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II. 

 
N á v r h  

 

VYHLÁŠKA, 

kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, 
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb.,  
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.: 

Čl. I 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, 
uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 
446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 
Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb. a vyhlášky 
č. 208/2016 Sb., zní:  

„Příloha č. 1 
Metodiky zkoušek zemědělských druhů 

Tabulka č. 1.1 
 

Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek 
odlišnosti, uniformity a stálosti 

 

Zemědělský druh  Protokol 

Avena nuda L. Oves nahý TP 20/1 ze dne 6.11.2003 

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. 
Koch) 

Oves setý TP 20/1 ze dne 6.11.2003 

Brassica napus L. (partim) Řepka TP 36/2 ze dne 16.11.2011 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 
Rchb. 

Tuřín TP 89/1 ze dne 11.3.2015 

Cannabis sativa L. Konopí seté TP 276/1 ze dne 28.11.2012 

Festuca filiformis Pourr. Kostřava vláskovitá TP 67/1 ze dne 23.6.2011 

Festuca ovina L. Kostřava ovčí TP 67/1 ze dne 23.6.2011 

Festuca rubra L. Kostřava červená TP 67/1 ze dne 23.6.2011 
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Zemědělský druh  Protokol 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostřava drsnolistá TP 67/1 ze dne 23.6.2011 

Helianthus annuus L. Slunečnice TP 81/1 ze dne 31.10.2002 

Hordeum vulgare L. Ječmen TP 19/3 ze dne 21.3.2012 

Linum usitatissimum L. Len TP 57/2 ze dne 19.3.2014 

Lolium multiflorum Lam. Jílek mnohokvětý TP 4/1 ze dne 23.6.2011 

Lolium perenne L. Jílek vytrvalý TP 4/1 ze dne 23.6.2011 

Lolium x boucheanum Kunth Jílek hybridní  TP 4/1 ze dne 23.6.2011 

Pisum sativum L. (partim) 
Hrách polní (včetně 
pelušky) 

TP 7/2 rev. ze dne 11.3.2015 

Secale cereale L. Žito TP 58/1 ze dne 31.10.2002 

Solanum tuberosum L. Brambor TP 23/2 ze dne 1.12.2005 

Triticum aestivum L. Pšenice setá 
TP 3/4 rev. 2 ze dne 
16.2.2011 

Triticum durum Desf. Pšenice tvrdá TP 120/3 ze dne 19.3.2014 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Tritikale 
TP 121/2 rev. 1 ze dne 
16.2.2011 

Zea mays L. (partim) 
Kukuřice (mimo 
pukancové a cukrové) 

TP 2/3 ze dne 11.3.2010 

 
Tabulka č. 1.2 

 
Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat metodikám zkoušek 

odlišnosti, uniformity a stálosti 
 

Zemědělský druh  Zásada zkoušení 

Agrostis canina L. Psineček psí TG/30/6 ze dne 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Psineček tenký TG/30/6 ze dne 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth Psineček veliký TG/30/6 ze dne 12.10.1990 
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Zemědělský druh  Zásada zkoušení 

Agrostis stolonifera L. Psineček výběžkatý TG/30/6 ze dne 12.10.1990 

Beta vulgaris L. var. Crassa Mansf. Řepa krmná TG/150/3 ze dne 4.11.1994 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 
Briggs 

Řepice TG/185/3 ze dne 17.4.2002 

Bromus catharticus Vahl Sveřep samužníkovitý TG/180/3 ze dne 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Sveřep sitecký TG/180/3 ze dne 4.4.2001 

Carthamus tinctorius L. Světlice barvířská TG/134/3 ze dne 12.10.1990 

Dactylis glomerata L. Srha laločnatá TG/31/8 ze dne 17.4.2002 

Festuca arundinacea Schreb. Kostřava rákosovitá TG/39/8 ze dne 17.4.2002 

Festuca pratensis Huds. Kostřava luční TG/39/8 ze dne 17.4.2002 

Glycine max (L.) Merr. Sója  TG/80/6 ze dne 1.4.1998 

Lotus corniculatus L. Štírovník růžkatý TG/193/1 ze dne 9.4.2008 

Lupinus albus L. Lupina bílá TG/66/4 ze dne 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá TG/66/4 ze dne 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Lupina žlutá TG/66/4 ze dne 31.3.2004 

