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šlecHTITELsKÉosvĚočenÍ

o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona ě.4o8/ 2ooo sb.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně (dále jen ,,ÚxzÚz"),jako správní orgán
věcně příslušný ve smyslu ustanovení 5 2 odst. 1 písm. f) zákona č.747/2oo2 Sb., o Ú_středním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejícíchzákonů (zákon
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, ve věci řízení
o udělení ochranných práv k oarůoě pšenice seté ozimé Turandot (čísloodrůdy rTA72497), podle
zákona č. 4o8/20oo Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"),
zahájeného na žádost žadatele SELGEN, a's., Jankovcova 18, L70 37 Praha 7, IC: 471t6099, podle 5 16
zákona rozhodl takto:

ochranná práva k odrůdě pšenice seté ozimé (Triticum aestivum L.)' schválený název Turandot,
se udělují
SELGEN, a.s.

Jankovcova 18, 17O 37 Praha 7
jako držiteli šlechtitelských práv nejdéle do konce 25. roku následujícího po roce, ve kterém byla
ochranná práva pravomocně udělena.

odůvodnění
Na základě žádosti žadatele SELGEN, a's', Jankovcova 18, t70 37 Praha 7, podané dne 4'4'2012, bylo
ÚrzÚz zahájeno podle $ 10 zákona řízení o udělení ochranných práv k oarůaě Turandot (čísloodrůdy
TTA12491),
Předpokladem udělení ochranných práv k oorůdě je splnění podmínek odlišnosti, uniformity, stálosti a

novosti. Přezkoumání, zda od_růda vyhovuje požadavkům na odlišnost, uniformitu a stálost, bylo
provedeno na základě výsledků zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti, vykonaných UKzUz v letech
2OO8 až 2010 v rámci řízenío registraci uvedené odrůdy, zahájeného dne 25.8.20oB. ÚKZÚZ dospěl
k závěru, že odrůda podle výsledků zkoušek splňuje podmínky odlišnosti, uniformity a stálosti ve smyslu

$5a6,splňujepodmínkunovostipodle54anázevvyhovujepožadavkům$7zákonaažetedyodrůda

splňuje podmínky udělení ochranných práv, stanovené v $ 3 odst. 2 a 3 zákona.
e'ísemný podklad pro rozhodnutí v řízení o udělení ochranných práv k odrůdě Turandot byl v^ souladu
s ustanovením $ 36 odst' 3 zákona č' 5OO/2O\4 Sb., správní řád, ve znění pozděj.ších předpisů, zaslán
žadateli dne 3r.s.zo12 (č.j. 29-661/NoÚ/BRN/UKZUZ/2O72/P)2151) k vyjádření' Žadatel k uvedenému

podkladu a způsobu jeho zjištěníneměl připomínek ani nenavrhl jeho doplnění. Proto správní orgán
rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručeník Ministerstvu zemědělství

ČR v Praze podáním u Národního odrůdového úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, Hroznová 2, 656 06 Brno.
Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po dni doručenítohoto rozhodnutí, nejpozději

však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa uloženérozhodnutí připraveno
vyzved nutí.
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Ing' Rad'inila Safaříková
řed itelka

Národního odrůdového úiadu ÚrzÚz
Příloha: Popis odrůdy
Na doručenku do vlastních rukou obdrží:
SELGEN, a.s., Stupice 24, 250 84 Sibřina
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