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IV. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůd 

Navrhovaný právní předpis 
Vyhláška č. …, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., 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 

Čl. I. 4. 
Tabulka č. 5.1 
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. 

Čl. I. 4. 
Tabulka č. 5.2 
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 
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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. 

Navrhovaný právní předpis  
Vyhláška č. …, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu 
metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty 
odrůd. 

Odpovídající předpis EU 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 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 

Článek I, 1.  

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta 
„Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze 
dne 28. listopadu 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.“. 

32019L1985 Článek 4 
 

Členské státy přijmou a zveřejní právní    a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
května 2020. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. června 
2020. 
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. 

Článek I, 2. 

Tabulka č. 2.1 
Seznam dle 32019L1985, Příloha, Část A, Příloha 
I, s výjimkou druhů Gossypium spp. – bavlník 
aOryza sativa L. – rýže, na základě osvobození ČR 
podle 32010D0680. 

32019L1985 
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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Článek I, 2. 

Tabulka č. 2.2 
Seznam dle 32019L1985, Příloha, Část A, Příloha 
II, s výjimkou druhu Arachis hypogea L. – 
podzemnice olejná na základě osvobození ČR 
podle 32010D0680 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. 

32019L1985 
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). 

Článek I, 3. 
Tabulkač. 3.1 
Seznam dle32019L1985, Příloha, Část B,  
Příloha I. 

 
 
32019L1985 

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). 

Článek II 
Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 
2020. 

32019L1985 Článek 4 

Členské státy přijmou a zveřejní právní    a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
května 2020. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. 
Použijí tyto předpisy ode dne 1. června 
2020. 
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. 

 

Číslo předpisu EU 
(kód CELEX) Název předpisu EU 

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. 

32019L1985 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 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 
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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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