
 V jarním vydání 
aktualit vám přinášíme 
informace z mezinárodních 
setkání a workshopů, infor-
mace o problematice, na 
kterou dostáváme nejčastěj-
ší dotazy a organizační 
informace k nadcházející 
sezóně. 

 Ještě jsme se ani 
neohlédli za starým rokem 
a je za námi i první termín 
pro podání žádostí o uznání 
množitelských porostů ve 
sklizňovém roce 2008. Ani 
letošní rok nebude beze 
změn. Nečekají nás vážné 
změny legislativní, ale v 

některých regionech zahájí 
svoji činnost pověření 
inspektoři. V daných ob-
lastech budete o jejich 
činnosti informováni. Prá-
ce nových terénních pra-
covníků bude jako v ostat-
ních případech pověřování 
k o n t r o l o v á n a 
p r a c o v n í k y 
ÚKZÚZ a systé-
mem vegetačních 
zkoušek.  

        V regionu 
východočeském 
zahájila činnost 
nová pověřená 
laboratoř, která 

působí v prostorách a s per-
sonálem bývalé laboratoře 
ÚKZÚZ  v Havlíčkově Bro-
dě. Změnilo se pouze její 
vedení. 
 

Ing. Barbora Dobiášová      
ředitelka odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Uznávací řízení a pověřené osoby 

provedení přehlídek nebo 
pracovníka ÚKZÚZ.  

 V obou případech 
pověřování platí, že veškeré 
žádosti se podávají na odbo-
ru OS ÚKZÚZ, kde je pra-
covníci ověří a předají         
k dalšímu zpracování. Pravi-
dla  pro výkon činností po-
věřenými osobami jsou uve-
dena v přílohách č. 15 - 19 
vyhlášky č. 384/2006 Sb.  

 Seznam osob po-
věřených k provádění pře-
hlídek je uveden na str. 4 
aktualit. Seznam pověře-
ných laboratoří uvádíme v 
Bulletinu 1/2008, str. 121. 

Ing. Barbora Dobiášová       

Nejdůležitější body: 

• Proběhlo zasedání UNECE 

• Osivo s neukončenou certifikací a jeho 
uvádění do oběhu 

• Certifikace podle pravidel ISTA  

• Byly pověřeny první osoby k provádění 
přehlídek množitelských porostů v kate-
gorii  certifikovaný  rozmnožovací   ma-
teriál 
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Svazek 2, Vydání 2. 

15. 4. 2008 

 V současné době 
pracují v oblasti zkoušení 
osiva dvě semenářské labo-
ratoře odboru osiv a sadby 
ÚKZÚZ a 16 laboratoří 
privátních. Vzorky osiva 
kategorie certifikovaný 
rozmnožovací materiál lze 
posílat podle uvážení doda-
vatele do kterékoliv labora-
toře, pokud tato zasílaný 
druh osiva zkouší.  

 Osivo kategorií 
rozmnožovací materiál 
předstupňů a základní roz-
množovací materiál lze 
zasílat pouze do některé ze 
dvou laboratoří ÚKZÚZ, 
přičemž stále platí, že 
vzorky, u kterých je poža-
dována mezinárodní certi-

fikace, se zkouší ve zkušeb-
ní  laboratoři OS Praha. 

 Podobně je tomu 
také v oblasti polních pře-
hlídek zemědělských druhů. 
Od letošního roku došlo     
k pověření čtyř inspektorů 
pro výkon polních přehlí-
dek v kategorii certifikova-
ný rozmnožovací materiál, 
přičemž tři z nich budou 
pracovat jako nezávislí 
inspektoři. Jedná se zejmé-
na o následující okresy: 

Chrudim, Havlíčkův Brod, 
Rychnov n. Kněžnou, Jihla-
va, Žďár n. Sázavou. V 
těchto okresech se mohou 
dodavatelé rozhodnout, zda 
požádají pověřenou osobu k 