Medicago sativa L. Vojtěška setá TG/6/5 ze dne 6.4.2005 

Medicago x varia T. Martyn Vojtěška proměnlivá TG/6/5 ze dne 6.4.2005 

Papaver somniferum L. Mák TG/166/4 ze dne 9.4.2014 

Phleum nodosum L. Bojínek hlíznatý TG/34/6 ze dne 7.11.1984 

Phleum pratense L. Bojínek luční TG/34/6 ze dne 7.11.1984 

Poa pratensis L. Lipnice luční TG/33/7 ze dne 9.4.2014 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Ředkev olejná TG/178/3 ze dne 4.4.2001 
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Zemědělský druh  Zásada zkoušení 

Sinapis alba L. Hořčice bílá TG/179/3 ze dne 4.4.2001 

Sorghum bicolor (L.) Moench Čirok  TG/122/3 ze dne 6.10.1989 

Trifolium pratense L. Jetel luční TG/5/7 ze dne 4.4.2001 

Trifolium repens L. Jetel plazivý TG/38/7 ze dne 9.4.2003 

Vicia faba L. (partim) Bob polní TG/8/6 ze dne 17.4.2002 

Vicia sativa L. Vikev setá TG/32/7 ze dne 20.3.2013 

xFestulolium Asch. & Graebn. Festulolium TG/243/1 ze dne 9.4.2008 

 
Tabulka č. 1.3 

 
Seznam zemědělských druhů, jejichž odrůdy musí vyhovovat 

metodikám zkoušek užitné hodnoty 
 

Zemědělský druh Metodika zkoušek užitné hodnoty 

Pro všechny druhy ZUH/1-2016 - Obecná část ze dne 1.9.2016 

Bob polní ZUH/2-2016 - Bob polní ze dne 1.9.2016 

Brambor ZUH/3-2016 - Brambor ze dne 1.9.2016 

Řepka ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 

Řepice ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 

Hořčice bílá ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 

Hořčice sareptská ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 

Hořčice černá ZUH/4-2016 - Brukvovité olejniny ze dne 1.9.2016 

Cukrovka ZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016 

Řepa krmná ZUH/5-2016 - Řepa ze dne 1.9.2016 

Čekanka průmyslová ZUH/6-2016 - Čekanka průmyslová ze dne 1.9.2016 
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Zemědělský druh Metodika zkoušek užitné hodnoty 

Čirok ZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016 

Čirok súdánská tráva ZUH/7-2016 - Čirok ze dne 1.9.2016 

Čirok x súdánská tráva ZUH/7-2016 - Čirok  ze dne 1.9.2016 

Hrách polní (včetně pelušky) ZUH/8-2016 - Hrách ze dne 1.9.2016 

Chmel ZUH/9-2016 - Chmel ze dne 1.9.2016 

Ječmen ZUH/10-2016 - Ječmen ze dne 1.9.2016 

Vojtěška proměnlivá ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Vojtěška setá ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel alexandrijský ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel luční ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel nachový ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel zvrácený (perský) ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel plazivý ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jetel zvrhlý (švédský) ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Pískavice řecké seno ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Štírovník růžkatý ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Tolice dětelová ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Vičenec ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Jestřabina východní ZUH/11-2016 - Jeteloviny ze dne 1.9.2016 

Kapusta krmná ZUH/12-2016 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 1.9.2016 

Tuřín ZUH/12-2016 - Kapusta krmná, tuřín ze dne 1.9.2016 

Kmín ZUH/13-2016 - Kmín ze dne 1.9.2016 
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Zemědělský druh Metodika zkoušek užitné hodnoty 

