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IV. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

Návrh vyhlášky o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 

Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a 
užitné hodnoty odrůd 

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

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

Na začátku poznámky pod čarou č. 1 je věta 
„Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 
2002 o Společném katalogu odrůd druhů 
zemědělských rostlin“. 

320002L0053 Článek 25 

Členské státy sdělí Komisi znění 
vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy. 

§ 2 odst. 2 

(2)  Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd zemědělských a zeleninových druhů 
zahrnuje všechny znaky podle protokolů, 
popřípadě nejméně všechny znaky označené 
hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud 
pozorování znaků není znemožněno projevem 
jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání 
podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá. 

320002L0053 Článek 7, 
odst. 1 

Členské státy stanoví, že se povolení odrůd 
zakládá na výsledku úředních zkoušek 
zejména pěstitelských zkoušek, které se 
týkají dostatečného počtu znaků 
umožňujících popsat odrůdu. K určení 
těchto znaků se použijí přesné a spolehlivé 
metody. Pro stanovení odlišnosti by měly 
pěstitelské zkoušky zahrnovat alespoň 
dostupné porovnatelné odrůdy známé ve 
Společenství ve smyslu čl. 5 odst.1. Pro 
účely článku 9 se zahrnou i další dostupné 
odrůdy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) a 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 

320002L0053 

Článek 7, 
odst. 2, 

písm. a) a 
b) 

Postupem podle čl. 23 odst.2 se s ohledem 
na stav vědeckých a technických poznatků 
stanoví: 
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stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené,  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 
k této vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské 
druhy v této tabulce uvedené. 

a) minimum znaků na které se zkoušky 
u různých druhů vztahují; 

b) minimální podmínky provedení 
zkoušek; 

§ 4 odst. 2 

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd 
zemědělských druhů se kromě obecné metodiky 
zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 3 
použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené 
v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3a) pro 
zemědělské druhy v této tabulce uvedené 
a v případě některých druhů obilnin a cukrovky se 
použijí i metodiky speciálních testů pro zkoušky 
užitné hodnoty pro zemědělské druhy, uvedené v 
příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3b). 

320002L0053 
Článek 7, 

odst. 2 
písm. c) 

Postupem podle čl. 23 odst.2 se s ohledem 
na stav vědeckých a technických poznatků 
stanoví: 

c) nezbytné předpisy pro pěstitelské 
zkoušky, které je třeba provést pro 
posouzení krajinné nebo užitné 
hodnoty; tyto předpisy mohou 
upravit: 

– postupy, podle nichž se mohou všechny 
nebo některé členské státy dohodnout, že 
v rámci administrativní pomoci do těchto 
pěstitelských zkoušek zahrnou také odrůdy  
pro které byla v některém členském státě 
podána žádost o povolení a podmínky pro 
takové dohody  
– podmínky pro spolupráci orgánů 

zúčastněných členských států  
– důsledky výsledků těchto pěstitelských 
zkoušek  
– normy týkající se informování o 
výsledcích pěstitelských zkoušek z hlediska 
posouzení krajinné a užitné hodnoty. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

320002L0053 Článek 25 

Členské státy sdělí Komisi znění 
vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy. 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a 
užitné hodnoty odrůd 

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

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1 je věta „Směrnice 
Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o 
uvádění osiva zeleniny na trh“. 

320002L0055 Článek 50 

Členské státy sdělí Komisi znění 
vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy. 

§ 2 odst. 2 

(2)  Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd zemědělských a zeleninových druhů 
zahrnuje všechny znaky podle protokolů, 
popřípadě nejméně všechny znaky označené 
hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud 
pozorování znaků není znemožněno projevem 
jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání 
podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá. 

320002L0055 Článek 7, 
odst. 1 

Členské státy stanoví, že se povolení odrůd 
zakládá na výsledku úředních zkoušek, 
zejména pěstitelských zkoušek, které se 
týkají dostatečného počtu znaků 
umožňujících popsat odrůdu. K určení 
těchto znaků se použijí přesné a spolehlivé 
metody. Pro stanovení odlišnosti by měly 
pěstitelské zkoušky zahrnovat alespoň 
dostupné porovnatelné odrůdy, známé ve 
Společenství ve smyslu čl. 5 odst. 1. Pro 
účely článku 9 se zahrnou i další dostupné 
porovnatelné odrůdy. U odrůd, jejichž osivo 
lze kontrolovat pouze jako standardní osivo, 
lze přihlédnout k výsledkům neúředních 
zkoušek a zkušenostem získaným během 
šlechtění, a to s ohledem na výsledky 
úředních zkoušek. 
Postupem podle čl. 46 odst. 2 však může 
být stanoveno, že od určitých dat smějí být 
odrůdy určitých druhů zeleniny povolovány 
pouze na základě výsledku úředních 
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zkoušek. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) a 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 
vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené,  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 
k této vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové 
druhy v této tabulce uvedené. 

