
 

 Výroba osiva – požadavky na kvalitu 

osiva a sadby, úřední zkoušky, 

uznávání osiva 

Ing. Barbora Dobiášová 

ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 



 Přehled současné legislativy 

• Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech 

uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do 

oběhu 

• Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na 

odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva 

a sadby 

• Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení 

druhového seznamu pěstovaných rostlin 

 

 



Přehled současné legislativy 

• Pravidla ISTA - mezinárodně platné 

metodiky zkoušení osiva 

 

• Schémata OECD – kontrola odrůdové 

pravosti a čistoty osiva – porost – vstupní 

– výstupní VZ 



Přehled současné legislativy 

• Přímo použitelné evropské předpisy  

– Nařízení 

– Rozhodnutí 

• Metodika zkoušení osiva (Věstník MZe) 

 

• Metodické pokyny ÚKZÚZ, OOS 

• Další informace a pokyny 



Uvádění osiva do oběhu 

• Uznané osivo druhů uvedených ve vyhlášce č. 

378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu 

pěstovaných rostlin 

• Standardní osivo zeleniny 

• Obchodní osivo vyjmenovaných druhů 

• Konformní rozmnožovací materiál (ovocné 

druhy) 

• Sazenice zeleniny 

• Směsi osiv 



UPOZORNĚNÍ 

   

Farmářské osivo není 

určeno k uvádění do oběhu 



Certifikace osiva pro ekologické 

zemědělství 

Základní informace 

– Probíhá stejně jako u konvenčních osiv pouze v 

odlišných a přísně kontrolovaných podmínkách 

– S ohledem na jeho další použití je zde nezbytná 

podmínka kontroly zdravotního stavu osiva, 

zejména chorob přenosných osivem 

– Provádí ústav i pověřená osoba 

– Musí být dodrženy všechny legislativní 

požadavky na kvalitu osiva 



Certifikace osiva 

= Uznávací řízení 

 

 

 

 

Základní podmínka uvádění osiva do oběhu 

Probíhá podle správního řádu 

Uznávání 

množitelských 

porostů 

Uznávání osiva 



Přihlašování množitelských 

porostů 

Žádost o uznání množitelského porostu 

podává osoba registrovaná  

 

– Přidělení registračního nebo evidenčního čísla 

každému dodavateli 

– Původní registrační čísla zůstávají v platnosti 



Předepsaný formulář – příloha č.9 vyhlášky 
č. 384/2006 Sb. 



Množitelské porosty  

 

UŘ podléhají odrůdy druhů uvedených v 

druhovém seznamu a zapsané  

– Státní odrůdová kniha (§§ 32 a 33 zákona) 

– Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, 

Společný katalog druhů zeleniny 

– Zařazených do zkoušek pro registraci § 30 

– Jejichž registrace skončila, ale vztahuje se na ně § 37 

odst. 4 

– Jejichž osivo bylo dovezeno na základě § 18 odst. 4 → 

celá produkce vyvezena mimo  území ES 

 



Vydání dokladu 

Uznávací list 

– Ústav 

– Pověřená osoba 

 

Rozhodnutí o neuznání 

– Jen ústav, a to i v případě, že přehlídky 
provedla pověřená osoba 

    

 



Příprava osiva ke vzorkování a uznávání 

Z uznaných množitelských porostů je možné 

připravovat osivo pro konečnou certifikaci = 

uznání ve vzorku. 
 

Vyčištěné osivo, které je připravené ke 

vzorkování, musí být označeno, popř. v 

konečných obalech. 
 

Každý obal musí být přístupný pro odběr 

dílčího vzorku. 

