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IV. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, 
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Ustanovení § 30 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) blíže vymezuje podmínky 
zkoušek nezbytných pro registraci odrůd druhů vymezených v druhovém seznamu, který je 
stanoven vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.  

V České republice je registrace odrůd prováděna Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“), který v rámci registračního procesu uvedené 
zkoušky provádí. Metodiky pro provádění polních a laboratorních zkoušek odrůd 
zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy jsou pak stanoveny vyhláškou 
č. 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůd (dále jen „vyhláška“), která implementuje do právního řádu České republiky příslušné 
směrnice Evropské unie specifikující požadavky na provádění těchto zkoušek. 

Metodiky zkoušek užitné hodnoty odrůd byly po sloučení ÚKZÚZ a Státní rostlinolékařské 
správy (dále jen „SRS“), které proběhlo k 1. 1. 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, používaného 
bývalou SRS a ÚKZÚZ.  

Hlavním cílem předloženého návrhu je aktualizace metodik zkoušek užitné hodnoty 
zemědělských druhů a dále 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.  

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.  

Dále byl do metodik zkoušek užitné hodnoty za účelem možnosti registrace zařazen 
zemědělský druh jestřabina východní (metodika zkoušek užitné hodnoty pro jeteloviny).  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Platnou právní úpravu v dané oblasti představuje 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. a vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve 
znění vyhlášky č. 42/2014 Sb. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou žadatelé o registraci odrůd a Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský, který zkoušky užitné hodnoty pro registraci odrůd provádí. 
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1.5 Popis cílového stavu 

 Aktualizace metodik zkoušek užitné hodnoty odrůd. 

 Aktualizace názvů zemědělských druhů, kterou dojde ke sjednocení latinských a českých 
názvů zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 
Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.  

 Sjednocení názvosloví chorob a škůdců rostlin v rámci činnosti ÚKZÚZ.  

 Umožnění registrace zemědělského druhu jestřabina východní do Společného katalogu 
odrůd druhů zemědělských rostlin. 

1.6  Zhodnocení rizika 

V případě, že by nedošlo k realizaci navržené změny současné právní úpravy, nebyly by:  

 aktualizovány metodiky zkoušek užitné hodnoty podle nových vědeckých poznatků          
a požadavků praxe;  

 v rámci činnosti ÚKZÚZ sjednoceny názvy zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 
vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., což by mohlo negativně a zmatečně působit na 
žadatele o registraci odrůd i širokou veřejnost; 

 prováděny zkoušky užitné hodnoty pro registraci zemědělského druhu jestřabina 
východní.  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 1 – („nulová“) 

V případě nečinnosti, tedy nevydání novely vyhlášky, by nejednotnost latinského a českého 
názvosloví zemědělských druhů rostlin a názvosloví chorob a škůdců způsobila 
nepřehlednost a nejasnost v činnosti ÚKZÚZ a nepřehlednost publikací ÚKZÚZ, ve kterých 
by se odborná i široká veřejnost nemohla orientovat. 

Do metodik zkoušek odrůd by nebyly aplikovány nové vědecké poznatky a nové trendy ve 
šlechtění odrůd rostlin. 

Nebylo by možné registrovat zemědělský druh jestřabina východní.  

 2.2 Varianta 2 – příprava novely vyhlášky 

S ohledem na požadavky praxe a cíle předložení novely vyhlášky uvedené v bodu 1.5           
a rizika nečinnosti uvedené v bodu 1.6 se doporučuje přijmout variantu č. 2, tj. novelizovat 
současné znění vyhlášky.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Varianta 1 – si nevyžádá žádné náklady, nepřináší však žádné úspory a zachovává 
současný nepříznivý stav a rizika uvedená v bodu 1.6. 

Varianta 2 – přijetí předloženého návrhu vyhlášky nepřinese navýšení nákladů ani státnímu 
rozpočtu ani  podnikatelské sféře, budou odstraněna rizika uvedená v bodu 1.6 a dosaženo 
cílů uvedených v bodu 1.5.  

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

Pokud by nebylo sjednoceno latinské a české názvosloví zemědělských druhů rostlin             
a názvosloví chorob a škůdců rostlin v rámci činnosti ÚKZÚZ, byly by publikace ÚKZÚZ 
nepřehledné a odborná i široká veřejnost by měla problém se v názvosloví zorientovat.         
V případě nedoplnění jestřabiny východní do metodik zkoušek užitné hodnoty by nebylo 
možné ji řádně registrovat. 
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Přijetí varianty 2 nepovede ke zvýšení nákladů; zajistí bezproblémovou akceptaci nově 
registrovaných odrůd dotčených druhů do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských 
rostlin.     

Předložená novela nepředpokládá dopady na životní prostředí ani na rovné postavení mužů 
a žen. 

4. Návrh řešení – vyhodnocení variant a výběr nevhodnějšího řešení 

VARIANTA PŘÍNOSY NÁKLADY 

1 
„nulová“ 

Beze změn.  0 

2 

Aktualizace metodik zkoušek užitné hodnoty zemědělských 
druhů dle nových vědeckých poznatků a odstranění nejasností 
v definování názvosloví chorob a škůdců rostlin. 
Aktualizace - sjednocení českých a latinských názvů 
zemědělských druhů uvedených v příloze č. 1 vyhlášky 
s vyhláškou č. 378/2010 Sb. 
Akceptace odrůd dotčených druhů (jestřabiny východní) do 
Společného katalogu odrůd zemědělských druhů rostlin.  

0 

Z výše uvedených důvodů je variantou doporučenou k dalšímu legislativnímu procesu 
varianta č. 2 – předložení návrhu novely vyhlášky.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace a vynucování přijaté vyhlášky budou zajištěny zákonnými prostředky 
vyplývajícími zejména ze zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, 
vyhlášky a vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

6. Přezkum účinnosti a regulace 

Přezkum účinnosti a regulace probíhá na základě realizace vyhlášky.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odrůdová komise. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Jiřina Hrabálková 
Národní odrůdový úřad 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
tel. +420 543 548 224 
email:  jirina.hrabalkova@ukzuz.cz  

Mgr. Jaroslav Juřica 
Kancelář ústavu 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
tel. +420 543 548 234 
e-mail: jaroslav.jurica@ukzuz.cz. 
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