320002L0055 Článek 7, 
odst. 2 

Postupem podle čl. 46 odst. 2 se s ohledem 
na stav vědeckých a technických poznatků 
stanoví: 
a) minimum znaků, na které se zkoušky u 
různých druhů vztahují; 
b) minimální podmínky provedení zkoušek. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

320002L0053 

Článek 50 Členské státy sdělí Komisi znění 
vnitrostátních právních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy. 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou č. 1) 

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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“. 

320003L0090 Článek 5 
odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
března 2004. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. Tato opatření přijatá členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 

§ 2 odst. 2 

(2)  Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd zemědělských a zeleninových druhů 
zahrnuje všechny znaky podle protokolů, 
popřípadě nejméně všechny znaky označené 
hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud 
pozorování znaků není znemožněno projevem 
jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání 
podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá. 

32003L0090 Článek 2 

Použijí se všechny odrůdové znaky ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny 
znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) 
v obecných zásadách pro provádění 
zkoušek uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), 
pokud pozorování některého znaku není 
znemožněno projevem jiných znaků 
a  pokud projevu znaku nebrání podmínky 
prostředí, za kterých se zkoušení provádí. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) a 
písm. b) 

1)   Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a  stálosti 
odrůd zemědělských druhů se kromě obecné 
metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a  stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 

32003L0090 Článek 1, 
odst. 2 

2. Pokud jde o odlišnost, stálost 
a  uniformitu: 
a) druhy uvedené v příloze I splňují 

podmínky stanovené v „Protokolech 
pro zkoušky odlišnosti, stálosti 
a uniformity“ správní rady Odrůdového 
úřadu Společenství (CPVO), jejichž 
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v této tabulce uvedené,  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 
k této vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské 
druhy v této tabulce uvedené. 

seznam je uveden v této příloze; 
b) druhy uvedené v příloze II vyhovují 

obecným zásadám pro provádění 
zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam 
je uveden v této příloze. 

§ 4 odst. 2 

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd 
zemědělských druhů se kromě obecné metodiky 
zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 3 
použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené 
v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3a) pro 
zemědělské druhy v této tabulce uvedené 
a v případě některých druhů obilnin a cukrovky se 
použijí i metodiky speciálních testů pro zkoušky 
užitné hodnoty pro zemědělské druhy, uvedené 
v  příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3b). 

32003L0090 Článek 1, 
odst. 3 

3. Pokud jde o krajinnou nebo užitnou 
hodnotu, odrůdy vyhovují podmínkám 
stanoveným v příloze III, aniž je dotčen čl. 4 
odst. 2 směrnice. 

§ 10 Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 32003L0090 Článek 5 

odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
března 2004. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. Tato opatření přijatá členskými 
státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů 

32003L0090 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s technickými protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů 

32003L0090 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 2 
Tabulka č. 
2.3a) 

Tabulka 
Seznam metodik zkoušek užitné hodnoty odrůd 
zemědělských druhů  

32003L0090 Příloha III 

ZNAKY PRO ZKOUŠENÍ KRAJINNÉ 
NEBO UŽITNÉ HODNOTY 
1. Výnos. 
2. Odolnost proti škodlivým organismům. 
3. Chování vůči faktorům okolního 

prostředí. 
4. Kvalita. 

Při předání výsledků se uvádějí 
použité metody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEFA48EC)



- 8 - 

Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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“. 

320003L0091 Článek 5 
odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
31. března 2004. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. 
Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 2 odst. 2 

(2)  Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd zemědělských a zeleninových druhů 
zahrnuje všechny znaky podle protokolů, 
popřípadě nejméně všechny znaky označené 
hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud 
pozorování znaků není znemožněno projevem 
jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání 
podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá. 

