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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 
Odpovídající předpis EU 

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

Obsah 

CELEX č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

Poznámka 
č. 1 

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 
17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a 
druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 
Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 
2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. 
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 
23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 
2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam 
rodů a druhů  
v čl. 2 odst. 1 písm. b). 

32019L0990 Článek 4 Provedení  
Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 30. června 
2020. Neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. 
července 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. 

32020L0432 Článek 2 Provedení  
1.Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 30. 
června 2020. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění. Použijí tyto předpisy ode 
dne 1. července 2020. Tyto předpisy 
přijaté členskými státy musí obsahovat 
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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. 

Příloha 
Část 4. 

V příloze část 4 včetně nadpisu zní: 
„4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné 
účely): 

Allium cepa L.  

- skupina Cepa           Cibule, Echalion 

- skupina Aggregatum Šalotka 

Allium fistulosum L.                           Cibule sečka 

Allium porrum L.                               Pór 

Allium sativum L.                              Česnek 

Allium schoenoprasum L. Pažitka 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Kerblík 

Apium graveolens L.  

- skupina Celer bulvový                        Celer bulvový 

- skupina Celer řapíkatý                       Celer řapíkatý 

Asparagus officinalis L.                       Chřest 

Beta vulgaris L.  

- skupina Mangold                              Mangold 

- skupina Řepa zeleninová                      Řepa salátová včetně  
„Cheltenham beet“ 

Brassica oleracea L.  

- skupina Brokolice (květáková a 
výhonková)    

Brokolice 

- skupina Kadeřávek                            Kadeřávek 

- skupina Kapusta hlávková                     Kapusta hlávková 

- skupina Kapusta listová                      Kapusta listová 

- skupina Kapusta růžičková                   Kapusta růžičková 

32019L0990 Příloha 
Část A 
odstavec 1) 

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:  
1) V čl. 2 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:  
 
„Allium cepa L.  
— skupina Cepa (Cibule, Echalion)  
— skupina Aggregatum (Šalotka)  
Allium fistulosum L. (Cibule sečka)  
— všechny odrůdy  
Allium porrum L. (Pór)  
— všechny odrůdy  
Allium sativum L. (Česnek)  
— všechny odrůdy  
Allium schoenoprasum L. (Pažitka)  
— všechny odrůdy  
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
(Kerblík)  
— všechny odrůdy  
Apium graveolens L.  
— skupina Celer řapíkatý  
— skupina Celer bulvový  
Asparagus officinalis L. (Chřest)  
— všechny odrůdy  
Beta vulgaris L.  
— skupina Řepa zeleninová (Řepa 
salátová včetně „Cheltenham beet“)  
— skupina Mangold  
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- skupina Kedluben                             Kedluben 

- skupina Květák                               Květák 

- skupina Portugalské zelí                     Portugalské zelí 

- skupina Capitata                             Zelí hlávkové bílé a zelí  
hlávkové červené 

Brassica rapa L.  

- skupina Vodnice                              Vodnice 

- skupina Zelí pekingské                       Zelí pekingské 

Capsicum annuum L.                             Paprika, chilli 

Cichorium endivia L.                           Endivie 

Cichorium intybus L.  

- skupina Čekanka listová                      Čekanka hlávková 

- skupina Čekanka pro puky                     Čekanka pro puky 

- skupina Čekanka průmyslová                   Čekanka kořenová 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. 
 et Nakai    

Meloun vodní 

Cucumis melo L.                                Meloun cukrový 

Cucumis sativus L.  

- skupina Okurka nakládačka                    Okurka nakládačka 

- skupina Okurka salátová                      Okurka salátová 

Cucurbita maxima Duchesne                      Tykev velkoplodá 

Cucurbita pepo L.                              Tykev obecná včetně  
cukety a patizonu 

Cynara cardunculus L.  

- skupina Artyčok                              Artyčok 

- skupina Karda                                Karda 

Daucus carota L.                               Mrkev a mrkev krmná 

Foeniculum vulgare Mill.  