Konopí seté ZUH/14-2016 - Konopí seté ze dne 1.9.2016 

Kukuřice (mimo pukancové a cukrové) ZUH/15-2016 - Kukuřice  ze dne 1.9.2016 

Len ZUH/16-2016 - Len ze dne 1.9.2016 

Lesknice kanárská ZUH/17-2016 - Lesknice kanárská  ze dne 1.9.2016 

Lupina bílá ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 

Lupina úzkolistá ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 

Lupina žlutá ZUH/18-2016 - Lupina ze dne 1.9.2016 

Mák ZUH/19-2016 - Mák ze dne 1.9.2016 

Hořčice bílá ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 

Ředkev olejná ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 

Řepka ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 

Svazenka ZUH/20-2016 - Meziplodiny ze dne 1.9.2016 

Oves nahý ZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016 

Oves setý ZUH/21-2016 - Oves ze dne 1.9.2016 

Pšenice setá ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 

Pšenice špalda ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 

Pšenice tvrdá ZUH/22-2016 - Pšenice ze dne 1.9.2016 

Réva ZUH/23-2016 - Réva ze dne 1.9.2016 

Slunečnice ZUH/24-2016 - Slunečnice ze dne 1.9.2016 

Sója ZUH/25-2016 - Sója  ze dne 1.9.2016 

Světlice barvířská ZUH/26-2016 - Světlice barvířská ze dne 1.9.2016 

Bojínek luční ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 
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Zemědělský druh Metodika zkoušek užitné hodnoty 

Festulolium ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Jílek hybridní ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Jílek mnohokvětý ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Jílek vytrvalý ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Kostřava červená ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Kostřava luční ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Kostřava rákosovitá ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Lipnice luční ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Ovsík vyvýšený ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Psárka luční ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Psineček veliký ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Srha laločnatá ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Sveřep samužníkovitý ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Sveřep sitecký ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Trojštět žlutavý ZUH/27-2016 - Trávy ze dne 1.9.2016 

Tritikale ZUH/28-2016 - Tritikale ze dne 1.9.2016 

Vikev panonská ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 

Vikev setá ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 

Vikev huňatá ZUH/29-2016 - Vikev ze dne 1.9.2016 

Žito ZUH/30-2016 - Žito ze dne 1.9.2016 

“. 
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Čl. II 
Účinnost 

 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministr: 
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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 
O b e c n á   č á s t 
 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Evropská unie přijala směrnici Komise 2003/90/ES a směrnici Komise 2003/91/ES s cílem 
zajistit, aby odrůdy druhů, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, 
vyhovovaly protokolům pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti vydaným Odrůdovým 
úřadem Společenství (dále jen „CPVO“). Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedené 
směrnice vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro 
ochranu nových odrůd rostlin (dále jen „UPOV“). Směrnice ponechává na členských státech, 
jakým způsobem při respektování přílohy č. III, nastaví kritéria a metodiky pro provádění 
zkoušek užitné hodnoty. 

V České republice představuje platnou právní úpravu této oblasti vyhláška č. 449/2006 Sb.,  
o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění 
vyhlášky č. 125/2007 Sb., vyhlášky č. 320/2007 Sb., vyhlášky č. 11/2009 Sb., vyhlášky         
č. 446/2009 Sb., vyhlášky č. 389/2010 Sb., vyhlášky č. 404/2011 Sb., vyhlášky č. 290/2012 
Sb., vyhlášky č. 430/2013 Sb., vyhlášky č. 91/2014 Sb., vyhlášky č. 362/2015 Sb. a vyhlášky 
č. 208/2016 Sb. (dále jen „vyhláška“) a vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb. 

Nezbytnost předložení novely vyhlášky, úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů jsou 
podrobně uvedeny v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace. 

Současný platný právní stav ani navrhované řešení nemá žádné negativní dopady ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 

Předložená novela sjednocuje latinské a české názvy rostlin uvedených v příloze č. 1 
vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, 
tedy s latinskými a českými názvy podle druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

Jedná se o novelu vyhlášky technického charakteru předkládanou zejména z důvodu 
aktualizace seznamu metodik zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů.  

