
 Rozloučili jsme se 
se starým rokem, pomalu 
se učíme psát nový letopo-
čet a přemýšlíme, jaký ten 
nový rok bude, co přinese 
dobrého. Tiše doufáme, že 
nebude horší než ten minu-
lý. V zemědělství tyto oba-
vy platí snad ještě více než 
v jiných oblastech hospo-
dářství, neboť úspěch či 
neúspěch je navíc ovlivněn 
průběhem počasí. 

 Nicméně v letoš-
ním roce očekáváme schvá-
lení další novely zákona č. 
219/2006 Sb. S tím bude i 
nové zpracování vyhlášky 

384/2006 Sb. a také nove-
la Metodiky zkoušení 
osiva a sadby.  Je velmi 
pravděpodobné, že v sou-
vislosti se schválením 
některého z připravova-
ných evropských předpisů 
bude nutné 
připravit další 
novelu  záko-
na č. 219/2006 
Sb.  

      V kontrol-
ní  činnosti se 
z a m ě ř í m e 
zejména na 
kontrolu odrů-
dové pravosti 

u některých druhů, na kont-
rolu kvality moření a na 
spolupráci s pověřenými 
subjekty. 
 

Ing. Barbora Dobiášová      
ředitelka odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Organizační změny od r. 2008 

le. Totéž platí i pro ostatní 
regiony. 

VZOR: 8 - 0865 - 58066 

♦ Veškerá agenda souvisejí-
cí s pověřenými laborato-
řemi se přesouvá s účin-
ností od 1.1.2008 na od-
bor OS v Praze, a to včet-
ně vzorků k následné kon-
trole. Vzorky pro násled-
nou kontrolu budou zasí-
lány pravidelně dle výše 
stanovené kontroly. O 
termínech zasílání jsou 
informováni příslušní 
semenářští inspektoři. 

 

Ing. Barbora Dobiášová      
ředitelka odboru osiv a sadby 

Nejdůležitější body: 

• Kontrola sadby brambor jiné země 
původu také ve spolupráci se SRS 

• Výsledky uznávacího řízení ozimů ze 
sklizně 2007 

• Informace ze zasedání stálého výboru 
pro osivo 
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20. 1. 2008 

Od 1.3.2008 přechází labo-
ratoř osiv a sadby v 
Havlíčkově Brodě do reži-
mu pověřené privátní labo-
ratoře. Bylo tedy nutné 
stanovit systém zasílání 
vzorků, které dosud nále-
žely do okruhu působnosti 
této laboratoře, a to násle-
dujícím způsobem: 

♦ Do laboratoře v H.Brodě 
je možné zaslat vzorky, 
jejichž uznávací řízení 
bude ukončeno do 
29.2.2008. Vhodné je 
připočítat i dobu na pří-
padné opakování zkouš-
ky klíčivosti, má-li doda-
vatel informaci o klíči-
vosti z vlastní laboratoře. 

♦ Vzorky, jejichž uznávací 
řízení bude ukončeno po 
29.2.2008, zpracují labo-
ratoře osiv a sadby ústavu 
v Praze a Brně  (všechny 
vzorky kategorií SE a E, 
zaslané vzorky kategorie 
C) případně privátní se-
menářské laboratoře 
(pouze kategorie C). 

♦ Registrační protokoly 
směsí z regionu H.Brod, 
míchací protokoly a vzor-
ky směsí budou zasílány 
na odbor OS v Praze. 
Registrační čísla směsí se 
vytváří dle schváleného 
systému, tj. s číslem regi-
onu míchání směsi v pěti-
místném pořadovém čís-



 Pracovní program v oblasti 
působnosti Stálého výboru (osivo země-
dělských plodin a zelenin, sadba bram-
bor, lesní rozmnožovací materiál, vege-
tativní rozmnožovací materiál révy 
vinné) pro rok 2008. 
 

Dne 11.1.2008 se konalo zasedání Stálé-
ho výboru pro osivo. Hlavním bodem 
programu zasedání byl návrh  pracovní-
ho programu Stálého výboru pro rok 
2008. Komise připravila seznam mož-
ných okruhů s různým stupněm priority 
projednávání: 
 
Okruhy s vysokou prioritou: 
 
⇒ Znovuzavedení srovnávacích  poku-

sů v rámci  společenství, a to u ze-
mědělských  plodin  vč. brambor. 

⇒ Zjednodušení standardů pro osivo 

(zejména u krmných plodin). 
⇒ Minimální hmotnost vzorků pro 

zkoušení osiva (srovnat s ISTA).  
⇒ Experiment k uvádění do oběhu 

sadby brambor ve velkých kontej-
nerech.  

⇒ Revize požadavků týkající se zdra-
votního stavu osiva.  

⇒ Aktualizace botanických názvů 
druhů  (včetně  Avena spp.), 
v souladu s OECD.  

⇒ Zjednodušení standardů (norem) 
pro osivo.  

⇒ Zavedení prahových  hodnot pro 
náhodné příměsi GMO. 

