou problematiku nevztahují. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 148/2003 Sb., o konzervaci  
a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení 
tohoto zákona.  

 
Hlavním důvodem navrhované úpravy je nesoulad se současným stavem vědeckého 

poznání, které se odráží jak ve způsobech uchovávání, tak v charakterizaci genetických 
zdrojů. Současně s trendem zmenšování objemu biologického materiálu nutného pro testy  
a analýzy klesá v některých případech požadavek na velikost genetického vzorku pro 
potřeby dlouhodobého uchovávání v genobance. 
 

Postupně rovněž došlo k nárůstu údajů, které jsou spolu s genetickými zdroji 
evidovány v databázích. Tyto údaje mají původ zejména v pokročilých přístupech 
charakterizace a hodnocení genetických zdrojů a rovněž požadavkům na evidenci původu 
genetických zdrojů. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady 
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
a dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany 
státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2017 s informací, že se RIA provést neukládá. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K článku I 
 
K bodu 1 
/K § 1 odst. 1 písm. a)/  

Úprava zpřesněním odborných oblastí studia umožňuje zahrnout specializované 
vysokoškolské studijní směry, jako je lesnictví, zahradnictví, veterinární lékařství, které jsou 
také řazeny do zemědělských věd.  
 
K bodu 2 
/K § 1 odst. 3/ 

Úprava zpřesňuje, koho se u právnické osoby týká požadavek na doložení odborných 
předpokladů. Právnická osoba má většinou diverzifikované pracovní pozice a činnosti  
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a odborné předpoklady se tedy týkají pouze pracovníka/pracovníků, kteří jsou odpovědni za 
řešení Národního programu, resp. za činnosti uvedené v § 11 až 20 zákona o genetických 
zdrojích rostlin a mikroorganismů. Jedná se např. o kurátora kolekce, vedoucího sbírky, 
popř. další osobu odpovědnou za provoz genové banky, informačního systému genetických 
zdrojů a zajištění služeb pro uživatele genetických zdrojů. Statutární orgán právnické osoby, 
která vystupuje jako žadatel k zařazení do Národního programu, je tak vyjmut z přímé 
povinnosti dosažení odborných předpokladů, nicméně odpovídá za splnění odborných 
předpokladů těch pracovníků, kteří jsou odpovědni za řešení Národního programu. 
  
K bodu 3 
/K § 2 odst. 1 písm. c)/ 

Úprava omezuje konkrétní požadavek v žádosti na informaci o technologii vhodné pro 
regeneraci genetických zdrojů a konzervaci vegetativně množených genetických zdrojů 
rostlin. Protože požadavek není relevantní pro genetické zdroje mikroorganismů, je 
vymezení technologií, používaných při konzervaci genetických zdrojů mikroorganismů 
uvedeno samostatně v odstavci 1 písmenu d). 
 
K bodu 4 
/K § 2 odst. 1 písm. d)/ 

Požadavek na technické vybavení určitého typu vychází z nově přijatých standardů  
a vědeckého poznání, které se týkají způsobu uchovávání genetických zdrojů různých 
taxonomických skupin mikroorganismů – viz odkaz na směrnici Světové federace pro kultury 
mikroorganismů o vytvoření a uchování kolekcí kultur mikroorganismů. Smyslem 
navrhovaného doplnění je snaha o posun v kvalitě práce při konzervaci genetických zdrojů 
mikroorganismů a dosažení standardů uváděných v odborné mezinárodně přijaté směrnici  
a odborné literatuře pojednávající o konkrétních taxonomických skupinách. 
 