32003L0091 Článek 2 

Použijí se všechny odrůdové znaky ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a všechny 
znaky, které jsou označené hvězdičkou (*) 
v obecných zásadách uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. b), pokud pozorování 
některého znaku není znemožněno 
projevem jiných znaků a pokud projevu 
znaku nebrání podmínky prostředí, za 
kterých se zkoušení provádí. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) a 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32003L0091 Článek 1, 
odst. 2 

2. Pokud jde o odlišnost, stálost 
a uniformitu: 
a) druhy uvedené v příloze I splňují 

podmínky stanovené v „Protokolech 
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a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 
vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené,  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 
k této vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové 
druhy v této tabulce uvedené. 

pro zkoušky odlišnosti, stálosti 
a uniformity“ správní rady Odrůdového 
úřadu Společenství (CPVO), jejichž 
seznam je uveden v této příloze; 

b) druhy uvedené v příloze II vyhovují 
obecným zásadám pro provádění 
zkoušek odlišnosti, stálosti a uniformity 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam 
je uveden v této příloze. 

§ 10 Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 32003L0091 Článek 5 

odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
31. března 2004. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi. 
Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů 

32003L0091 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů 

32003L0091 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a  užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení 
charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd 
révy vinné 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „Směrnice 
Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o 
stanovení charakteristických znaků a minimálních 
požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné“. 

32004L0029 Příloha III 
Část B 

Lhůty pro transpozici do 
vnitrostátního práva  

§ 6 odst. 1 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd révy se kromě obecné metodiky 
zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v 
§ 3 odst. 2 použije metodika zkoušek odlišnosti, 
uniformity a stálosti pro révu uvedená v příloze č. 
4 k této vyhlášce, tabulce č. 4.1. 

32004L0029 Článek 1, 
první věta 

Členské státy vyžadují, aby se úřední 
zkoušky při povolování odrůdy révy vinné 
vztahovaly alespoň na charakteristické 
znaky uvedené v příloze I.  

§ 6 odst. 2 

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd révy 
se kromě obecné metodiky zkoušek užitné 
hodnoty uvedené v § 3 odst. 2 použije metodika 
zkoušek užitné hodnoty pro révu uvedená 
v příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 4.2. 

32004L0029 Článek 1, 
druhá věta 

Dbají o to, aby při provádění zkoušek byly 
splněny minimální požadavky uvedené 
v příloze II. 

§ 10 Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 32004L0029 Příloha III 

Část B 
Lhůty pro transpozici do vnitrostátního 
práva 

Příloha č. 4 
Tabulka č. 4.1 

Tabulka 
Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd révy 

32004L0029 Příloha I 
Část A 

MORFOLOGICKÉ CHARAKTERISTICKÉ 
ZNAKY KE ZKOUŠENÍ ODLIŠNOSTI, 
STÁLOSTI A HOMOGENITY 

Příloha č. 4 
Tabulka č. 4.1 

Tabulka 
Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd révy 

32004L0029 Příloha I 
Část B 

FYZIOLOGICKÉ CHARAKTERISTICKÉ 
ZNAKY KE ZKOUŠENÍ ODLIŠNOSTI, 
STÁLOSTI A HOMOGENITY 

Příloha č. 4 
Tabulka č. 4.2 

Tabulka 
Metodika zkoušek užitné hodnoty odrůd révy 32004L0029 Příloha II MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO 

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32005L0091 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní 
nejpozději do 31. března 2006 právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí. Neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů 
a  srovnávací tabulku mezi ustanoveními 
těchto předpisů a této směrnice. Budou 
tyto předpisy používat ode dne 1. dubna 
2006. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32005L0091 Článek 1 Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují přílohou této směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32005L0091 Článek 1 Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují přílohou této směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32005L0091 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní 
nejpozději do 31. března 2006 právní       
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí. Neprodleně 
sdělí Komisi znění těchto předpisů 
a  srovnávací tabulku mezi ustanoveními 
těchto předpisů a této směrnice. Budou 
tyto předpisy používat ode dne 1. dubna 
2006. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32005L0091 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů, které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Odrůdového úřadu Společenství 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32005L0091 Příloha II 
Tabulka 
Seznam druhů, které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32006L0127 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. 
června 2007. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí. Budou 
tyto předpisy používat od 1. července 
2007. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32006L0127 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  