1. Novelizace směrnic Rady 66/401/
EEC, 66/402/EEC a 2002/57/EC          
v souvislosti s názvoslovím druhů. 
 Dánsko připravilo materiál, který  
zpřesňuje názvosloví (zejména latinské) 
druhů. Výbor souhlasil s předložením  
Komisi konečného dokumentu, který se 
týká  aktualizace názvosloví druhů  do 
7. 3. 2008.  
2. Možnost novely Směrnic Rady 
66/402/EEC, 2002/55/EC a 2002/57/
EC v oblasti určitých podmínek stano-
vených v příloze II směrnic. 
Cílem diskuse bylo, na základě zkuše-
ností jednotlivých členských států, zjis-
tit, zda by bylo vhodné změnit některé 
podmínky a požadavky stanovené         
v příloze II  u výše uvedených směrnic 
(klíčivost, zdravotní stav, hmotnost 

vzorků). Doporučení - řešit v rámci 
„Better regulation“. 
3. Možnost novely směrnice Rady 
2002/56/EC v souvislosti s datem, uve-
deným v článku 21(3), do kterého mo-
hou členské státy povolit prodloužení 
rozhodnutí v souvislosti s ekvivalencí 
uznávání sadby brambor ze třetích zemí. 
Závěr: nebude prodloužena platnost to-
hoto Rozhodnutí. 
4. Prezentace dotazníku v rámci hodno-
cení „Better regulation“. 
V rámci aktivity „Better regulation“ byla 
ustanovena pod EK pracovní skupina, 
která provádí hodnocení aktuálního stavu 
legislativy EU ve spolupráci s ČS.  
5. Návrh směrnice Komise ustanovující 
snížení nároků  pro akceptaci zeměděl-
ských krajových odrůd, které jsou přiro-

zeně adaptovány  v místních a regionál-
ních podmínkách  a jsou dotčeny geno-
vou erozí, v rámci podmínek  pro obcho-
dování s osivem a sadbou brambor těchto 
krajových odrůd. 
ČS mají zájem o co nejrychlejší přijetí této 
směrnice,vzhledem k tomu, že návrh této 
směrnice byl již v loňském roce odhlaso-
ván na stálém výboru .  
6. Návrh rozhodnutí Komise o organizo-
vání dočasného experimentu, který umož-
ní určité snížení požadavků pro obchodo-
vání se směsí osiva určené pro použití 
jako krmivo v souvislosti s článkem 13(1), 
druhá odrážka, směrnic Rady 66/401/
EEC z 14 června 1966 o obchodování 
s osivem krmných plodin.                        

Ing. Monika Rubešová 

Stránka 2 

Zpráva ze zasedání Stálého výboru pro osivo  
                    Brusel 25. února 2008 

AKTUALITY ODBORU OSIV A SADBY 

Ve dnech 17. až 19. března 2008 se 
v ženevském sídle Organizace spoje-
ných národů konalo 38. zasedání Speci-
alizované sekce pro standardizaci sadby 
brambor, spadající pod UNECE - Ev-
ropskou hospodářskou komisi OSN.  

 Uvedená sekce, jejíchž činnos-
tí se mohou ve stejném postavení účast-
nit všechny členské státy OSN, se zabý-
vá vývojem Standardu UNECE pro 
sadbu brambor (dále jen Standard), je-
hož první podoba byla schválena již 
v roce 1963. Cílem Standardu je, aby 
sloužil jako světová srovnávací nor-
ma, která usnadní poctivý mezinárodní 
obchod se sadbou brambor. Tohoto cíle 
má být dosaženo vytvořením harmoni-
zovaného certifikačního systému pro 
sadbu brambor, prosazováním jeho vyu-
žívání a vymezením jednotných poža-
davků na kvalitu sadbu brambor. 

Nejnovější znění Standardu je kdykoli 
volně ke stažení na internetových strán-

kách Evropské hospodářské komise - 
http://www.unece.org/trade/agr/standard/
potatoes/pot_e.htm, a to v anglickém, 
francouzském a ruském jazyce.  

Letošního zasedání se zúčastnili zástupci 
Rakouska, Belgie, Kanady, České repub-
liky, Dánska, Francie, Německa, Irska, 
Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Polska, 
Rumunska, Ruské federace, Švýcarska, 
Spojeného království, Spojených států 
amerických a zástupce Evropské komise. 

