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III. 

Odůvodnění  

A. O b e c n á    č á s t 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů 

Předložený návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné 
hodnoty odrůd se předkládá jako prováděcí právní předpis k zákonu č. 219/2003 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. 

Vzhledem k tomu, že aktuálně platná vyhláška č. 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek 
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd nestanovuje výčet metodik pro ovocné 
rody a druhy a chmel, je předkládán návrh nové vyhlášky, který:  

- doplňuje i tento výčet, 
- jiným způsobem zapracovává příslušnou evropskou směrnici pro révu. 

Předložená vyhláška je předkládána na základě Plánu přípravy vyhlášek Ústředními orgány 
státní správy na rok 2019, a to bez povinnosti zpracování závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, jehož provedení je 
navrženo, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 
zákona č. 178/2006 Sb., jakož i jeho zmocňovacím ustanovením tj. § 30 odst. 3.  

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

Návrh novely vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy 
Evropské unie, které se na danou oblast vztahují: 
 

1. Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd 
druhů zemědělských rostlin. 
 

2. Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh. 
 

3. Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, 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. 
 

4. Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí 
opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na 
které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů 
zeleniny. 
 

5. Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických 
znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné. 
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6. Rozhodnutí Komise č. 2005/325/ES ze dne 8. března 2005, kterým se Česká 
republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská 
republika, Malta a Polská republika osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé 
druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, a 
2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního 
množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva 
zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh. 
 

7. Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 
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. 
 

8. Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 
2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 
2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální 
podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny. 
 

9. Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 
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. 
 

10. Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 
2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 
2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální 
podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny. 
 

11. Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé 
odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně 
adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro 
uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh. 
 

12. Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 
2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 
2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální 
podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny. 
 

13. Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009, kterou se mění směrnice 
2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 
Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky 
vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských 
rostlin a druhů zeleniny. 
 

14. Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují 
některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se 
tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, 
a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování 
zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, pro uvádění 
osiva těchto odrůd na trh. 
 

15. Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010, kterou se mění směrnice 
2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 
Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky 
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vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských 
rostlin a druhů zeleniny. 
 

16. Rozhodnutí Komise č. 2010/680/EU ze dne 9. listopadu 2010, kterým se Bulharsko, 
Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Kypr, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko 
a  Spojené království osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice 
Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES 
a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního 
množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva 
zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh. 
 

17. Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se 
zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů 
zemědělských rostlin a druhů zeleniny.  
 

18. Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění 
směrnice 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. 

 

19. Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se 
zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů 
zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
 

20. Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde 
o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení 
určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
 

21. Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí 
směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný 
seznam odrůd. 
 

22. Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde 
o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení 
určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
 

23. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se 
mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření 
k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, 
pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro 
zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
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24. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde 
o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení 
určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
 

25. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/478 ze dne 16. března 2017, kterým se 
některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice 
Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES 
a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního 
množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva 
zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí 
Komise 2010/680/EU. 
 

26. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde 
o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení 
určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 
 

27. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění 
směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 
směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde 
o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení 
určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. 

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). 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Hlavním cílem předloženého návrhu nové vyhlášky je transpozice prováděcí směrnice 
Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES 
a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES 
a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky 
vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin 
a druhů zeleniny do právního řádu České republiky. 

Směrnice Komise 2003/90/ES a 2003/91/ES byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které 
členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů 
zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem Společenství (dále jen 
„CPVO“), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky 
pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy 
ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, 
uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“). 
Protože UPOV a CPVO od doby poslední novelizace směrnic 2003/90/ES a 2003/91/ES 
vydaly nové zásady a protokoly nebo jejich revize pro více druhů, uvádí prováděcí směrnice 
Komise (EU) 2019/114 jejich aktualizované seznamy. Tyto aktualizované seznamy jsou 
předloženým návrhem zařazeny do příloh č. 2 a 3 vyhlášky. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBD3J4AM1)



 

- 5 - 
1 

 
 

5. 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 

Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat žádné negativní 
dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

Návrh vyhlášky rovněž nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

S přijetím předloženého návrhu nejsou spojena žádná nová opatření, ve kterých by bylo 
možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů a potenciální korupční 
rizika.  

6. 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. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
 
B. Z v l á š t n í    č á s t 

§ 1 a poznámky pod čarou č. 1 a 2 Úvodní ustanovení 

Zákon č. 219/2003 Sb. mimo jiné upravuje registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin 
uvedených v druhovém seznamu, tedy zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, 
chmele a ovocných rodů a druhů. Aby rozmnožovací materiál těchto rostlin mohl být uváděný 
do oběhu, musí být jejich odrůdy registrovány. Předpokladem pro registraci odrůdy je 
zjištění, že je odrůda odlišná, uniformní a stálá a v případě zemědělských druhů, révy 
a chmele musí mít i užitnou hodnotu.  

V souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb. (poznámka pod čarou č. 1) ÚKZÚZ ke 
zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty provádí polní a laboratorní zkoušky 
podle metodik, jejichž výčet je stanoven touto vyhláškou.  

