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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
O b e c n á   č á s t 
 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Evropská unie přijala směrnici Komise 2003/90/ES a směrnici Komise 2003/91/ES s cílem 
zajistit, aby odrůdy druhů, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, 
vyhovovaly protokolům pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti vydaným Odrůdovým 
úřadem Společenství (dále jen „CPVO“). Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedené 
směrnice vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro 
ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“). Směrnice ponechává na členských státech, 
jakým způsobem při respektování přílohy č. III, nastaví kritéria a metodiky pro provádění 
zkoušek užitné hodnoty. 
V České republice představuje platnou právní úpravu této oblasti vyhláška č. 449/2006 Sb.,  
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění 
vyhlášky č. 125/2007 Sb., vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vyhlášky         
č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 
Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb. a vyhlášky 
č. 208/2016 Sb. (dále jen „vyhláška“) a vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb. 
Nezbytnost předložení novely vyhlášky, úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů jsou 
podrobně uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 
Současný platný právní stav ani navrhované řešení nemá žádné negativní dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Předložená novela sjednocuje latinské a české názvy rostlin uvedených v příloze č. 1 
vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, 
tedy s latinskými a českými názvy podle druhového seznamu pěstovaných rostlin. 
Jedná se o novelu vyhlášky technického charakteru předkládanou zejména z důvodu 
aktualizace seznamu metodik zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů.  
Dále byl do metodik zkoušek nově zařazen zemědělský druh jestřabina východní. 
Předložený návrh novely vyhlášky nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
V případě, že by nedošlo ke změně platné vyhlášky, nebyly by aktualizovány metodiky 
zkoušek užitné hodnoty dle nových vědeckých poznatků a požadavků praxe. Rovněž by 
nebylo v rámci činnosti ÚKZÚZ sjednoceno názvosloví chorob a škůdců rostlin. To by mohlo 
negativně a zmatečně působit na žadatele o registraci odrůd i širokou veřejnost. Dále by 
nebylo možné řádně registrovat zemědělský druh jestřabina východní.  
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Novela vyhlášky je vypracována v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, k jehož provedení 
je navržena. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právem Evropské unie.  
Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie      
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 
Návrh novely vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie, které se na danou oblast vztahují: 
- Směrnice Komise 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 

Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální 
podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin; 

- Směrnice Rady 2002/55/ES, o uvádění osiva zeleniny na trh; 
- Směrnice Rady 2002/53/ES, o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný              
s právem Evropské unie.  

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Na oblast upravenou předloženým návrhem vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je 
Česká republika vázána, nevztahují. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet a ostatní 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 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou uvedeny v Závěrečné 
zprávě o hodnocení dopadů regulace. 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná změna vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí          
a osobních údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Nepředpokládá se žádný dopad předložené novely na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
Z v l á š t n í   č á s t 
 
K Čl. I – k Příloze č. 1 vyhlášky 
K tabulkám č. 1.1, 1.2 a 1.3  

Uvedené tabulky uvádí aktualizovaný seznam názvů zemědělských druhů podle druhového 
seznamu, ve kterém došlo ke sjednocení latinských a českých názvů pěstovaných rostlin 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin.  
V tabulce č. 1.1 jsou zároveň uvedeny protokoly CPVO, jimž musí odrůdy těchto 
zemědělských druhů vyhovovat. 
V tabulce č. 1.2 jsou uvedeny i příslušné zásady zkoušení UPOV, jimž musí odrůdy těchto 
zemědělských druhů vyhovovat. 
Tabulka č. 1.3 uvádí aktualizovaný seznam metodik zkoušek užitné hodnoty zemědělských 
druhů. Tyto metodiky byly po sloučení ÚKZÚZ a Státní rostlinolékařské správy (dále jen 
„SRS“) v roce 2014 novelizovány na základě nových vědeckých poznatků, nových trendů ve 
šlechtění odrůd rostlin a požadavků odborné veřejnosti a praxe a za účelem sjednocení 
názvosloví chorob a škůdců rostlin, používaných bývalou SRS a ÚKZÚZ.  
Jako příklad lze uvést zavedení nových typů pokusů v rámci již existujících metodik (pšenice 
tvrdá, pšenice špalda, žito na zelenou hmotu), doplnění metodických pokynů pro pokusy 
zakládané v ekologickém režimu, změny v hodnocení některých chorob a škůdců s ohledem 
na jejich hospodářskou důležitost apod.  
Provedené změny prošly odbornými oponenturami a v souladu § 31 odst. 6 písm. b) zákona    
č. 219/2003 Sb. byly posouzeny Odrůdovou komisí jmenovanou, na návrh ředitele ÚKZÚZ, 
ministrem zemědělství.  
Dále byl v tabulce č. 1.3 do metodik zkoušek užitné hodnoty nově zařazen zemědělský druh 
jestřabina východní (metodika zkoušek užitné hodnoty pro jeteloviny). 
 
 
K Čl. II - Účinnost 
S ohledem na nutnost aplikace metodických změn ve vegetačním období 2017 je účinnost  
vyhlášky stanovena ke dni 1. ledna 2017. 
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