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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, 
ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva  
a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb. 
 
 
 

 
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu 

 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

Příloha 
Bod 1.2.1 
řádek 20 

 

Lolium x hybridum Hausskn          Jílek hybridní 32016L2109 Článek 1 
odstavec 1) 
písmeno a) 

v písmenu a) se slova „Lolium x 
boucheanum Kunth“ nahrazují slovy 
„Lolium x hybridum Hausskn“; 

   Článek 1 
odstavec 2) 

V čl. 3 odst. 1 se slova „Lolium x 
boucheanum Kunth“ nahrazují slovy 
„Lolium x hybridum Hausskn“. 
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ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby 
  

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

Příloha č. 5 
Tabulka 1 
řádek 48 
sloupec 2 

Maximální hmotnost partie, minimální velikost 
laboratorních vzorků, zkušebních vzorků a vzorků na 
vegetační zkoušky 
Tabulka 1    Zemědělské druhy a zeleniny 
(tabulka řádek 48 sloupec 2) 
 
„Lolium x hybridum“ 
 

32016L2109 Příloha 
Bod 2) 
tabulka 
řádek 23 
sloupec 1 

Příloha č. III se nahrazuje tímto: 
„PŘÍLOHA III 
HMOTNOSTI PARTIÍ A VZORKŮ 
(tabulka řádek 23, sloupec 1) 
 
Lolium x hybridum“ 

 
 
 
 
Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu ES 

32016L2109 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 
66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth. 
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