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (poznámka pod čarou 2), 
stanovující metodiky pro zemědělské druhy, zeleninové druhy, révu a ovocné rody a druhy. 
Pouze metodiky pro chmel nejsou stanoveny evropskými předpisy a jejich výčet je tedy 
stanoven pouze touto vyhláškou. 
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V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády je v poznámce pod čarou č. 2 odkaz na 
prováděcí směrnici Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 
2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 
2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které 
se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských 
rostlin a druhů zeleniny. 

Tato směrnice je navrhovaným právním předpisem transponována do právního řádu České 
republiky. 

§ 2 a poznámky pod čarou č. 3 až 7 Metodiky zkoušek odrůd 

Odstavec 1 vysvětluje, co všechno se rozumí pod pojmem „metodiky zkoušek odrůd“  
a odkazuje poznámkami 3 až 6 na jednotlivé evropské směrnice. 

Odstavec 2 stanovuje, které znaky pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
zemědělských a zeleninových druhů jsou povinné a které jsou nepovinné a poznámkou 7 
odkazuje na příslušné evropské směrnice. 

V případě použití protokolů se povinně hodnotí všechny znaky uvedené v protokolu. 
V případě použití zásad zkoušení se povinně hodnotí znaky označené hvězdičkou, to jsou 
znaky geneticky stálé, minimálně ovlivnitelné prostředím, které jednoznačně identifikují 
odrůdy. Hodnocení ostatních znaků je ponecháno na příslušné autoritě. Jako nehodnotitelné 
se považují znaky, jejichž hodnocení je znemožněno projevem jiných znaků (př. v případě 
absence antokyanové zbarvení nelze hodnotit intenzitu antokyanového zbarvení) a pokud 
projevu znaku nebrání podmínky prostředí (př. hodnocení obrůstání pícnin 6 týdnů po 
podzimní rovnodennosti – v podmínkách ČR nehodnotitelné). 

Odstavec 3 odkazuje již na konkrétní metodiky pro příslušné rody a druhy, uvedené v §3 až 
8. 

§ 3 Obecné metodiky zkoušek odrůd  

Odstavec 1 vysvětluje, k čemu slouží obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti a obecná metodika zkoušek užitné hodnoty, tedy že slouží ke sjednocení postupů 
k zajištění jednotného vedení zkoušek odrůd všech rodů a druhů. Tyto metodiky se používají 
vždy v kombinaci s metodikami pro jednotlivé plodiny. 

Odstavec 2 stanovuje, že pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd všech rodů 
a druhů se použije obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedená 
v příloze 1, tabulce 1.1. 

Odstavec 3 stanovuje, že pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, révy 
a chmele se použije obecná metodika zkoušek užitné hodnoty uvedená v příloze 1, tabulce 
1.2. 

§ 4 a poznámka pod čarou č. 8 Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů 

Odstavec 1 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 se pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských 
druhů použijí protokoly a zásady zkoušení uvedené v příloze 2, tabulkách 2.1 a 2.2. 

Odstavec 2 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 
odst. 3 se pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů použijí metodiky zkoušek 
užitné hodnoty uvedené v příloze 2, tabulce 2.3a) a v některých případech (některé druhy 
obilnin a cukrovka) i v tabulce 2.3b). Směrnice Komise 2003/90/ES ponechává na členských 
státech, jakým způsobem při respektování přílohy č. III, nastaví kritéria a metodiky pro 
provádění zkoušek užitné hodnoty. Součástí zkoušek užitné hodnoty některých 
zemědělských druhů je i hodnocení znaků, které pro dosažení objektivních výsledků 
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vyžaduje založení dodatečných provokačních pokusů.  Jedná se např. o hodnocení 
rezistence k hospodářky významným patogenům, hodnocení zimuvzdornosti apod.  Metodiky 
speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty, uvedené v příloze 2, tabulce 2.3b) popisují 
postupy používané v případě těchto dodatečných testů. 

Odstavec 3 stanovuje, jak se posuzuje odlišnost, uniformita a stálost v případě 
uchovávaných odrůd a odkazuje poznámkou 8 na příslušnou evropskou směrnici. 

Uchovávané odrůdy jsou významné především z hlediska zachování genetických zdrojů. 
Jedná se o krajové odrůdy nebo odrůdy adaptované na přirozené podmínky a ohrožené 
genetickou erozí. Vzhledem k tomu, že tyto odrůdy nevznikly klasickými moderními 
metodami šlechtění, je u nich při registraci odrůd akceptována nižší hladina uniformity. 
Hladina uniformity – povolený počet odchylných typů, je určena statisticky pomocí populační 
standardy a hladiny pravděpodobnosti. Uznávání a uvádění do oběhu je limitováno 
množstvím i teritoriem. 

§ 5 a poznámka pod čarou č. 9 Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů 

Odstavec 1 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 se pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových 
druhů použijí protokoly a zásady zkoušení uvedené v příloze 3, tabulkách 3.1 a 3.2. 

Odstavec 2 stanovuje, jak se posuzuje odlišnost, uniformita a stálost v případě 
uchovávaných odrůd a v případě odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek 
a odkazuje poznámkou 9 na příslušnou evropskou směrnici. 