Dále byl do metodik zkoušek nově zařazen zemědělský druh jestřabina východní. 

Předložený návrh novely vyhlášky nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

V případě, že by nedošlo ke změně platné vyhlášky, nebyly by aktualizovány metodiky 
zkoušek užitné hodnoty dle nových vědeckých poznatků a požadavků praxe. Rovněž by 
nebylo v rámci činnosti ÚKZÚZ sjednoceno názvosloví chorob a škůdců rostlin. To by mohlo 
negativně a zmatečně působit na žadatele o registraci odrůd i širokou veřejnost. Dále by 
nebylo možné řádně registrovat zemědělský druh jestřabina východní.  
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Novela vyhlášky je vypracována v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky 
uvedeným v § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, k jehož provedení 
je navržena. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s právem Evropské unie.  

Předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie      
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 

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

- Směrnice Komise 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; 

- Směrnice Rady 2002/55/ES, o uvádění osiva zeleniny na trh; 

- Směrnice Rady 2002/53/ES, o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. 

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

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 

Na oblast upravenou předloženým návrhem vyhlášky se žádné mezinárodní smlouvy, jimiž je 
Česká republika vázána, nevztahují. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením             
a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady jsou uvedeny v Závěrečné 
zprávě o hodnocení dopadů regulace. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné dopady v sociální oblasti ani žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 
postižením nebo národnostní menšiny. 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná změna vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí          
a osobních údajů. 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Nepředpokládá se žádný dopad předložené novely na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
Z v l á š t n í   č á s t 
 
K Čl. I – k Příloze č. 1 vyhlášky 

K tabulkám č. 1.1, 1.2 a 1.3  

Uvedené tabulky uvádí aktualizovaný seznam názvů zemědělských druhů podle druhového 
seznamu, ve kterém došlo ke sjednocení latinských a českých názvů pěstovaných rostlin 
uvedených v příloze č. 1 vyhlášky s vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového 
seznamu pěstovaných rostlin.  

V tabulce č. 1.1 jsou zároveň uvedeny protokoly CPVO, jimž musí odrůdy těchto 
zemědělských druhů vyhovovat. 

V tabulce č. 1.2 jsou uvedeny i příslušné zásady zkoušení UPOV, jimž musí odrůdy těchto 
zemědělských druhů vyhovovat. 

Tabulka č. 1.3 uvádí aktualizovaný seznam metodik zkoušek užitné hodnoty zemědělských 
druhů. Tyto metodiky byly po sloučení ÚKZÚZ a Státní rostlinolékařské správy (dále jen 
„SRS“) v roce 2014 novelizovány na základě nových vědeckých poznatků, nových trendů ve 
šlechtění odrůd rostlin a požadavků odborné veřejnosti a praxe a za účelem sjednocení 
názvosloví chorob a škůdců rostlin, používaných bývalou SRS a ÚKZÚZ.  

Jako příklad lze uvést zavedení nových typů pokusů v rámci již existujících metodik (pšenice 
tvrdá, pšenice špalda, žito na zelenou hmotu), doplnění metodických pokynů pro pokusy 
zakládané v ekologickém režimu, změny v hodnocení některých chorob a škůdců s ohledem 
na jejich hospodářskou důležitost apod.  

Provedené změny prošly odbornými oponenturami a v souladu § 31 odst. 6 písm. b) zákona    
č. 219/2003 Sb. byly posouzeny Odrůdovou komisí jmenovanou, na návrh ředitele ÚKZÚZ, 
ministrem zemědělství.  

Dále byl v tabulce č. 1.3 do metodik zkoušek užitné hodnoty nově zařazen zemědělský druh 
jestřabina východní (metodika zkoušek užitné hodnoty pro jeteloviny). 
 
 

K Čl. II - Účinnost 

S ohledem na nutnost aplikace metodických změn ve vegetačním období 2017 je účinnost  
vyhlášky stanovena ke dni 1. ledna 2017. 