32006L0127 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 
vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32006L0127 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. 
června 2007. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí. Budou 
tyto předpisy používat od 1. července 
2007. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32006L0127 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musejí být v souladu 
s testovacími protokoly CPVO 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32006L0127 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32007L0048  

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2007.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32007L0048  Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují přílohou této směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32007L0048 Článek 3 Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují přílohou této směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32007L0048 Článek 1 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. října 2007. 
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2007.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32007L0048 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů, které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Odrůdového úřadu Společenství 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32007L0048 Příloha II 
Tabulka 
Seznam druhů, které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32007L0049 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2007.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32007L0049 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 

32007L0049 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 
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a   stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32007L0049 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
října 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2007.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32007L0049 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musejí být v souladu 
s testovacími protokoly CPVO 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32007L0049 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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“. 

32008L0062 Článek 23 
odst. 1 

Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a  touto směrnicí. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 3 

(3) V případě uchovávaných odrůd mohou 
být pro posouzení odlišnosti a stálosti, odchylně 
od § 2 odst. 2, použity pouze znaky uvedené 
a) v technických dotaznících protokolů 

uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, 
tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy v této 
tabulce uvedené, 

b) v technických dotaznících zásad zkoušení 
uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, 
tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy v této 
tabulce uvedené; 

32008L0062 Článek 4 
odst. 2 

2. Odchylně od čl. 1 odst. 2 směrnice 
2003/90/ES mohou členské státy přijmout 
vlastní předpisy týkající se odlišnosti, 
stálosti a uniformity uchovávaných odrůd.  
V takových případech členské státy zajistí, 
aby pro odlišnost a stálost platily alespoň 
znaky uvedené v těchto dokumentech: 
a) technické dotazníky k testovacím 
protokolům Odrůdového úřadu 
Společenství uvedeným v příloze I 
směrnice 2003/90/ES a platným pro dané 
druhy; 
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 posouzení uniformity se použijí příslušné protokoly 
a zásady zkoušení. Pokud je však úroveň 
uniformity stanovena na základě odchylných typů, 
použije se populační standarda 10 % 
a  pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %. 

b) technické dotazníky k obecným zásadám 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin uvedeným v příloze II 
směrnice 2003/90/ES a platným pro dané 
druhy. 
Pro posouzení uniformity se použije 
směrnice 2003/90/ES. Pokud je však 
úroveň uniformity stanovena na základě 
odchylných typů, použije se populační 
standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí 
alespoň 90 %. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32008L0062 Článek 23 
odst. 1 

Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32008L0083 Článek 3 

Členské státy do 31. října 2008 přijmou 
a  zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí.  
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a  srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2008.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

 
 

32008L0083 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEFA48EC)



- 22 - 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32008L0083 Článek 1 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v příloze této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32008L0083 Článek 3 

Členské státy do 31. října 2008 přijmou 
a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí.  
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
listopadu 2008.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32008L0083 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musejí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32008L0083 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musejí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEFA48EC)



- 23 - 

Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32009L0097 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat ode dne 1. 
ledna 2010.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení.  
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32009L0097 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32009L0097 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32009L0097 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32009L0097 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32009L0097 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat ode dne 1. 
ledna 2010.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení.  
Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32009L0097 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32009L0097 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32009L0097 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32009L0097 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a  užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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, a pro uvádění osiva těchto odrůd 
na trh 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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, a pro uvádění osiva těchto odrůd na 
trh.“ 

32009L0145 Článek 36 

Provedení  
1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a  touto směrnicí.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.  
2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 

§ 5 odst. 2 

(2)  V případě uchovávaných odrůd a odrůd 
vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních 
podmínek mohou být pro posouzení odlišnosti a 
stálosti odrůdy, odchylně od § 2 odst. 2, použity 
pouze znaky uvedené 

32009L0145 Článek 4 
odstavec 2 

2. Odchylně od čl. 1 odst. 2 směrnice 
2003/91/ES mohou členské státy přijmout 
vlastní předpisy týkající se odlišnosti, 
stálosti a uniformity uchovávaných odrůd.  
V takových případech členské státy zajistí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEFA48EC)