 



Vzorkování 

Dodavatel připraví žádost a požádá o 
provedení vzorkování 

– pracovník ÚKZÚZ 

– pověřená osoba – vzorkování v rámci rozsahu 
pověření 

Všechny žádosti se podávají u Ústavu 

Kontrola žádosti, předepsané evidence a 
ověření dokladů o původu osiva 

– zvláštní označení  



II. vzorkování 

Vzorek zasílán vždy do té laboratoře, do 

které byl zaslán vzorek z prvního vzorkování 

Při opakovaném vzorkování se na návěsku 

uvede nové datum tak, aby nedošlo k 

přepisu nebo poškození předchozích údajů 

 



Návěsky 

Pro oběh v  ČR i zemích EU 

– Neroztržitelné  s textem „EU rules and 

standards“ 

– Samolepící etikety s textem „ …“ 

– Všitý pruh neroztržitelné fólie s potiskem „…“ 

– Schválený potisk obalů s textem „…“ 

• Dodavatel musí mít potisk obalů schválen 

Ústavem 

– Vlastní tisk číselných řad návěsek – schválení 

ústavem 



Upozornění 

 Dodavatel je povinen vést evidenci 

zakoupených a vydaných úředních 

návěsek a evidenci plomb „uznané 

osivo“ poskytnutých mu Ústavem 



Vzor žádosti  

o uznání osiva 



Uznávání osiva 

Úřední autorita – ÚKZÚZ 

Pověřená osoba pod úředním dohledem 

Vydání dokladů 

– Ústav 

 Uznávací list 

 Rozhodnutí o neuznání (i pro partie zkoušené 

PO) 

– Pověřená osoba 

 Uznávací list 

 



Uznávání osiva 

• Žádost a vzorek lze zaslat do některé 

laboratoře Ústavu (Praha, Brno) 

• Pouze uznávání v rámci schémat OECD 

a ISTA certifikace provádí odbor OS 

Praha 

• Při II. vzorkování je zaslán vzorek vždy do 

té laboratoře, kde byl proveden původní 

rozbor 

 



Číslo partie 

Struktura 

– Rok sklizně 

– Číslo porostu 

– Za lomítkem pořadové číslo vyrobené partie  

Č.p. se nemění ani převodem na jiného 
majitele 

 

Partie z více porostů – základ nejnižší číslo 
porostu 



Maximální hmotnost partie 

 

 

Vyhláška č. 61/2011 Sb., příloha č. 5 



Laboratorní zkoušení osiva 

• Provádějí se zkoušky těch vlastností 

osiva, které jsou podmínkou pro uznání.  

• Seznam zkoušek uveden ve vyhlášce č. 

129/2012 Sb. – plodinové přílohy část V, 

oddíl 1 

• Požadavky na vlastnosti osiva – limity pro 

uznání - plodinové přílohy část V, oddíl 2 



Laboratorní zkoušení osiva 

Zkoušky se provádějí podle mezinárodně 

platných metodik, pokud takové existují 

 

ISTA Rules 

Metody pro speciální zkoušky - UPOV 



Neuznané osivo 

V rámci ČR a EU nelze žádným způsobem 

uvádět do oběhu, ani na základě kontraktu 

SI zajistí odstranění návěsek a jejich 

likvidaci, kontrolu dalšího pohybu tohoto 

materiálu 



Sadba brambor 

Hlavní zásady pro založení porostu 

– Výroba předstupňů a zákl. RM pouze v UPO 

– Průzkum pozemku na výskyt Globodera 
rostochiensis, pallida – negativní výsledek 

– Nesmí být dotčen rostlinolékařskými opatřeními 
v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis a 
Ralstonia solanacearum 

