
 V dalším vydání  
Aktualit vám přinášíme 
nové informace ze seme-
nářské kontroly.  
 Poslední přihla-
šovací termíny pro tento 
sklizňový rok se neomylně 
blíží a přehlídky množitel-
ských porostů jsou v pl-
ném proudu. Je třeba mír-
ně kriticky konstatovat, že 
i přes veškerá školení, 
tiskové materiály a telefo-
nické dotazy se neustále 
opakují chyby v žádos-
tech, a to včetně nepředlo-
žených nebo neúplných 
podkladů u osiv ze zahra-
ničí. Dodatečné doplňová-
ní žádostí a agenda s tím 
spojená zatěžuje samozřej-
mě obě strany, jak 
ÚKZÚZ tak i dodavatele. 
S ohledem na vývoj počasí 
(teplo a sucho) začaly 
letos přehlídky o 2 - 3 
týdny dříve a problémy     
v žádostech pak ztěžují 
předávání osvědčení se-
menářským inspektorům.  

 Přehlídky porostů 
jsou již v plném proudu, 
stejně tak i hodnocení vege-
tačních zkoušek. Pro osvě-
žení  znalostí a sjednocení 
pohledu na porosty jsme 
připravili jednodenní škole-
ní našich pracovníků v Pře-
rově nad Labem, kterého se 
rovněž zúčastní uchazeči   
pověření k provádění pře-
hlídek množitelských po-
rostů.  
 V prvním červno-

vém týdnu se konalo pravi-
delné hodnocení vegetačních 
zkoušek brambor, a to 
zejména z hlediska zdravot-
ního stavu. Současně také 
proběhlo hodnocení pokusů 
založených pro národní od-
růdový úřad. 

 
 

Ing. Barbora Dobiášová      
ředitelka odboru  

osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Novela vyhlášky č. 384/2006 Sb. 
 V  s ouvi s los t i         
s  připravovanými novelami 
zákona č. 219/2003 Sb.,       
o oběhu osiva a sadby,  ve 
znění  pozdějších předpisů, 
se připravují  dvě novely 
vyhlášky č. 384/2006 Sb., 
kterou se stanoví podrob-
nosti o uvádění osiva a sad-
by do oběhu. Tyto novely 

budou zahrnovat nejen usta-
novení související s novými 
předpisy ES, ale také někte-
ré doplňky týkající se oběhu 
osiva a sadby v ČR.  

 Po  novelách zá-
kona a vyhlášky  bude pro-
vedena revize Metodiky 
zkoušení osiva a sadby. 
Předpokládáme doplnění 

některých nových metod 
ověřování pravosti druhu     
a odrůdy, zkoušení zdravot-
ního stavu osiva. Součástí 
nové metodiky bude také 
kapitola týkající se labora-
torního zkoušení směsí 
osiv, jejíž návrh se připra-
vuje na odboru OS. 

oos 

Nejdůležitější body: 

• Využití výjimky na  možnost uvést do 
oběhu osivo s nižší klíčivostí u vybra-
ných druhů se zatím pohybuje okolo 
15%. 

• Byla provedena rozsáhlejší kontrola 
kvality zdravotního stavu sadby bram-
bor pocházející z jiných států EU. Ze 
155 kontrolovaných vzorků 1,94 % 
sadby neodpovídalo deklarované gene-
raci a 3,23 %  nevyhovělo vůbec. 

Setkání semenářských certifikačních autorit zemí 
EU a EFTA/EAA 
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 Ve dnech 5. - 8. 6. 2007 se 
konalo ve Varně další výroční zasedání 
zástupců certifikačních úřadů pro osivo. 
Tato zasedání organizují jednotlivé 
členské státy již od roku 1976. Česká 
republika pořádala setkání v loňském 
roce a konalo se v Praze.  
 Součástí každého zasedání je 
jednání nad předem připravenou agen-
dou, která se skládá z odborných témat 
semenářské kontroly, a představení  
semenářské kontroly pořadatelské země. 
Zasedání je rovněž místem pro nefor-
mální setkání. 
  
Hlavní body agendy: 
• Aplikace Rozhodnutí Komise 

2004/842/EC - zástupci si vyměnili 

zkušenosti s aplikací tohoto rozhod-
nutí za dva roky jeho platnosti.  

• Náhodné příměsi GMO v osivu ge-
ticky nemodifikovaných odrůd           
a pravidla koexistence. Diskuse nad 
možnou hranicí pro náhodnou příměs 
GMO a postup jednotlivých zemí při 
kontrole a při výskytu pozitivních 
vzorků. 

• Kontrola osiva v oběhu - výměna 
zkušeností, jakým způsobem se kont-
rola provádí v jiných členských stá-
tech. 

• Národní certifikační pravidla pro 
odrůdy, které nejsou zařazeny do 
Společného katalogu odrůd polních 
plodin a zeleniny a u druhů, které 
nejsou v druhových seznamech jed-
notlivých plodinových směrnic. 

• Podíl certifikovaného a farmářského 
osiva v jednotlivých členských stá-
tech. 