- 27 - 

a) v technických dotaznících protokolů 
uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy v této 
tabulce uvedené, 

b) v technických dotaznících zásad zkoušení 
uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy v této 
tabulce uvedené; 

pro posouzení uniformity se použijí příslušné 
protokoly a zásady zkoušení. Pokud je však 
úroveň uniformity stanovena na základě 
odchylných typů, použije se populační 
standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí 
alespoň 90 %. 

aby pro odlišnost a stálost platily alespoň 
znaky uvedené v těchto dokumentech:  
a) technické dotazníky k testovacím 
protokolům Odrůdového úřadu 
Společenství v případě druhů uvedených 
v  příloze I směrnice 2003/91/ES, platné pro 
dané druhy, nebo  
b) technické dotazníky k obecným zásadám 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin v případě druhů uvedených 
v příloze II směrnice 2003/91/ES, platné pro 
dané druhy. 
 Pro posouzení uniformity se použije 
směrnice 2003/91/ES.  
Pokud je však úroveň uniformity stanovena 
na základě odchylných typů, použije se 
populační standarda 10 % 
a  pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %.  

§ 5 odst. 2 

(2)  V případě uchovávaných odrůd a odrůd 
vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních 
podmínek mohou být pro posouzení odlišnosti 
a stálosti odrůdy, odchylně od § 2 odst. 2, použity 
pouze znaky uvedené 
a) v technických dotaznících protokolů 

uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy v této 
tabulce uvedené, 

b) v technických dotaznících zásad zkoušení 
uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, 
tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy v této 
tabulce uvedené; 

pro posouzení uniformity se použijí příslušné 
protokoly a zásady zkoušení. Pokud je však 

32009L0145 Článek 22 
odst. 2 

2. Odchylně od čl. 1 odst. 2 směrnice 
2003/91/ES mohou členské státy přijmout 
vlastní předpisy týkající se odlišnosti, 
stálosti a uniformity odrůd vyšlechtěných 
pro pěstování za zvláštních podmínek.  
V takových případech členské státy zajistí, 
aby pro odlišnost a stálost platily alespoň 
znaky uvedené v těchto dokumentech:  
a) technické dotazníky k testovacím 
protokolům Odrůdového úřadu 
Společenství v případě druhů uvedených 
v příloze I směrnice 2003/91/ES, platné pro 
dané druhy, nebo  
b) technické dotazníky k obecným zásadám 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
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úroveň uniformity stanovena na základě 
odchylných typů, použije se populační 
standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí 
alespoň 90 %. 

odrůd rostlin v případě druhů uvedených 
v  příloze II směrnice 2003/91/ES, platné 
pro dané druhy. Pro posouzení uniformity 
se použije směrnice 2003/91/ES. Pokud je 
však úroveň uniformity stanovena na 
základě odchylných typů, použije se 
populační standarda 10 % 
a pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %. 

§ 10 Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 32009L0145 Článek 36 

Provedení  
1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a  touto směrnicí.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.  
2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 
této směrnice. 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 vztahují, a minimální podmínky 
pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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 vztahují, a minimální podmínky pro 
zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských 
rostlin a druhů zeleniny.“ 

32010L0046 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2010. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí. Budou 
tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 
2011. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32010L0046 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

 
 

32010L0046 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32010L0046 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32010L0046 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32010L0046 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2010. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí. Budou 
tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 
2011. Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu 
si stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32010L0046 
Příloha 
Část A 

Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32010L0046 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu s 
obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní 
unie pro ochranu nových odrůd rostlin 
(UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32010L0046 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32010L0046 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu s 
obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní 
unie pro ochranu nových odrůd rostlin 
(UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32011L0068 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2011. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.  
Budou tyto předpisy používat ode dne 1. 
ledna 2012.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32011L0068 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32011L0068 Článek 1 

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32011L0068 Článek 2 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se 
kromě obecné metodiky zkoušek 
odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené 
v  § 3 odst. 2 použijí 
b) zásady zkoušení uvedené v příloze 

č  2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro 
zemědělské druhy v této tabulce 
uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32011L0068 Článek 2 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti odrůd zeleninových 
druhů se kromě obecné metodiky zkoušek 
odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené 
v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro 
zeleninové druhy v této tabulce 
uvedené, 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32011L0068 Článek 4 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti odrůd zeleninových 
druhů se kromě obecné metodiky zkoušek 
odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené 
v  § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze 

č.  3 k této vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro 
zeleninové druhy v této tabulce 
uvedené. 