 
Okruhy s normální  prioritou: 
 
⇒ Zavedení pravidel pro množení 

pomocí tkáňových kultur. 
⇒ Kontrola a certifikace minihlíz          

u brambor, jako výsledku ozdravné-
ho procesu sadby pomocí tkáňo-
vých kultur. 

Příští  zasedání se bude konat  
25.2.2008   
     
            ing. Monika Rubešová
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Zpráva ze zasedání Stálého výboru pro osivo  
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AKTUALITY ODBORU OSIV A SADBY 

 Sadba brambor ze sklizně roku 
2007 vykazuje vyšší výskyt napadení 
virovými chorobami. Tento problém 
neřeší pouze pěstitelé a dodavatelé sad-
by brambor v České republice. Obdobné 
problémy se vyskytují i v jiných zemích 
ES. Na základě těchto zkušeností požá-
dal ÚBS vedení ÚKZÚZ o zvýšení kon-
troly „dovozové“ sadby brambor právě 
z hlediska výskytu viróz. 

 K dosažení cíle sázet jen kva-
litní a zdravou sadbu je však nutné spl-
nit následující podmínky, aby mohl 
ústav, odbor osiv a sadby, včas odebrat 
vzorky a provést zkoušky. Jsou tyto 
podmínky: 

⇒ uskutečnit dovoz sadby 
v dostatečném časovém předstihu 
před výsadbou, 

⇒ ohlásit dovoz bezprostředně po jeho 

uskutečnění, 

⇒ sdělit přidělené tuzemské číslo dovo-
zové partie do místa odběru vzorku, tj. 
do místa skladování. Nebude-li pra-
covník ÚKZÚZ znát  toto číslo při 
odběru vzorku, neprovede vzorkování. 

Vzorkovatelé označí odebraný vzorek 
sadby návěskou s červeným pruhem a ke 
vzorku přiloží originál (výjimečně kopii) 
návěsky. U kopie musí být uvedeno ba-
revné označení. 

Kontrola sadby brambor jiné země původu                       

Vzor návěsky vzorku: 

Intensita vzorkování: 

1. Náchylné odrůdy: Adora, Almera, 
Asterix, Bernadette, Carrera, Ditta, 
Everest, Hermes, Impala, Innovator, 
Inova, Lady Claire, Marena, Milva, 
Pirol, Princess, Ramos, Satina, Satur-
na, Solara, Tosca, Vales Emerald, 
Velox, Victoria  

2. Ostatní odrůdy (preferovat odrůdy, 
které byly do ČR dovezeny poprvé) 

Výsledky, které obdrží dodavatel, 
mohou být v případě vyššího výskytu 
viróz podkladem k reklamaci před-
mětné partie u zahraničního dodava-
tele.  

Ing. Barbora Dobiášová  

SE a E 30% 

C1 20% 

C2 10% 

SE a E 15% 

C1 10% 

C2 5% 



Výsledky uznávacího řízení osiva ozimů ze sklizně 2007 

SVAZEK 2,  VYDÁNÍ 1.  Stránka 3 

Druh 

odrůda 

Kategorie  

RM předst. E C1 C2 Celkem 

t t t t t 

Ječmen ozimý 

celkem 550,84 1 392,98 14 498,55 2 456,28 18 898,65 

Pšenice ozimá 

celkem 958,92 8 096,15 87 733,58 12 158,77 108 947,41 

Pšenice špalda 

celkem 0 0 11,70 77,52 89,22 

Tritikale 

celkem 44,00 402,05 3 547,76 2 029,96 6 023,76 

Žito  

celkem 53,00 286,79 3 191,78 - 3 531,57 

OB ILNINY 

celkem 1 606,75 10 177,96 108 983,37 16 722,52 137 490,60 

Řepka ozimá 

celkem 53,28 0,26 938,95 - 992,49 

Vikev huňatá 

celkem 0 0 57,32 0 57,32 

Vikev panonská  

celkem 0 6,08 14,38 0 20,46 

Společná kontrola sadby brambor ÚKZÚZ a SRS z ostatních  
zemí EU                       

              Na základě dohody ze dne 
12.11.2007 o spolupráci ÚKZÚZ a Státní 
rostlino-lékařské správy a  při ověřování 
zdravotního stavu sadby brambor 
dodávané v roce 2008 k výsadbě v ČR 
z  ostatních členských států EU bude SRS 
provádět testování této sadby na příto-
mnost původce CMS a RLS s využitím 
vzorků úředně odebraných ÚKZÚZ podle 
následujícího postupu: 

pro předstupně a základní sadbu a 
220 hlíz u C1 a C2 (2 dílčí vzorky 
po 110 hlízách). 

⇒ Vzorky generace C1 a C2 budou 
zasílány na OOS v Havlíčkově 
Brodě. Vedoucí oddělení OS 
zajistí jejich předání na Zkušební 
stanici v Lípě, kde bude proveden  
ELISA test z množství 110 hlíz na 
stanovení viróz. 

⇒ ÚKZÚZ - odbor osiva a sadby 
odebere vzorky brambor z 
ostatních členských států EU podle 
plánu odběrů uvedeného v článku: 
Kontrola sadby brambor jiné země 
původů. To znamená vyšší četnost 
vzorkování  náchylnějších odrůd a 
dále sadby brambor u odrůd 
dovezených do ČR poprvé. 