- skupina Azoricum                             Fenykl 

Lactuca sativa L.                              Salát 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman  
ex A.W. Hill 

 

- skupina Petržel kořenová                     Petržel kořenová 

- skupina Petržel listová                      Petržel listová 

Brassica oleracea L.  
— skupina Kadeřávek  
— skupina Květák  
— skupina Capitata (Zelí hlávkové bílé a 
zelí hlávkové červené)  
— skupina Kapusta růžičková  
— skupina Kedluben  
— skupina Kapusta hlávková  
— skupina Brokolice (květáková a 
výhonková)  
— skupina Kapusta listová  
— skupina Portugalské zelí  
Brassica rapa L.  
— skupina Zelí pekingské  
— skupina Vodnice 
Capsicum annuum L. (Chilli nebo 
paprika)  
— všechny odrůdy  
Cichorium endivia L. (Endivie)  
— všechny odrůdy  
Cichorium intybus L.  
— skupina Čekanka pro puky  
— skupinka Čekanka listová (Čekanka 
hlávková)  
— skupina Čekanka průmyslová 
(kořenová)  
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 
Nakai (Meloun vodní)  
— všechny odrůdy  
Cucumis melo L. (Meloun cukrový) 
 — všechny odrůdy  
Cucumis sativus L.  
— skupina Okurka salátová  
— skupina Okurka nakládačka  
Cucurbita maxima Duchesne (Tykev 
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Phaseolus coccineus L.                         Fazol šarlatový 

Phaseolus vulgaris L.  

- skupina Fazol obecný keříčkový               Fazol obecný keříčkový 

- skupina Fazol obecný pnoucí                  Fazol obecný pnoucí 

Pisum sativum L.  

- skupina Hrách cukrový                        Hrách cukrový 

- skupina Hrách dřeňový                        Hrách dřeňový 

- skupina Hrách kulatosemenný                  Hrách kulatosemenný 

Raphanus sativus L.  

- skupina Ředkev                               Ředkev 

- skupina Ředkvička                            Ředkvička 

Rheum rhabarbarum L.                           Reveň 

Scorzonera hispanica L.                        Černý kořen 

Solanum lycopersicum L.                        Rajče 

Solanum melongena L.                           Lilek vejcoplodý 

Spinacia oleracea L.                           Špenát 

Valerianella locusta (L.) Laterr.              Kozlíček polníček 

Vicia faba L.                                  Bob zahradní 

Zea mays L.  

- skupina Kukuřice cukrová                     Kukuřice cukrová 

- skupina Kukuřice pukancová                   Kukuřice pukancová 

 
Všechny hybridy výše uvedených druhů a 
 skupin.“. 

 

 

velkoplodá)  
— všechny odrůdy  
Cucurbita pepo L. (Tykev obecná, včetně 
zralé tykve a patizonu, nebo cuketa, 
včetně nezralého patizonu)  
— všechny odrůdy  
Cynara cardunculus L.  
— skupina Artyčok  
— skupina Karda  
Daucus carota L. (Mrkev a Mrkev krmná)  
— všechny odrůdy  
Foeniculum vulgare Mill. (Fenykl)  
— skupina Azoricum  
Lactuca sativa L. (Salát)  
— všechny odrůdy  
Solanum lycopersicum L. (Rajče)  
— všechny odrůdy  
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 
A. W. Hill  
— skupina Petržel listová  
— skupina Petržel kořenová  
Phaseolus coccineus L. (Fazol šarlatový)  
— všechny odrůdy  
Phaseolus vulgaris L.  
— skupina Fazol obecný keříčkový  
— skupina Fazol obecný pnoucí 
Pisum sativum L.  
— skupina Hrách kulatosemenný  
— skupina Hrách dřeňový  
— skupina Hrách cukrový  
Raphanus sativus L.  
— skupina Ředkvička  
— skupina Ředkev  
Rheum rhabarbarum L. (Reveň)  
— všechny odrůdy  
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Scorzonera hispanica L. (Hadí mord 
španělský neboli černý kořen)  
— všechny odrůdy  
Solanum melongena L. (Lilek 
vejcoplodý)  
— všechny odrůdy  
Spinacia oleracea L. (Špenát)  
— všechny odrůdy  
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Kozlíček 
polníček)  
— všechny odrůdy  
Vicia faba L. (Bob zahradní)  
— všechny odrůdy  
Zea mays L.  
— skupina Kukuřice cukrová  
— skupina Kukuřice pukancová  
 