Hlavní projednávané body: 

⇒ Revize Standardu – Sekce schválila 
nahrazení původní fotografie znázor-
ňující napadení hlízy jedním z typů 
strupovitosti na 33,3 % povrchu hlí-
zy novou fotografií, která podle čle-
nů sekce lépe vystihuje typický pro-
jev napadení hlíz. 

⇒ Zástupce Francie představil návrh 
textu nové přílohy Standardu, která 
bude obsahovat pravidla pro urovná-
vání sporů vzniklých při mezinárod-
ním obchodování podle Standardu. 
Sekce rozhodla pokračovat v práci 
na této připravované příloze. 

⇒ Zástupci Francie a Spojeného krá-
lovství představili soubor fotografií 
napadení brambor chorobami a škůd-
ci, z něhož Sekce vybrala fotografie, 
kterými bude doplněn Seznam cho-
rob a škůdců. Tento seznam je jakož-
to pracovní a cvičební pomůcka vol-

 
38. zasedání Specializované sekce pro standardizaci sadby brambor

ně ke stažení na internetové adrese:  
http://www.unece.org/trade/agr/
standard/potatoes/pot_e.htm 

⇒ Sekce po několika úpravách schvá-
lila konečnou podobu dvou dotazní-
ků, pomocí nichž bude zjišťován 
způsob provádění přehlídek porostu 
a posklizňových zkoušek porostů 
v jednotlivých státech. Takto získa-
né informace budou použity pro 
zapracování pravidel pro přehlídky 
porostů a posklizňové zkoušky do 
Standardu.  

⇒ Sekce diskutovala o možnostech 
prosazování Standardu ve světě a 
přijala nabídku Ruské federace a 
zprostředkovanou nabídku Egypta 
ohledně uspořádání seminářů zamě-
řených na propagaci Standardu 
v září roku 2008 a v květnu roku 
2009. Sekce schválila text propa-
gačního letáku Standardu a požáda-
la sekretariát sekce o zajištění tisku 
těchto letáků. 

⇒ Zástupce Švýcarska přednesl pří-
spěvek týkající se vlivu teplot bě-
hem růstu a skladování sadby bram-
bor na ztrátu vitality sadby různých 
odrůd. Sekce schválila své společné 
stanovisko ohledně vitality sadby 
brambor. 

 
 Ing. Nevena Turčičová 

Ing. Jitka Chadová  



Osivo s neukončenou certifikací (národní / EU certifikace) 
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Mezinárodní certifikace podle Pravidel ISTA                       

Od ledna 2008 zrušeny ISTA zelené 
certifikáty, pro všechny případy se 
používají pouze ISTA oranžové 
certifikáty, a to s vyznačením autority 
odpovědné za vzorkování. 
 Od letošního roku zůstávají v 
platnosti pouze certifikáty pro partii a 
vzorek: 

ISTA oranžový certifikát  
ISTA modrý certifikát 

Stále platí následující zásady: 
⇒ K jedné partii může platit pouze jeden 

ISTA originál certifikát. 

⇒ Certifikát se vydává pouze na celou 
partii osiva, v případě distribuce na 
více míst je možné požádat o vydání 
duplikátů. 

⇒ Podle ISTA Pravidel zůstává 
certifikát v platnosti do vydání 

certifikát, a to výměnou za předchozí 
nebo ponechat původní a k novému 
vzorkování vydat uznávací list (popř. 
doklad o kvalitě). 

⇒ Prolongovat je možné i zbylou část 
partie. Zde nastávají dvě možnosti: 
a) Přenávěskovat zbytek partie, 

provést nové vzorkování a vydat 
nový certifikát. 

b) Za předpokladu, že osivo 
nezměnilo významně kvalitu, 
provést nové vzorkování a uvést 
nové datum vzorkování na 
návěskách. Pak se vydá uznávací 
list (popř. doklad o kvalitě). ISTA 
certifikát  zůstane v platnosti. 