⇒ Vzorky odebírají semenářští 
inspektoři OOS v rozsahu 110 hlíz 
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Ú K ZÚ Z 
ODBOR OSIV A SADBY 

ES“.  Uznávání a uvádění do oběhu  těch-
to druhů neřeší předpisy EU, proto jejich 
osivo nemůže být označeno touto návěs-
kou. K označení je možné použít v přípa-
dě registrované odrůdy starší typ návěsky 
bez tohoto textu, u neregistrované odrůdy 
je vhodné použít návěsku firemní. Do 
oběhu je možné uvádět veškeré osivo.  
 Pokud bylo provedeno uznávací 
řízení množitelského porostu u odrůdy, 
které následně skončila registrace, nebude  
už uznávaná v osivu. Kvalitu osiva je 
možné ověřit firemní laboratoří, pověře-
nou laboratoří nebo v některé laboratoři 
odboru OS. 
 V souvislosti se zvýšením obje-
mu osiva uváděného do oběhu v rámci 
EU byl podán návrh na doplnění těchto 
druhů do směrnice Rady 66/402/EEC. 

 Bude se v letošním roce organi-
zovat školení pro pracovníky pověřených 
semenářských laboratoří? 

Školení bude, jen jeho termín je z organi-
začních důvodů přesunut na přelom října 
a listopadu letošního roku.  

 Jaká návěska se použije na vel-
kospotřebitelské balení směsi standard-
ních osiv odrůd jednoho druhu zeleniny? 

Směs standardních osiv odrůd jednoho 
druhu zeleniny lze uvádět do oběhu pou-

 Je kontrola namořenosti zahrnuta 
v legislativě? A jak se bude postupovat při 
testování?   

Kontrola kvality moření je zahrnuta do 
novely zákona č. 219/2006 Sb., která se 
bude v první polovině letošního roku pro-
jednávat v Parlamentu ČR. Jak už z názvu 
vyplývá, jedná se o kontrolu; vzorky budou 
tedy odebírány pracovníky odboru OS v 
souladu s vyhláškou a dle pokynu ke vzor-
kování. Kontrola je pro kontrolovaný sub-
jekt bezplatná. 

 Bude zvýšena četnost kontroly 
sadby brambor na pravost odrůdy?  

Po zkušenostech z roku 2007, kdy bylo 
zjištěno několik případů záměny odrůdy u 
brambor, přistoupí odbor OS ke zvýšení 
kontroly odrůdové pravosti, a to zejména v 
období jarního vyskladňování sadby a v 
době uznávání množitelských porostů. 

 Mohou se uvádět do oběhu odrůdy 
pohanky a prosa, u kterých skončila regis-
trace; je možné u nich požádat o uznání 
osiva? 

Odrůdy pohanky, prosa a dalších druhů, 
které jsou v přílohách 1 - 6 a 8 vyhlášky     
č. 384/2006 Sb. označeny hvězdičkou, je 
možné uznávat jen v případě, že odrůda je 
registrovaná. Platí však, že nesmí být pou-
žita návěska s textem: „Pravidla a normy 

ze v malém balení, na které se barevně 
odlišená návěska nepřipevňuje. Je jen tře-
ba splnit potřebné náležitosti označení 
malého balení.  
 
 Jak je možné využít neuznanou 
sadbu brambor? 

Na rozdíl od osiva je sadba brambor ve 
většině případů neuznaná z důvodu nevy-
hovujícího zdravotního stavu. Neuznanou 
sadbu brambor nelze tedy vysázet ani na 
vlastním pozemku; jediná možnost její 
likvidace je jakékoliv její zpracování prů-
myslové. Takováto neuznaná sadba se 
může stát významným zdrojem infekce 
okolních porostů. Pracovníci odboru OS se 
v letošním roce zaměří na kontrolu způso-
bu likvida-
ce sadby z 
n e u z n a -
ných mno-
žitelských 
porostů z 
d ů v o d u 
překroče-
ného limi-
tu napade-
ní virový-
mi choro-
bami. 
 

        oos  

Odpovědi na vaše dotazy: 

Telefon: (042) 257 211 749,  Fax:(042) 257 211 748,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 

⇒ Po odběru oček ve ZL Lípa , bude 
vzorek předán SRS v Havlíčkově 
Brodě na testování původce 
karanténních bakterióz. 

⇒ SRS převezme kompletní vzorky 
(2 x 110 hlíz) do laboratoře v H. 
Brodě a provede jejich testování 
na původce Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus 
a Ralstonia solanacearum. Po 
otestování budou vzorky o 
velikosti 110 hlíz převezeny do 
Přerova na vegetační zkoušky. 

⇒ U sadby kategorií RM předstupňů 
a základní RM se postupuje jako v 
předešlých letech. 

            Po ukončení celého testování 
všech vzorků odebraných v rámci dozoru 
v součinnosti SRS a ÚKZÚZ zpracuje 

Diagnostická laboratoř SRS souhrnnou informaci o 
výsledcích tohoto testování. 

Ing. Jitka Chadová 