• Další vývoj v oblasti certifikace 
osiva s ohledem na „Better regulati-
on“, projednávaný v Komisi i Radě 
ES a na trend zjednodušování le-
gislativy v oblasti certifikace osiva. 

Ing. Monika Rubešová 
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Setkání semenářských certifikačních autorit zemí EU a EFTA/EAA 
      Varna 5. – 8. 6. 2007 

Využití výjimky na klíčivost osiva vybraných druhů       
stav ke 4. 6. 2007 

AKT U ALITY  ODBOR U OS I V A S ADB Y 

Snímek ze zasedání konaného v Praze v roce 2006 

Druh odrůda povoleno čerpáno 

Ječmen jarní  TOLAR 900 t 233 t 

BOJOS 900 t 42 t 

DIPLOM 1000 t 147 t 

SEBASTIAN 750 t 227 t 

CALGARY 100 t 90 t 

HERIS 300 t 24 t 

JERSEY 1030 t 247 t 

MALZ 1100 t 62 t 

Pšenice jarní   VINJETT 500 t 141 t 

ARANKA 500 t 81 t 

VÁNEK 350 t 30 t 

SW Kronjet 500 t 10,5 t 

SAUL 300 t 28 t 

ATEGO 450 t 104 t 

VOK 295 t 121  t 

NEKLAN 210 t 23 t 

Hrách   CONCORDE 10 t 8,2 t 

TERNO 510 t 254 t 

ZEKON 560  51 t 

Oves    

Druh odrůda povoleno čerpáno 

Mák  MARATON 15 t 3,3 t 

Jetel luční START 75 t 39 t 

Hořčice bílá  VERONIKA 247 t 62 t 

SEVERKA 125 t 10 t 

ZLATA 214 t 15,3 t 

Svazenka VĚTROVSKÁ 55 t 35 t 

 Přinášíme další informaci o čerpání osiva, které bylo 
EK povoleno uvádět do oběhu s nižší klíčivostí. Stále však zů-
stávají odrůdy, u kterých nevznikla potřeba využít povolené 
výjimky. Jsou to   

Ječmen jarní: Beatrix, Bolina, Faustinas, Orthega, Radegast 

Pšenice jarní: Swedjet, Triso, Munk, Zuzana, Granny, Leguan, 
Sirael 

Oves: Izak, Avenuda, Ardo, Auron, Azur 

Hrách: Bohatýr, Gotik 

Mák: Opál 

Jetel luční:  Tempus 

Hořčice bílá: Polarka 

Svazenka: Amerigo  

Z  celkového množství osiva 13 551 t , které bylo České repub-
lice povoleno uvést do oběhu s nižší klíčivostí, bylo ke  
4.6.2007 využito 2064 t, tj. 15,23 %. 

Ing. Barbora Dobiášová 



SV A ZEK  1 ,  V YDÁ N Í 2.  

      V letošním roce byla prove-
dena rozsáhlejší kontrola kvality 
zdravotního stavu sadby brambor 
pro výsadbu 2007, která pochá-
zela z jiných členských států EU. 
Ve srovnání  s rokem 2006 bylo 

do ČR dovezeno více než dvojnásobné množ-
ství sadby, celkem 7395 t. Kontrolováno bylo 
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Množství osiva jařin ohlášené podle § 18 podle odrůd,  
u kterých byla požadovaná výjimka na klíčivost               stav ke 4. 6. 2007 

Kontrola zdravotního stavu sadby brambor 

Druh odrůda nabídka 
EU 

čerpáno 

Ječmen jarní  XANADU 100 t 124,2 t 

BEATRIX - 14 t 

BOLINA - 25,8 t 

DIPLOM - 15,5 t 

ORTHEGA - 7,5 t 

PRESTIGE 2720 t 688,7 t 

SEBASTIAN 750 t 625,9 t 

BOJOS - 54,6 t 

JERSEY 470 t 796,4 t 

MALZ 100 t 1123,3 t 

VINJETT - 5,0 t 

SW KRON-
JET 

- 3,0 t 

VÁNEK - 4,8 

MUNK - 1,0 t 

Pšenice jarní  

Druh odrůda nabídka 
EU 

čerpáno 

Hrách CONCORDE 40 t 10,0 t 

Svazenka  AMERIGO - 1,88 t 

ANGELIA 10 t 1,00 t 

ZLATA - 13,1 t 

SANTA FÉ 100 t 1,4 t 

ALBATROS 173 t 8,0 t 

ASCOT 46 t 3,5 t 

CARNELLA 23 t 0,9 t 

Mák MARATON - 0,01 t 

Hořčice bílá  

Ing. Eliška Jurová 

 V tabulce jsou uvedena množství osiva, která byla 
nabídnuta v rámci projednávané výjimky jinými členskými stá-
ty. U odrůd, na které nebyla učiněna nabídka, je políčko prázd-
né. Poslední sloupec pak uvádí množství osiva z jiných zemí, 
které bylo ohlášeno podle § 18 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu 
osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. 

