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Zákon č. 128/1921 o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a 
sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin 
Vládní nařízení č. 208/1921
Za účelem zvelebení výroby rostlinné zavádí se:
• uznávání původnosti odrůd,
• uznávání osiva a sádě kulturních rostlin a
zkoušení odrůd.

• Označení "původní odrůda", "uznané osivo", "uznaná sáď", "do rejstříku zapsaná odrůda" (§ 9) 
povoluje se jen podle ustanovení toho zákona.

• Uznání původnosti odrůdy – uznávací komise navrhuje ministerstvu zemědělství na základě 
šlechtitelské vyrovnanosti (OUS) a komisionální prohlídky šlechtitelského podniku, na 3 roky  

• Kniha původních odrůd vydávána ve  "Věstníku ministerstva zemědělství". 

• …Součástí knihy původních odrůd, jakož i rejstříku osvědčených odrůd
jest sbírka typických vzorků zrna, klasů, resp. plodů. Sbírky vedou 
a udržují stanice a ústavy nejméně po dobu trvání zápisu.

• Rejstřík osvědčených odrůd - odrůdy, které se podle 
víceletých srovnávacích pokusů provedených veřejnými stanicemi a ústavy 
zvláště osvědčily v určitých oblastech republiky Československé, 
po rozhodnutí ústřední uznávací komise zapsány ministerstvem zemědělství 
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Zdroj: Chmelař, F., Šimon, J., Sborník výzkumných ústavů zemědělských Č.S.R., Návrh odrůd pro pšeničné oblasti 
v Československu, Praha, 1933



Odrůdové zkušebnictví

• Registrace odrůd  
Základní předpoklad uznávání a uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu
odrůd a zárukou vhodnosti odrůd pro půdně-klimatické podmínky ČR,
• zkoušky užitné hodnoty (zemědělské druhy)
• zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti

• Doporučování odrůd
U hospodářsky významných zemědělských plodin usnadňuje výběr vhodné odrůdy
pro zvolený účel a dané půdně-klimatické podmínky
• zkoušky užitné hodnoty u registrovaných odrůd vybraných plodin

• Ochrana práv k odrůdám  
Forma ochrany duševního vlastnictví, držitel ochranných práv má výlučné právo k 
využívání chráněné odrůdy

• Národní odrůdová práva - v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění
pozdějších předpisů.

• Odrůdová práva Společenství - na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových
právech Společenství, v platném znění.

• zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti
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Zkoušky užitné hodnoty (UH)

• jsou součástí řízení o registraci odrůd a následného doporučování odrůd,

• poskytují informaci o významných hospodářských vlastnostech odrůd,

• provádí se dle metodik ÚKZÚZ,

• probíhají na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a smluvních pracovištích jiných organizací 
reprezentujících významné pěstitelské oblasti ČR,
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Počet odrůdových pokusů dle typu
(1146)

20%

66%

9%

5%

Odlišnost, uniformity, stálost Užitná hodnota - registrace Užitná hodnota - SDO Testy



Zkoušky užitné hodnoty odrůd
Sledují se významné hospodářské vlastnosti odrůd jako jsou:
• výnos, 
• odolnost proti proti škodlivým organismům a abiotickým stresům, 
• odolnost proti poléhání, ranost a další.

• u vybraných druhů sledují reakci odrůd na různé intenzity pěstování (úroveň hnojení dusíkem, užití 
fungicidů a morforegulátorů),

Hodnotí se technologické a kvalitativní parametry: 
• pekařská kvalita pšenice, 
• sladovnická jakost ječmene, 
• organoleptické vlastnosti vína, 
• stolní hodnota brambor.
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Odrůdové zkušebnictví

Trvalý zdroj informací o vlastnostech odrůd

• poskytující pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách 
získané v půdně-klimatických podmínkách ČR,

• usnadňující orientaci uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd,

• umožňující pěstitelům minimalizovat rizika ztrát související s odrůdovými vlastnostmi.
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Odrůda

• je „lacinou“ investicí,

• nedílná součást konvenčního, integrovaného i ekologického systému hospodaření,

• je jedním z nástrojů zajištění ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí,

• podílí se na bezpečnosti potravinového řetězce,

• snižuje negativní dopady změny klimatu,

• intenzifikační faktor přispívající k rentabilitě rostlinné výroby, 

• ovlivňuje ekonomiku pěstování plodiny i zpracování suroviny,

• pro šlechtitele, množitele, pěstitele i zpracovatele zdrojem ekonomického zisku.
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Informace o odrůdách
WWW.UKZUZ.CZ

Administrativní 
• Databáze odrůd (on-line)
• Věstník ÚKZÚZ, řada: Národní odrůdový úřad

• Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize
• Popisy novách odrůd
• Seznam chráněných odrůd

• Společný katalog odrůd
• Informace pro žadatele o registraci a ochranu práv (formuláře, sazebník, 

legislativa…)
Výsledky zkoušení odrůd
• Předběžné výsledky zkoušek užitné hodnoty (jen výnosy)
• Výsledky zkoušek užitné hodnoty
• Nově registrované odrůdy
• Seznamy doporučených odrůd / Přehledy odrůd

http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/informace-o-odrudach/odrudy-registrovane-v-cr/vestnik-ukzuz-nou/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/informace-o-odrudach/spolecny-katalog-odrud/zemedelske-rostliny/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/informace-o-odrudach/vysledky-zkouseni-odrud/


Odrůdové pokusy ZS Vysoká
Plodina Počet odrůd Počet parcel
Bojínek luční 21 63
Brambor 108 324
Festulolium 49 147
Ječmen jarní dvouřadý 92 552
Ječmen ozimý dvouřadý 72 432
Jetel luční 38 114
Jílek hybridní 6 18
Jílek mnohokvětý italský 19 57
Jílek mnohokvětý jednoletý 17 51
Jílek vytrvalý 9 27
Kmín 9 27
Kostřava luční 37 111
Kostřava rákosovitá 12 36
Kukuřice 50 150
Lipnice luční 11 33
Oves setý 30 90
Pšenice setá ozimá 168 804
Pšenice špalda ozimá 4 12
Řepka ozimá 149 447
Srha laločnatá 14 42
Sveřep sitecký 6 18
Štírovník růžkatý 8 24
Tritikale jarní 8 24
Tritikale ozimé 23 126
Trojštět žlutavý 6 18
Žito jarní 4 12
Žito ozimé 16 96
Celkem 986 3855



Děkuji za pozornost
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