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217

VYHLÁŠKA

ze dne 15. srpna 2019,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního
roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., vyhlášky

č. 111/2012 Sb. a vyhlášky č. 189/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 4 odst. 6 se slova „a pátek, které
předcházejí Pondělí velikonočnímu“ nahrazují slovy
„ , který předchází Velkému pátku“.

2. Příloha k vyhlášce zní:

„Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, který na-
bývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2019

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

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění
zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanovuje výčet metodik polních

a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stá-
losti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů,
zeleninových druhů, révy, chmele a ovocných rodů
a druhů.

§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

(1) Metodikami stanovujícími základní poža-
davky na uspořádání a podmínky zkoušek, způsob
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1) Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 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 Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 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.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků
pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k čl. 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 Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k čl. 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.
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k čl. 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 Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k čl. 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.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování ze-
mědělských 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.
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví pro-
váděcí opatření k čl. 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.
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 čl. 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.
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování
krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy
genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou
vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.
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 čl. 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.



hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se
rozumí

a) protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity
a stálosti podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie2) (dále jen „protokoly“) schvá-
lené Odrůdovým úřadem Společenství a uveřej-
něné na jeho internetových stránkách,

b) obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, unifor-
mity a stálosti Unie pro ochranu nových odrůd
rostlin podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie3) (dále jen „zásady zkoušení“)
schválené Unií pro ochranu nových odrůd rost-
lin a uveřejněné na jejích internetových strán-
kách,

c) metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stá-
losti pro révu4) schválená Ústředním kontrol-
ním a zkušebním ústavem zemědělským (dále
jen „Ústav“) a uveřejněná na jeho internetových
stránkách,

d) obecná metodika zkoušek odlišnosti, unifor-
mity a stálosti schválená Ústavem, jež je nedíl-
nou součástí protokolů a zásad zkoušení pro
všechny rody a druhy a metodiky zkoušek od-
lišnosti, uniformity a stálosti pro révu, uveřej-
něná na jeho internetových stránkách,

e) metodiky zkoušek užitné hodnoty zeměděl-
ských druhů, révy5) a chmele schválené Ústa-
vem (dále jen „metodiky zkoušek užitné hod-
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Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES,
kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 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.
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví
prováděcí opatření k čl. 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.
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/
/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.
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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.
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 čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 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.

2) Čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Komise 2003/90/ES, čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Komise 2003/91/ES, čl. 6 odst. 4
písm. a) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU.

3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Komise 2003/90/ES, čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Komise 2003/91/ES, čl. 6 odst. 4
písm. b) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU.

4) První věta čl. 1 směrnice Komise 2004/29/ES.
5) Čl. 1 odst. 3 směrnice Komise 2003/90/ES a druhá věta čl. 1 směrnice Komise 2004/29/ES.



noty“) a uveřejněné na jeho internetových
stránkách,

f) obecná metodika zkoušek užitné hodnoty
schválená Ústavem, jež je nedílnou součástí me-
todiky pro zkoušky užitné hodnoty přísluš-
ného druhu, uveřejněná na jeho internetových
stránkách, nebo

g) metodiky speciálních testů pro zkoušky užitné
hodnoty zemědělských druhů schválené Ústa-
vem, jež jsou nedílnou součástí metodiky pro
zkoušky užitné hodnoty příslušného druhu,
uveřejněné na jeho internetových stránkách.

(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 znemož-
něno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku
nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení
probíhá6).

(3) Podmínky zkoušek, způsob hodnocení
a přehled znaků zkoušených odrůd odpovídají po-
žadavkům metodik uvedených v § 3 až 8.

§ 3

Obecné metodiky zkoušek odrůd

(1) Postupy k zajištění jednotného vedení
zkoušek odrůd všech rodů a druhů stanovují obecná
metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti
a obecná metodika zkoušek užitné hodnoty uvedené
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
odrůd všech rodů a druhů se použije obecná meto-
dika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uve-
dená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 1.1.

(3) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd země-
dělských druhů, révy a chmele se použije obecná
metodika zkoušek užitné hodnoty uvedená v příloze
č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 1.2.

§ 4

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
odrůd zemědělských druhů se kromě obecné meto-
diky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uve-
dené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této vy-
hlášce, 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.

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd země-
dělských druhů se kromě obecné metodiky zkoušek
užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 3 použijí meto-
diky 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 spe-
ciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty pro ze-
mědělské druhy, uvedené v příloze č. 2 k této vy-
hlášce, tabulce č. 2.3b).

(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 uvede-
ných v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce
č. 2.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uve-
dené,

b) v technických dotaznících zásad zkoušení uve-
dených v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce
č. 2.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uve-
dené;

pro posouzení uniformity se použijí příslušné pro-
tokoly a zásady zkoušení. Pokud je však úroveň uni-
formity stanovena na základě odchylných typů, po-
užije se populační standarda 10 % a pravděpodob-
nost přijetí alespoň 90 %7).

§ 5

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
odrůd zeleninových druhů se kromě obecné meto-
diky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uve-
dené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této vy-
hlášce, 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.

(2) V případě uchovávaných odrůd a odrůd vy-
šlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek
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6) Čl. 2 směrnice Komise 2003/90/ES a směrnice Komise 2003/91/ES.
7) Čl. 4 směrnice Komise 2008/62/ES.



mohou být pro posouzení odlišnosti a stálosti, od-
chylně od § 2 odst. 2, použity pouze znaky uvedené

a) v technických dotaznících protokolů uvede-
ných v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce
č. 3.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uve-
dené,

b) v technických dotaznících zásad zkoušení uve-
dených v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce
č. 3.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uve-
dené;

pro posouzení uniformity se použijí příslušné pro-
tokoly a zásady zkoušení. Pokud je však úroveň uni-
formity stanovena na základě odchylných typů, po-
užije se populační standarda 10 % a pravděpodob-
nost přijetí alespoň 90 %8).

§ 6

Metodiky zkoušek odrůd révy

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

(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.

§ 7

Metodiky zkoušek odrůd ovocných rodů a druhů

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
odrůd ovocných rodů a druhů se kromě obecné me-
todiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uve-
dené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 5 k této vy-
hlášce, 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.

§ 8

Metodiky zkoušek odrůd ostatních druhů
uvedených v druhovém seznamu

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti

odrůd chmele se kromě obecné metodiky zkoušek
odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2
použije protokol uvedený v příloze č. 6 k této vy-
hlášce, tabulce č. 6.1 pro chmel.

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd chmele
se kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty
uvedené v § 3 odst. 2 použije metodika zkoušek
užitné hodnoty uvedená v příloze č. 6 k této vy-
hlášce, tabulce č. 6.2 pro chmel.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik
zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné
hodnoty odrůd.

2. Vyhláška č. 125/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd.

3. Vyhláška č. 320/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 11/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 446/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 389/2010 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 404/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 290/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 430/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.
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8) Čl. 4 a čl. 22 směrnice Komise 2009/145/ES.



10. Vyhláška č. 91/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 362/2015 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

12. Vyhláška č. 208/2016 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

13. Vyhláška č. 70/2017 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

14. Vyhláška č. 177/2017 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

15. Vyhláška č. 166/2018 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek
odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty
odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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