Příloha č. 2  Tabulka 32011L0068 Příloha Tabulka  
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Tabulka č. 2.1 Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

Část A 
Příloha I 

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32011L0068 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s  obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32011L0068 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32011L0068 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32012L0008 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. září 2012. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. října 
2012.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32012L0008 Článek 1 Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v příloze této směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
 

32012L0008 Článek 1 Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v příloze této směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32012L0008 Článek 3 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. září 2012. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. října 
2012.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32012L0008 Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musejí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32012L0008 Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „Prováděcí 
směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 
2012, 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.“ 

32012L0044 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2013. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 
2014.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

32012L0044 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32012L0044 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32012L0044 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a 
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32012L0044 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32012L0044 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2013. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 
2014.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32012L0044 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32012L0044 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32012L0044 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32012L0044 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32013L0057 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. 
června 2014. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 
2014. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32013L0057 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32013L0057 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32013L0057 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32013L0057 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32013L0057 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. 
června 2014. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 
2014.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32013L0057 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32013L0057 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu s 
obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní 
unie pro ochranu nových odrůd rostlin 
(UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32013L0057 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32013L0057 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu s 
obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní 
unie pro ochranu nových odrůd rostlin 
(UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., 
bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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“. 

32014L0097 Článek 12 
odst. 1 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a  touto směrnicí.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 7 

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůd ovocných rodů a druhů se kromě obecné 
metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 5 k této 

vyhlášce, tabulce č. 5.1 pro ovocné rody a 
druhy v této tabulce uvedené, 

b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 5 k této 
vyhlášce, tabulce č. 5.2 pro ovocné rody 
a druhy v této tabulce uvedené. 

32014L0097 Článek 6 
odst. 4 

4. Pěstitelské zkoušky se provádějí 
v  souladu s následujícími ustanoveními, 
minimálně pokud jde o požadavky na 
uspořádání zkoušky, pěstební podmínky 
a  znaky odrůdy:  
a) v souladu s „Protokoly pro zkoušky 
odlišnosti, uniformity a stálosti“ (Protocols 
for distinctness, uniformity and stability 
tests) Správní rady Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) platné na začátku 
technického zkoušení; nebo pokud pro 
příslušný druh žádné protokoly nebyly 
zveřejněny;  
b) v souladu se „Zásadami zkoušení pro 
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provádění zkoušek“ odlišnosti, uniformity 
a stálosti (Test guidelines for the conduct of 
tests for distinctness, uniformity and 
stability) Mezinárodní unie pro ochranu 
nových odrůd rostlin (UPOV) platnými na 
začátku technického zkoušení; nebo pokud 
pro příslušný druh žádné zásady nebyly 
zveřejněny;  
c) v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32014L0097 Článek 12 
odst. 1 

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a  touto směrnicí.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2017. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 5 
Tabulka č. 5.1 

Tabulka 
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, 
uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů 

32014L0097 
Článek 6 
odst. 4 

písm. a) 

4. Pěstitelské zkoušky se provádějí 
v  souladu s následujícími ustanoveními, 
minimálně pokud jde o požadavky na 
uspořádání zkoušky, pěstební podmínky 
a  znaky odrůdy:  
a) v souladu s „Protokoly pro zkoušky 
odlišnosti, uniformity a stálosti“ (Protocols 
for distinctness, uniformity and stability 
tests) Správní rady Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) platné na začátku 
technického zkoušení; nebo, pokud pro 
příslušný druh žádné protokoly nebyly 
zveřejněny;  
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Příloha č. 5 
Tabulka č. 5.2 

Tabulka 
Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a 
stálosti odrůd ovocných rodů a druhů 

32014L0097 
Článek 6 
odst. 4 

písm. b) 

4. Pěstitelské zkoušky se provádějí 
v  souladu s následujícími ustanoveními, 
minimálně pokud jde o požadavky na 
uspořádání zkoušky, pěstební podmínky 
a  znaky odrůdy:  
b) v souladu se „Zásadami zkoušení pro 
provádění zkoušek“ odlišnosti, uniformity 
a  stálosti (Test guidelines for the conduct 
of tests for distinctness, uniformity and 
stability) Mezinárodní unie pro ochranu 
nových odrůd rostlin (UPOV) platnými na 
začátku technického zkoušení; nebo, pokud 
pro příslušný druh žádné zásady nebyly 
zveřejněny;  
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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 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.“ 