Směrnice Světové federace pro kultury mikroorganismů o vytvoření a uchování 
kolekcí kultur mikroorganismů (http://www.wfcc.info/guidelines/) je klíčovým dokumentem pro 
implementaci dobré praxe sbírek/kolekcí kultur. Světová federace pro kultury 
mikroorganismů, která je součástí Mezinárodní unie mikrobiologických společností  
a Mezinárodní unie biologických věd, tvoří prostřednictvím svých členů (významných sbírek 
kultur) celosvětovou síť center pro ex situ konzervaci mikrobiální diverzity. Jako podpora 
sbírek je vydávána směrnice, která obsahuje doporučené postupy při práci sbírek 
mikroorganismů. Směrnice je pravidelně aktualizovaná; její platné 3. vydání bylo publikováno 
v roce 2010. Lze předpokládat, že v dohledné době 2 až 3 let bude vydána nová aktualizace. 
 

Směrnice se týká všech oblastí fungování sbírek, od jejich zakládání, stanovení cílů, 
fungování a poskytování služeb především vědecko-výzkumné komunitě. Směrnice uvádí 
doporučené postupy, týkající se stanovení skupin organismů, které mají být uchovávány, 
doporučení ohledně kvalifikace a dalšího vzdělávání pracovníků sbírek, a především 
metodické a technologické postupy uchovávání sbírkových položek, jejich identifikace  
a značení a poskytování uchovávaných genetických zdrojů a dalších služeb žadatelům.  
Je zdůrazněno, že různé taxonomické skupiny mikroorganismů často vyžadují specifické 
metody uchovávání tak, aby byla zajištěna jejich optimální životaschopnost, čistota  
a stabilita. Je doporučeno využití standardních technologií konzervace, jako je 
kryoprezervace (při teplotách -140°C a nižších) a lyofilizace. Tyto způsoby uchovávání jsou 
nejlepší metodou pro minimalizaci rizika genetických změn. 
 

Pro mnoho skupin mikroorganismů jsou známy optimální způsoby uchovávání, ale 
stále ještě existuje množství rodů a druhů, které nejsou dlouhodobě ve sbírkách kultur 
uchovávány. Je zde prostor pro vývoj dalších metod a zdokonalování protokolů 
dlouhodobého uchovávání. Tento rychle probíhající proces se odráží v legislativních 
opatřeních, týkajících se sbírek/kolekcí kultur genetických zdrojů.  
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K bodu 5 
/K § 4 odst. 2/ 

Úprava upřesňuje, že se jedná o předání pověřené osobě do genobanky.  
 
K bodu 6 
/K § 4 odst. 4/ 

Úprava jednak upřesňuje typy rozmnožovacího materiálu genetických zdrojů rostlin, 
na které se ustanovení vztahuje, a jednak mění pracovní postup v situaci, kdy účastník 
Národního programu nemá dostatečné množství materiálu k jeho poskytnutí pro potřeby 
hodnocení kolekcí, regenerace vzorků a jejich dlouhodobého uchování. 
 
K bodu 7 
/K § 4 odst. 5/ 

Úprava je upřesněním textu odstavce ve smyslu, že se jedná o předání pověřené 
osobě do genobanky. 
 
K bodu 8 
/K § 4 odst. 6/ 

Úpravou se připouští u specifických případů, jako jsou sběry planých příbuzných 
druhů kulturních rostlin nebo rostlin drobnosemenných nižší klíčivost a čistota než stanoví 
vyhláška č. 61/2011 Sb. o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva  
a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 219/2003, o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 
zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 9 
/K § 4 odst. 7/ 

Úprava upřesňuje, že se jedná o předání pověřené osobě do genobanky a dále je 
doplněn požadavek na kontrolu kvality. Kvalita by měla odpovídat standardům, které vydala 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství pro genobanky genetických zdrojů rostlin 
významných pro výživu a zemědělství. Podrobné informace k vyhlášeným standardům, které 
se týkají pracovních postupů při získávání semenných vzorků genetických zdrojů rostlin, 
jejich vysoušení, dlouhodobém ukládání, monitoringu životaschopnosti, atd. lze najít 
v Standardech pro Genobanky rostlin dle Organizace OSN pro výživu a zemědělství, ISBN 
9789251082621, na následující adrese: (http://www.fao.org/documents/card/en/c/7b79ee93-
0f3c-5f58-9adc-5d4ef063f9c7/). 
 