Dovezeno SE2 E C1  C2 celkem 

      Počet partií 55 542 286 116 999 

     Počet partií 7 105 34 9 155 

     Odpovídalo gen. 7 102 30 8 147 

     Odp. nižší K a G 0 3 0 0 3 

     Neodpovídalo  0 0 4 1 5 

     Množství 290 t 2 675 t 2 794 t 1 635 t 7 395 t 

Kontrolováno  SE2 E C1  C2 celkem 

155 partií, což představuje 15,5 %. Kontroly 
prováděné časně na jaře vykazovaly  výsled-
ky s vysokým výskytem virových chorob.     
V průběhu celého období provádění kontrol 
se však situace stabilizovala a konečné vý-
sledky nejsou tak alarmující jako zpočátku, 
což je patrné z níže uvedené tabulky.  

Ing. Barbora Dobiášová 
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ÚK ZÚ Z  
ODBOR OS IV A SADBY  

přesná, pokud vezmeme v úvahu i osivo 
zeleniny. Neberte, prosím, tuto moji 
zprávu jako kritiku, pouze jako upozor-
nění, že tato odpověď není platná pro 
zeleninová osiva. 

Autorovi děkujeme za reakci a rozhodně 
ji nepovažujeme za kritiku. Pravděpo-
dobně se jedná nedorozumění, nebo 
špatný výklad legislativy. Odpověď na 
dotaz z minulého čísla Aktualit je správ-
ná a rozhodně se týká i zeleniny, a to 
pouze s tím rozdílem, že žádost je mož-
né uplatnit v kterémkoliv členském státě 
a ne jen tam, kde byla podána žádost     
o registraci, jako je tomu u zeměděl-
ských druhů.   

Berme však v úvahu, že se nejedná    
o běžné uvádění do oběhu a je tedy 
tento systém regulován. 

Osivo, na které je vydáno povolení, se 
smí uvést do oběhu  pouze za účelem 
jakýchsi poloprovozních pokusů, aby 
bylo  možné odrůdu vyzkoušet v daných 
pěstitelských podmínkách nebo zjistit 
její užitkové vlastnosti. V žádném pří-
padě není možné odrůdu takto uvádět 
do oběhu za účelem množení či běžné-
ho pěstování.  

 

Jakými návěskami se označuje osivo 
uváděné do oběhu na základě povolení 
jako „úředně nezapsaná odrůda“? 

Je možné vyrábět osivo odrůdy, která 
ještě není registrovaná? 

Je-li odrůda přihlášená k registraci         
v ČR, je možné vyrobit osivo v tzv. 
„předstihovém množení“. Platí však, že 
musí existovat předběžný popis odrůdy, 
zpracovaný ÚKZÚZ, NOÚ a osivo ne-
smí být uvedeno do oběhu před vlastní 
registrací odrůdy. 

U odrůd přihlášených k registraci           
v některém členském státě ES je možné 
předstihově množit za předpokladu, že 
bude doloženo potvrzení úřední autority 
o tom, že odrůda je v registračních 
zkouškách a předběžný popis odrůdy 
rovněž sestavený příslušnou úřední au-
toritou. Osivo nesmí být uvedeno do 
oběhu před zápisem do Společného 
katalogu odrůd ES. 

K výše uvedenému dotazu a odpovědi 
doplňujeme ještě reakci čtenářů a dotaz, 
který jsme obdrželi. 

Podle současné legislativy EU je možné 
uvádět do oběhu osivo zeleniny i u od-
růd,  které jsou přihlášeny do registrač-
ních zkoušek v daném státě EU a neby-
la-li zjištěna závada po prvním roce 
zkoušení, na základě žádosti, již po 
prvním roce zkoušení. Této výhody již 
plně využíváme v řadě zemí EU. Tak-
že formulace "Osivo nesmí být uvede-
no do oběhu před zápisem do Společné-
ho katalogu odrůd ES" není  zcela 

K označení se používá oranžová návěs-
ka, kterou v případě povolení vydaných 
ÚKZÚZ vydává odbor osiv a sadby, 
který rovněž kontroluje způsob nakládá-
ní s tímto materiálem. Uvádění osiva 
úředně nezapsané odrůdy s jiným ozna-
čením než s výše uvedeným a popsaným 
není povoleno. 

oos 

Odpovědi na vaše dotazy: 

Telefon: (042) 257 211 749 
Fax:(042) 257 211 748 

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 
www.ukzuz.cz 

Organizační schéma ÚKZÚZ 

 Ředitel ústavu 

Sekce ekonomic-
ká a správní 

Odbor majetkové 
správy 

Sekce rostlinné 
výroby 

Sekce úřední  
kontroly 

Národní  
referenční  
laboratoř 

Kancelář ústavu Přímo řízení  
zaměstnanci 

Odbor  
informatiky 

Národní odrůdový 
úřad 

Odbor  
provozní a zkušební 

Odbor  
osiv a sadby 

Odbor  
trvalých kultur 

Odbor  
hnojiv a půdy 

Odbor  
krmiv 

Odbor  
zem. inspekce 

Odbor  
živočišné výroby 

URČENO POUZE PRO ZKOUŠKY A 
HODNOCENÍ 

věnujte pozornost šipkami označeným 
textům 

mailto:odbor.os@ukzuz.cz
http://www.ukzuz.cz