32014L0105 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 
2016.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32014L0105 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32014L0105 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32014L0105 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a   stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32014L0105 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32014L0105 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 
2016.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32014L0105 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32014L0105 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32014L0105 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32014L0105 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32015L1168 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
července 2016.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32015L1168 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32015L1168 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a  
stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32015L1168 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32015L1168 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32015L1168 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
července 2016.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32015L1168 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32015L1168 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32015L1168 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32015L1168 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32016L1914 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
července 2017.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32016L1914 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32016L1914 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32016L1914 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32016L1914 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32016L1914 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. 
července 2017.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32016L1914 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32016L1914 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s  obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32016L1914 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32016L1914 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBEFA48EC)



- 55 - 

Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

V poznámce pod čarou č. 1) je věta „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.“ 

32018L0100 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. srpna 
2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. září 
2018.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32018L0100 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 

32018L0100 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32018L0100 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32018L0100 Článek 2 Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním v části B přílohy této směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32018L0100 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a  správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. srpna 
2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Budou tyto předpisy používat od 1. září 
2018.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32018L0100 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32018L0100 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32018L0100 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s testovacími protokoly Odrůdového úřadu 
Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32018L0100 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s  obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti 
a užitné hodnoty odrůd 

Odpovídající předpis EU 
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 

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

Obsah CELEX č. 
Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 
pod čarou 1)  

Na konci poznámky pod čarou č. 1) je věta 
„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.“ 

32019L0114 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
srpna 2019. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2019. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

§ 4 odst. 1 
písm. a) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy 
v této tabulce uvedené, 

32019L0114 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 

§ 4 odst. 1 
písm. b) 

1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí 
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této 

vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy 

32019L0114 Článek 1 
Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se 
nahrazují zněním v části A přílohy této 
směrnice. 
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v této tabulce uvedené. 

§ 5 odst. 1 
písm. a) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené, 

32019L0114 Článek 2 
Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním uvedeným v části B přílohy této 
směrnice. 

§ 5 odst. 1 
písm. b) 

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity 
a  stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě 
obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity 
a  stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí  
b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy 
v této tabulce uvedené. 

32019L0114 Článek 2 
Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují 
zněním uvedeným v části B přílohy této 
směrnice. 

§ 10 
Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019. 

32019L0114 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
srpna 2019. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2019. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
a Oryza sativa L. – rýže, na základě osvobození 
ČR podle 32017D0478. 

32019L0114 
Příloha 
Část A 
Příloha I 

Tabulka  
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s technickými protokoly Odrůdového 
úřadu Společenství (CPVO) 
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Příloha č. 2  
Tabulka č. 2.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná a s výjimkou druhů Medicago 
doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, 
Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula na základě osvobození ČR podle 
32017D0478.  

32019L0114 
Příloha 
Část A 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 

Příloha č. 3  
Tabulka č. 3.1 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

32019L0114 
Příloha 
Část B 
Příloha I 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. a), které musí být v souladu 
s technickými protokoly Odrůdového 
úřadu Společenství (CPVO) 

Příloha č. 3 
Tabulka č. 3.2 

Tabulka 
Seznam dle 32019L0114, Příloha, Část B,  
Příloha II. 

32019L0114 
Příloha 
Část B 
Příloha II 

Tabulka 
Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 
písm. b), které musí být v souladu 
s obecnými zásadami zkoušení 
Mezinárodní unie pro ochranu nových 
odrůd rostlin (UPOV) 
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Číslo předpisu EU 
(kód CELEX) Název předpisu EU 

32002L0053 Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin 
32002L0055 Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh 

32003L0090 
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 

32003L0091 
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 

32004L0029 Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků 
pro zkoušení odrůd révy vinné 

32005L0091 
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 

32006L0127 
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 

32007L0048 
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 

32007L0049 
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 

32008L0062 
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 

32008L0083 
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 

32009L0097 
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 

32009L0145 Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování 
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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, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh 

32010L0046 

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 vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů 
zeleniny 

32011L0068 

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 

32012L0008 
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 

32012L0044 

Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, 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 

32013L0057 

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 

32014L0097 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 

32014L0105 

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 
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 

32015L1168 

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 

32016L1914 
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 
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určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny 

32018L0100 

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 

32019L0114 

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 
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