K bodu 10 
/K § 4 odst. 8/ 

Navrhované znění metodicky upravuje způsob předání vzorků genetických zdrojů 
k bezpečnostní duplikaci v zahraničí. Bezpečnostní duplikace v zahraničí (např. ve VÚRV 
Piešťany, nebo v globálním úložišti semen Global Seed Vault na Špicberkách) je zajišťována 
na základě smluv mezi genetickými bankami. 
 
K bodu 11 
/K § 5 a 6/ 

Úprava rozděluje požadavky na rozsah údajů souvisejících s genetickými zdroji rostlin 
a mikroorganismů předávaných pověřené osobě. Pro potřeby předání vzorku genetického 
zdroje mikroorganismu pověřené osobě stanoví úprava pravomoc pověřené osoby definovat 
formu (např. metabolický stav a způsob zpracování vzorku) podle typu genetického zdroje  
a podle plánovaného způsobu dlouhodobého uchovávání.  
 

Pro genetické zdroje rostlin je definován seznam údajů doprovázející předávaný 
genetický zdroj. Úprava nově zahrnuje kromě rostlinných genetických zdrojů in situ také 
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genetické zdroje uchovávané způsobem on farm a požaduje charakterizovat lokalitu výskytu 
u obou typů konzervace. 
 

V odstavci 2 je rozsah údajů souvisejících s genetickými zdroji mikroorganismů 
předávaných pověřené osobě upraven odkazem na § 10. Jedná se úplnou dokumentaci, 
vedenou ke každé sbírkové položce.  
 
K bodu 12 
/K § 7 odst. 3/ 

Úprava zpřesňuje definici hodnocení in situ tak, aby bylo zajištěno hodnocení 
populace genetického zdroje. 
 
K bodu 13 
/K § 7 odst. 4/ 

Úprava rozšiřuje hodnocení genetických zdrojů rostlin o charakterizaci genetických 
zdrojů a požaduje zahrnout do hodnocení také genetické zdroje uchovávané ex situ. Kromě 
agronomických znaků, pomocí kterých je genetických zdroj hodnocen, je rozšířen požadavek 
na provádění charakterizace genetického zdroje uchovávaného jak in situ, tak také ex situ. 
Charakterizace je vyjádřena popisem podstatných vlastností genetického zdroje, které 
vykazují vysokou stabilitu a dědičnost (např. morfologické znaky, biochemické a molekulární 
markery).  
 
K bodu 14 
/K § 8/ 

Vzhledem k velké taxonomické rozmanitosti a různému důvodu uchovávání 
konkrétních genetických zdrojů mikroorganismů, je v úpravě vyjmenováno široké spektrum 
metodických přístupů, na kterých je hodnocení založeno, s důrazem na badatelsky 
nejaktuálnější metody. Úprava se odkazuje na schválené metodiky jednotlivých sbírek a plán 
obnovy, podle kterých práce s genetickými zdroji probíhají.   
 

V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 148/2003 Sb. je uveden požadavek na uvádění 
informací souvisejících s genetickým zdrojem, týkajících se využití genetického zdroje 
v rámci mezinárodní spolupráce a evidence vědeckých publikací využitých k charakterizaci 
daného genetického zdroje. 
 
K bodu 15 
/K § 9 odst. 2/ 

Úprava nově uvádí povinnost uvádět ke každému genetickému zdroji rostlin údaje 
nutné pro plnění povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
511/2014.  
 
K bodu 16 
/K § 9 odst. 2/ 
 Navrhovaná úprava pouze legislativně technicky upřesňuje text.   
 
K bodu 17 
/K § 10 a 11/ 

Úprava vztahuje dokumentaci k jednotce uvedené v databázi, tj. sbírkové položce bez 
souvislosti s taxonomickou kategorií genetického zdroje mikroorganismu. Úroveň 
vnitrodruhové kategorie je přesunuta do odstavce 2. Tato úprava odráží současný stav 
databáze Národního programu mikroorganismů. 
 