Uchovávané odrůdy jsou významné především z hlediska zachování genetických zdrojů. 
Jedná se o krajové odrůdy nebo odrůdy adaptované na přirozené podmínky a ohrožené 
genetickou erozí. Odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek nemají žádnou 
tržní hodnotu pro pěstování, jsou využívány především jako amatérské „hobby“ odrůdy. 
Vzhledem k tomu, že tyto odrůdy nevznikly moderními metodami šlechtění, je u nich při 
registraci odrůd akceptována nižší hladina uniformity. Hladina uniformity – povolený počet 
odchylných typů, je určena statisticky pomocí populační standardy a hladiny 
pravděpodobnosti. Uznávání a uvádění do oběhu je limitováno množstvím i teritoriem. 

§ 6 Metodiky zkoušek odrůd révy 

Odstavec 1 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 se pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy použije 
metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro révu uvedená v příloze 4, tabulce 4.1. 
Tato metodika je transpozicí článku 1, přílohy I směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. 
března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení 
odrůd révy vinné a stanovuje morfologické a fyziologické znaky pro zkoušení odrůd révy (pro 
zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti). 

Odstavec 2 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 
odst. 3 se pro zkoušky užitné hodnoty odrůd révy použije metodika zkoušek užitné hodnoty 
uvedená v příloze 4, tabulce 4.2. Tato metodika je transpozicí článku 1, přílohy II směrnice 
Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků 
a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné a stanovuje minimální požadavky 
pro zkoušení odrůd révy vinné (pro zkoušky užitné hodnoty). 

§ 7 Metodiky zkoušek odrůd ovocných rodů a druhů 

§ 7 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené 
v  § 3 odst. 2 se pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů 
použijí protokoly a zásady zkoušení uvedené v příloze 5, tabulkách 5.1 a 5.2. 
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§ 8 Metodiky zkoušek odrůd ostatních druhů uvedených v druhovém seznamu 

Odstavec 1 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 se pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd chmele použije 
protokol pro chmel uvedený v příloze 6, tabulce 6.1. 

Odstavec 2 stanovuje, že kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 
odst. 3 se pro zkoušky užitné hodnoty odrůd chmele použije metodika zkoušek užitné 
hodnoty pro chmel uvedená v příloze 6, tabulce 6.2. 

§ 9 Zrušovací ustanovení 

§ 9 obsahuje výčet všech vyhlášek, který tento návrh vyhlášky ruší. 

§ 10 Účinnost 

S ohledem na transpoziční lhůtu prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 je navrženo 
nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky dnem 1. září 2019. 

Příloha č. 1, tabulky č. 1.1 a 1.2  

OBECNÉ METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD  

Tabulka č. 1.1 uvádí obecnou metodiku zkoušek odlišnosti uniformity a stálosti společnou 
pro všechny rody a druhy. 

Tabulka č. 1.2 uvádí obecnou metodiku zkoušek užitné hodnoty společnou pro zemědělské 
druhy, révu a chmel. 

Příloha č. 2, tabulky č. 2.1, 2.2, 2.3a) a 2.3b)  

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZEMĚDĚLSKÝCH DRUHŮ 

Tabulka č. 2.1 uvádí seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
zemědělských druhů. 

Tabulka č. 2.2 uvádí seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
zemědělských druhů. 

Tabulka č. 2.3a) uvádí seznam metodik zkoušek užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů. 
Tabulka č. 2.3b) uvádí seznam metodik speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty odrůd 
pro některé druhy obilnin a pro cukrovku. 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 Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, 
ministrem zemědělství. 

Příloha č. 3, tabulky č. 3.1 a 3.2 

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZELENINOVÝCH DRUHŮ 

Tabulka č. 3.1 uvádí seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
zeleninových druhů. 

Tabulka č. 3.2 uvádí seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
zeleninových druhů. 

Příloha č. 4, tabulky č. 4.1 a 4.2 

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD RÉVY 

Tabulka č. 4.1 uvádí metodiku zkoušek odlišnosti uniformity a stálosti pro révu. 
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Tabulka č. 4.2 uvádí metodiku zkoušek užitné hodnoty pro révu. Provedené změny prošly 
odbornými oponenturami a v souladu § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb. byly 
posouzeny Odrůdovou komisí.  

Příloha č. 5 tabulky č. 5.1 a 5.2 

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD OVOCNÝCH RODŮ A DRUHŮ 

Tabulka č. 5.1 uvádí seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
ovocných rodů a druhů. 

Tabulka č. 5.2 uvádí seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd 
ovocných rodů druhů. 

Příloha č. 6 tabulky č. 6.1 a 6.2 

METODIKY ZKOUŠEK OSTATNÍCH DRUHŮ UVEDENÝCH V DRUHOVÉM SEZNAMU 

Tabulka č. 6.1 uvádí protokol zkoušek odlišnosti uniformity a stálosti pro chmel. 

Tabulka č. 6.2 uvádí metodiku zkoušek užitné hodnoty pro chmel. Provedené změny prošly 
odbornými oponenturami a v souladu § 31 odst. 6 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb. byly 
posouzeny Odrůdovou komisí.  
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