Všechny hybridy výše uvedených druhů 
a skupin.“ 

  32019L0990 Příloha B 
 

PŘÍLOHA II Seznam rodů a druhů podle 
čl. 1 odst. 2 
 
„Allium cepa L.  
— skupina Cepa (Cibule, Echalion)  
— skupina Aggregatum (Šalotka)  
Allium fistulosum L. (Cibule sečka)  
— všechny odrůdy  
Allium porrum L. (Pór)  
— všechny odrůdy  
Allium sativum L. (Česnek)  
— všechny odrůdy  
Allium schoenoprasum L. (Pažitka)  
— všechny odrůdy  
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
(Kerblík)  
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— všechny odrůdy  
Apium graveolens L.  
— skupina Celer řapíkatý  
— skupina Celer bulvový  
Asparagus officinalis L. (Chřest)  
— všechny odrůdy  
Beta vulgaris L.  
— skupina Řepa zeleninová (Řepa 
salátová včetně „Cheltenham beet“)  
— skupina Mangold  
Brassica oleracea L.  
— skupina Kadeřávek  
— skupina Květák  
— skupina Capitata (Zelí hlávkové bílé a 
zelí hlávkové červené)  
— skupina Kapusta růžičková  
— skupina Kedluben  
— skupina Kapusta hlávková  
— skupina Brokolice (květáková a 
výhonková)  
— skupina Kapusta listová  
— skupina Portugalské zelí  
Brassica rapa L.  
— skupina Zelí pekingské  
— skupina Vodnice 
Capsicum annuum L. (Chilli nebo 
paprika)  
— všechny odrůdy  
Cichorium endivia L. (Endivie)  
— všechny odrůdy  
Cichorium intybus L.  
— skupina Čekanka pro puky  
— skupinka Čekanka listová (Čekanka 
hlávková)  
— skupina Čekanka průmyslová 
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(kořenová)  
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 
Nakai (Meloun vodní)  
— všechny odrůdy  
Cucumis melo L. (Meloun cukrový) 
 — všechny odrůdy  
Cucumis sativus L.  
— skupina Okurka salátová  
— skupina Okurka nakládačka  
Cucurbita maxima Duchesne (Tykev 
velkoplodá)  
— všechny odrůdy  
Cucurbita pepo L. (Tykev obecná, včetně 
zralé tykve a patizonu, nebo cuketa, 
včetně nezralého patizonu)  
— všechny odrůdy  
Cynara cardunculus L.  
— skupina Artyčok  
— skupina Karda  
Daucus carota L. (Mrkev a Mrkev krmná)  
— všechny odrůdy  
Foeniculum vulgare Mill. (Fenykl)  
— skupina Azoricum  
Lactuca sativa L. (Salát)  
— všechny odrůdy  
Solanum lycopersicum L. (Rajče)  
— všechny odrůdy  
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 
A. W. Hill  
— skupina Petržel listová  
— skupina Petržel kořenová  
Phaseolus coccineus L. (Fazol šarlatový)  
— všechny odrůdy  
Phaseolus vulgaris L.  
— skupina Fazol obecný keříčkový  
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— skupina Fazol obecný pnoucí 
Pisum sativum L.  
— skupina Hrách kulatosemenný  
— skupina Hrách dřeňový  
— skupina Hrách cukrový  
Raphanus sativus L.  
— skupina Ředkvička  
— skupina Ředkev  
Rheum rhabarbarum L. (Reveň)  
— všechny odrůdy  
Scorzonera hispanica L. (Hadí mord 
španělský neboli černý kořen)  
— všechny odrůdy  
Solanum melongena L. (Lilek 
vejcoplodý)  
— všechny odrůdy  
Spinacia oleracea L. (Špenát)  
— všechny odrůdy  
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Kozlíček 
polníček)  
— všechny odrůdy  
Vicia faba L. (Bob zahradní)  
— všechny odrůdy  
Zea mays L.  
— skupina Kukuřice cukrová  
— skupina Kukuřice pukancová  
 

  32020L0432 Příloha V čl. 2 odst. 1 směrnice 2002/55/ES se 
písmeno b) nahrazuje tímto:  
„b) „zeleninou“: rostliny níže uvedených 
druhů, které jsou určeny k zemědělské 
nebo zahradnické produkci, s výjimkou 
okrasných účelů: 
 