Seznam údajů povinně shromažďovaných pro genetické zdroje mikroorganismů se 
upravuje tak, aby umožňovaly jednoznačnou identifikaci genetického zdroje, aby obsahovali 
informace dle doporučení Světové federace pro kultury mikroorganismů o vytvoření  
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a uchování kolekcí kultur mikroorganismů a byly kompatibilní s mezinárodními databázemi. 
Úprava vymezující další údaje uváděné v dokumentaci ke genetickému zdroji 
mikroorganismu se rozšiřuje o povinnost evidovat údaje související s regulací škodlivých 
organismů dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 166/1999 
Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících opatření podle povahy genetického 
zdroje.   
 

Úprava definuje standardní velikost semenného genetického vzorku rostlin 
poskytovaných uživateli dle standardů, které vydala Organizace OSN pro výživu  
a zemědělství pro genobanky genetických zdrojů rostlin významných pro výživu  
a zemědělství (viz novelizační bod 9). V souladu s trendem efektivnějšího využívání 
biologického materiálu se snižuje počet semen cizosprašných a samosprašných druhů 
rostlin, poskytovaných žadatelům. U drobnosemenných rostlin se připouští kvantifikace 
semen navážkou. U specifických genetických zdrojů cizosprašných rostlin uvedených 
v příloze č. 4 je stanoven počet semen odchylně. 
 

Úprava dále mění počet a rozšiřuje typ rozmnožovacího materiálu dle aktuálního 
způsobu uchovávání a množení genetického zdroje vegetativně množených druhů rostlin. 
Počty jednotek rozmnožovacího materiálu u specifických druhů se upravují v příloze č. 5. 
V případě nedostatečné zásoby vzorků genetického zdroje rostlin úprava umožňuje 
nerealizovat objednávku uživatele a nejprve zajistit přemnožení požadovaného genetického 
zdroje. Cílem úpravy je zabránit vyčerpání zásob genetického zdroje.  
 
K bodu 18 
/K § 11a/ 

Způsob stanovení velikosti genetického zdroje mikroorganismu nelze vzhledem 
k taxonomické různorodosti a z ní vyplývajících odlišných způsobů uchování vymezit 
taxativně. Úprava ponechává pravomoc určit velikost vzorku genetického zdroje 
mikroorganismu kvalifikovanému vedoucímu nebo kurátorovi sbírky. Poznámka pod čarou  
č. 3 uvádí příklady právních přepisů, na základě kterých může být poskytování genetických 
zdrojů mikroorganismů uživatelům omezeno. 
 
K bodu 19 
/K přílohám č. 1 až  4/ 

V příloze č. 1 se mění zařazení biologických druhů nebo skupin do kategorií,  
u některých druhů je snížen požadavek na počet semen k dlouhodobému uchovávání. 
 

V příloze č. 2 se rozšiřuje spektrum druhů o česnek (Allium sativum L.) a u některých 
druhů se zvyšuje požadavek na počet jednotek rozmnožovacího materiálu  
 

V příloze č. 3 je navrženo vypuštění kategorie „Ohrožené druhy rostlin“. Tato 
kategorie byla zařazena dle biologických druhů do ostatních příslušných kategorií nebo 
kategorie Plané příbuzné druhy kulturních rostlin. Ze specifických cizosprašných druhů 
zůstaly  vyjmuty z pravidel stanových § 12, odst. 2 pouze velkosemenné druhy čeledi 
Fabacea (příloha č. 4). 

 
K bodu 20 
/K příloze č. 5/ 

Nově se přikládá příloha č. 5, která upravuje množství vegetativně množených 
genetických zdrojů poskytovaných uživatelům včetně typů rozmnožovacího materiálu. 
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K článku II 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jejím vyhlášení. 
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