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Shrnutí 

 

 

Systém odrůdových práv Společenství uplatňovaný Evropskou unií, který spravuje Odrůdový 

úřad Společenství (CPVO), stanoví jednotnou ochranu odrůdových práv v EU. 

 

Tato studie kvantifikuje hospodářský přínos systému odrůdových práv Společenství 

v Evropské unii. Je obdobou studií úřadu EUIPO o hospodářském přínosu ostatních práv 

duševního vlastnictví1, avšak zohledňuje specifické aspekty zemědělství a zahradnictví, 

například přínos systému odrůdových práv Společenství pro globální konkurenceschopnost 

zemědělců a pěstitelů v EU.  

 

Studie se rovněž zabývá potenciálem systému odrůdových práv Společenství ke splnění cílů 

Evropské komise týkajících se Zelené dohody pro Evropu, a to zejména v těchto oblastech: 

 

• klimaticky neutrální Evropa, 

• ekosystémy a biologická rozmanitost s cílem řešit ochranu životního prostředí a 

přispět k zastavení úbytku biologické rozmanitosti, 

• strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž cílem je zajistit produkci 

udržitelných, bezpečných, výživných a vysoce kvalitních potravin v celém 

hodnotovém řetězci a zároveň zajistit bezpečnost potravin zabezpečením osiva, 

• výzkum, vývoj a inovace. 

 

Posuzuje se také možný přínos k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů 

(OSN). 

 

Studie konstatuje, že systém odrůdových práv Společenství přispěl k růstu produkce 

v zemědělství EU od roku 1995, přestože spotřeba vstupů v tomto období klesala o 0,5 % 

ročně u plodin na orné půdě a o 1 % ročně v případě zahradnictví (ovoce a zelenina) a 

okrasných rostlin. I když je tento pokrok částečně způsoben šlechtěním rostlin obecně, studie 

vypočítává podíl, který lze připsat systému odrůdových práv Společenství. Hlavním zjištěním, 

pokud jde o produkci, je závěr, že v případě neexistence systému odrůdových práv 

Společenství by v roce 2020 byla produkce plodin na orné půdě v EU nižší o 6,4 %, produkce 

 
1 Viz studie střediska pro sledování o přínosu duševního vlastnictví. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution
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ovoce o 2,6 %, produkce zeleniny o 4,7 % a v neposlední řadě produkce okrasných rostlin o 

15,1 %. Jinými slovy, dodatečná produkce, kterou přinesly inovace odrůd rostlin podporované 

systémem odrůdových práv Společenství, by stačila k nasycení dalších 57 milionů lidí na 

celém světě (plodiny na orné půdě), 38 milionů v případě ovoce a 28 milionů v případě 

zeleniny. 

 

Z makroekonomického hlediska a bez produkce navíc, kterou lze přičíst plodinám chráněným 

systémem odrůdových práv Společenství, by se obchodní postavení EU ve vztahu ke zbytku 

světa zhoršilo (v případě některých plodin by EU mohla dokonce přejít z postavení čistého 

vývozce do postavení čistého dovozce) a spotřebitelé v EU by čelili vyšším cenám potravin. 

Dodatečná přidaná hodnota (tj. příspěvek k HDP) vytvořená plodinami chráněnými systémem 

odrůdových práv Společenství činí 13 miliard EUR (7,1 miliardy EUR u plodin na orné půdě, 

1,1 miliardy EUR u ovoce, 2,2 miliardy EUR u zeleniny a 2,5 miliardy EUR u okrasných 

rostlin). Další produkce těchto plodin navíc vede k vyšší zaměstnanosti v zemědělství EU. 

Odvětví plodin na orné půdě v důsledku toho zaměstnává dalších 25 000 pracovníků, odvětví 

zahradnictví 19 500 pracovníků a odvětví okrasných rostlin 45 000 pracovníků, což 

představuje celkový přímý přírůstek téměř 90 000 pracovních míst. Vezmeme-li v úvahu 

nepřímé účinky, tj. zvýšení zaměstnanosti v předcházejících a navazujících odvětvích (např. 

zásobování zemědělských podniků nebo zpracování potravin), zvýší se zaměstnanost až o 

800 000 pracovních míst.  

 

Systém odrůdových práv Společenství nejenže přispívá k zaměstnanosti, ale vytvořená 

pracovní místa jsou také lépe odměňována, než kdyby tento systém neexistoval. Konkrétně 

mzdy pracovníků v odvětví plodin na orné půdě jsou o 12,6 % vyšší, než by byly v případě 

neexistence tohoto systému, zatímco mzdy v odvětví zahradnictví jsou vyšší o 11 %. 

 

Zemědělci a pěstitelé v celé EU tak těží z inovací podporovaných systémem odrůdových práv 

Společenství. Šlechtitelé, kteří provádějí výzkum a vývoj vedoucí k těmto inovacím, rovněž 

vytvářejí pracovní místa a hospodářskou činnost. Odhaduje se, že společnosti, které chrání 

své inovace registrací odrůdových práv Společenství, zaměstnávají více než 70 000 

pracovníků a dosahují obratu více než 35 miliard EUR. Zatímco v měřítku EU jako celku je 

tento ekonomický přínos skromný, v některých členských státech a regionech uvnitř těchto 

členských států je významný, například v nizozemském regionu Delft en Westland. 

 

Mnoho společností, které chrání své inovace prostřednictvím odrůdových práv Společenství, 

jsou malé a střední podniky (MSP). Tyto malé společnosti (včetně fyzických osob, které jsou 

držiteli odrůdových práv Společenství) tvoří více než 90 % subjektů se zaregistrovanými 
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odrůdovými právy Společenství a jsou držiteli 60 % všech platných odrůdových práv 

Společenství. 

 

Systém odrůdových práv Společenství nejenže představuje ekonomický přínos pro 

hospodářství EU, ale také přispívá k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí. Roční emise 

skleníkových plynů ze zemědělství a zahradnictví se snižují o 62 milionů tun ročně. To 

odpovídá celkové emisní stopě skleníkových plynů Maďarska, Irska nebo Portugalska. Kromě 

toho je spotřeba vody v zemědělství a zahradnictví snížena o více než 14 miliard m3, což je 

množství vody odpovídající 1/3 objemu Bodamského jezera. 

 

A v neposlední řadě snížením dopadu zemědělství a zahradnictví na životní prostředí a 

omezením využívání zdrojů těmito odvětvími, zvýšením příjmů zemědělských podniků a 

udržením nižších cen pro spotřebitele přispívá systém odrůdových práv Společenství také 

k plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. 