– Sadba na pozemku po 3 letech 

– Zákaz používání krájené sadby 

– Souvratě nesmí být osázeny bramborami  



Sadba brambor 

Ukončení vegetace a vzorkování pro 

posklizňové zkoušky 

– O termínu předčasného ukončení vegetace 

rozhoduje dodavatel, do 5 dnů od jeho 

stanovení informuje příslušného SI 

– Způsob vzorkování je každoročně stanovován v 

součinnosti se SRS v pokynech pro vzorkování, 

které vdává odbor osiv 



Sadba brambor 

Požadavky na vlastnosti sadby brambor 

– Velikost sadby se stanovuje tříděním na 

čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 

25 mm a maximálním 60 x 60 mm 

– Max. rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 

25 mm  

– Požadavky při mechanickém rozboru  



Sadba brambor 

Uznávání sadby po vydání UL na porost 

– Tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“ 

– Současně „výsledek mechanického rozboru 

sadby brambor“ 

 K a G - SE1, SE2, E1, E2, E3  - SI 

 K a G - C1, C2  - SI, osoba s níž Ústav uzavřel 

smlouvu k provádění mechanických rozborů sadby 

– Na základě rozboru Ústav vydá konečný doklad 

na sadbu  



Zásady egalizace osiva 

pouze partie stejného druhu a odrůdy, které 
prošly uznávacím řízením a to včetně partií 
osiv zahraničního původu 

celé partie nebo jejich části 

egalizace různých kategorií nebo generací – 
výsledná=nejnižší použitá 

výsledná partie musí být homogenní 

nové uznávací řízení (žádost o uznání egal. 
partie + egalizační protokol) 



Egalizace osiva 

 Pokud je osivo před novým 

vzorkováním dvou a více partií vysypáno z 

obalů a upravováno společně, jedná se též 

o egalizaci a postupuje se pode zásad pro 

egalizaci 

 = egalizační protokol 

 



Směsi 

Jen ty druhy, které jsou povoleny uvádět do 

oběhu samostatně 

Pro zemědělskou výrobu 

– Zemědělské druhy (kromě řepy) uvedené v druhovém 

seznamu, s výjimkou odrůd trav, které nejsou určeny k 

využití jako pícnina 

Učené mimo zemědělskou výrobu 

– I druhy neuvedené v druhovém seznamu 

– Pokud obsahuje alespoň jeden druh uvedený v 

druhovém seznamu – podléhá ustanovením zákona 



Směsi osiv 

• Odrůd jednoho nebo více druhů obilnin 

 

• Odrůd jednoho druhu standardního osiva 

zelenin – malé balení 

 

• Určené k ochraně přirozeného prostředí – 

nově definováno v zákoně §§ 12 a, 12 b 



Směsi 

Před zahájením míchání – žádost o registraci  

– oblast Čechy – OOS Praha, kód 0 

– oblast Morava – OOS Brno, kód 6 

Přidělení registračního čísla – základ  č.p. 

 Y-RRRR-XAAAA 

Při změně komponentu – nové reg. číslo 

Na přidělené registrační č. směsi lze 

připravovat do konce kalendářního roku 



Směsi 

 

 

Pro EZ zatím neexistují směsi se 100% 

podílem složek vyrobených v podmínkách 

EZ 



Balení a označování směsí 

Uzavřené a označené obaly 

Zelené návěsky 

Max. hmotnost malého balení 

– Zemědělská výroba = 10 kg 

– Mimozemědělská výroba = 2 kg 

Směs nesmí být při prodeji konečnému 

spotřebiteli dále rozvažována 



Databáze osiv pro EZ 

• Na www.eagri.cz – Portál farmáře 

http://www.eagri.cz/


Databáze osiv pro EZ 



Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ 

Postupně zpřísnění, snaha o výrobu a plné 

využití osiva v podmínkách EZ 

 

Výjimky lze podávat prostřednictvím Portálu 

farmáře a datové schránky pomocí SW 

nástroje, který je dostupný pro všechny 

farmáře. 

Jediná podmínka registrace - bezplatná 



Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ 



Formulář pokračování 

 

 

 

 

 

Vyplněnou žádost je třeba uložit a následně 

odeslat pomocí datové schránky.  



Informace 

www.ukzuz.cz , e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

257 294 246, 257 294 221, 257 294 306 

 

www.eagri.cz 

 

Mgr. Karolína Mikanová 

257 294 223 

karolina.mikanova@ukzuz.cz  

http://www.ukzuz.cz/
http://www.eagri.cz/
mailto:karolina.mikanova@ukzuz.cz


Děkuji za pozornost 