Allium cepa L.  
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— skupina Cepa (Cibule, Echalion)  
— skupina Aggregatum (Šalotka)  
Allium fistulosum L. (Cibule sečka)  
— všechny odrůdy  
Allium porrum L. (Pór)  
— všechny odrůdy  
Allium sativum L. (Česnek)  
— všechny odrůdy  
Allium schoenoprasum L. (Pažitka)  
— všechny odrůdy  
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 
(Kerblík)  
— všechny odrůdy  
Apium graveolens L.  
— skupina Celer řapíkatý  
— skupina Celer bulvový  
Asparagus officinalis L. (Chřest)  
— všechny odrůdy  
Beta vulgaris L.  
— skupina Řepa zeleninová (Řepa 
salátová včetně „Cheltenham beet“)  
— skupina Mangold  
Brassica oleracea L.  
— skupina Kadeřávek  
— skupina Květák  
— skupina Capitata (Zelí hlávkové bílé a 
zelí hlávkové červené)  
— skupina Kapusta růžičková  
— skupina Kedluben  
— skupina Kapusta hlávková  
— skupina Brokolice (květáková a 
výhonková)  
— skupina Kapusta listová  
— skupina Portugalské zelí  
Brassica rapa L.  
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— skupina Zelí pekingské  
— skupina Vodnice 
Capsicum annuum L. (Chilli nebo 
paprika)  
— všechny odrůdy  
Cichorium endivia L. (Endivie)  
— všechny odrůdy  
Cichorium intybus L.  
— skupina Čekanka pro puky  
— skupinka Čekanka listová (Čekanka 
hlávková)  
— skupina Čekanka průmyslová 
(kořenová)  
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 
Nakai (Meloun vodní)  
— všechny odrůdy  
Cucumis melo L. (Meloun cukrový) 
 — všechny odrůdy  
Cucumis sativus L.  
— skupina Okurka salátová  
— skupina Okurka nakládačka  
Cucurbita maxima Duchesne (Tykev 
velkoplodá)  
— všechny odrůdy  
Cucurbita pepo L. (Tykev obecná, včetně 
zralé tykve a patizonu, nebo cuketa, 
včetně nezralého patizonu)  
— všechny odrůdy  
Cynara cardunculus L.  
— skupina Artyčok  
— skupina Karda  
Daucus carota L. (Mrkev a Mrkev krmná)  
— všechny odrůdy  
Foeniculum vulgare Mill. (Fenykl)  
— skupina Azoricum  
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Lactuca sativa L. (Salát)  
— všechny odrůdy  
Solanum lycopersicum L. (Rajče)  
— všechny odrůdy  
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 
A. W. Hill  
— skupina Petržel listová  
— skupina Petržel kořenová  
Phaseolus coccineus L. (Fazol šarlatový)  
— všechny odrůdy  
Phaseolus vulgaris L.  
— skupina Fazol obecný keříčkový  
— skupina Fazol obecný pnoucí 
Pisum sativum L.  
— skupina Hrách kulatosemenný  
— skupina Hrách dřeňový  
— skupina Hrách cukrový  
Raphanus sativus L.  
— skupina Ředkvička  
— skupina Ředkev  
Rheum rhabarbarum L. (Reveň)  
— všechny odrůdy  
Scorzonera hispanica L. (Hadí mord 
španělský neboli černý kořen)  
— všechny odrůdy  
Solanum melongena L. (Lilek 
vejcoplodý)  
— všechny odrůdy  
Spinacia oleracea L. (Špenát)  
— všechny odrůdy  
Valerianella locusta (L.) Laterr. (Kozlíček 
polníček)  
— všechny odrůdy  
Vicia faba L. (Bob zahradní)  
— všechny odrůdy  
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Zea mays L.  
— skupina Kukuřice cukrová  
— skupina Kukuřice pukancová  
 
Všechny hybridy výše uvedených druhů 
a skupin.“ 

 
 
 
 

Číslo předpisu ES (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu ES 

32019L0990 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů 
uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v 
příloze směrnice Komise 93/61/EHS 
 

32020L0432 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 
2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b) 
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