 

Ing. Barbora Dobiášová 

nového certifikátu nebo do konečného 
spotřebování osiva. 

⇒ Dobu platnosti certifikátu mohou 
regulovat v obchodním styku další 
okolnosti. 

⇒ ISTA certifikát deklaruje pouze 
skutečně zjištěné hodnoty osiva, 
neuvádí se v něm informace o 
srovnání s normami, a to ani na 
žádost dodavatele. 

⇒ V případě, že dodavatel bude uvádět 
na území ČR osivo doprovázené 
pouze ISTA certifikátem, zodpovídá 
za shodnost  s povolenými 
kvalitativními hodnotami v platné 
legislativě. 

⇒ Prolongovat lze celou partii, na 
návěskách se pak uvede nové datum 
vzorkování. Je možné vydat nový 

 Pro osivo s neukončenou 
certifikací platí jednoduché pravidlo: 

Množitelský porost je založen v jedné zemi 
a osivo se připravuje a konečně certifikuje 
v zemi druhé. 

Osivo s neukončenou certifikací lze uvést 
do oběhu pouze za účelem předání osiva 
ke konečné certifikaci v jiné zemi. Další 
uvádění do oběhu není možné. Tento 
systém neplatí pro sadbu brambor. 
Osivo s neukončenou certifikací musí být 
zabaleno a označeno šedými návěskami a 
musí ho doprovázet dokument, že 
množitelský porost splnil stanovené 
požadavky.  
 

Postup při výrobě a zpracování osiva s 
neukončenou certifikací: 

1. Množitelský porost umístěn v ČR 

⇒ Dodavatel podá žádost o uznání 
množitelského porostu. 

⇒ Budou provedeny přehlídky 
množitelského porostu a vydán 
konečný doklad na množitelský 
porost. 

⇒ Jako osivo s neukončenou certifikací 
lze využít pouze osivo sklizené z 
uznaných množitelských porostů. 

⇒ Přírodní nebo předčištěné osivo se 
zabalí a označí šedými návěskami. 

⇒ V případě osiva s neukončenou 
certifikací nemusí být dodržena 
maximální velikost partie. 

⇒ Návěsky vydává na základě žádosti 
odbor osiva a sadby v Praze. 

⇒ Dodavatel může požádat o 
vzorkování, pokud požaduje uvést 
do „Prohlášení o osivu s 
neukončenou certifikací“ laboratorní 
hodnoty nebo za účelem odběru 
rezervního vzorku. 

⇒ Dodavatel požádá o vydání 
„Prohlášení o osivu s neukončenou 
certifikací“. Toto prohlášení vydává 
pouze odbor OS Praha. (Bulletin str. 145) 

1. Množitelský porost umístěn v jiné 
zemi 

⇒ Osivo, které bylo vyrobeno v jiné 
zemi a má být v ČR finálně 
certifikováno, musí být v zemi 
původu označeno šedými návěskami 
a musí ho doprovázet dokument  
obdobný českému „Prohlášení o 
osivu s neukončenou certifikací“ . 

⇒ Dodavatel ohlásí dovoz a přidělí 
české číslo partie (popř. partií). Po 
konečné úpravě a adjustaci požádá o 
uznání osiva a sadby. 

⇒ Při vzorkování předloží vzorkovateli 
žádost o uznání, doklad obdobný 
„prohlášení“. 

⇒ ÚKZÚZ provede potřebné zkoušky 
pro uznání a vydá konečný doklad. 

Ing. Barbora Dobiášová 



Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

Ú K ZÚ Z 
ODBOR OSIV A SADBY 

Termín podání žádostí o pověření:  20.5.2008 
Termín přezkoušení:    11.6.2008 

Přehled osob pověřených k výkonu přehlídek množitelských porostů 

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

  

 Od loňského roku platí změna v 
předplodinách u některých druhů . 
Nejvýznamnější odlišnosti od předchozího 
předpisu se projevily u obilnin. I přes veškerá 
školení se na nás obracejí zástupci 
semenářských firem o radu. Předkládáme vám 
proto ještě jednou přehlednou tabulku, jak 
mohou být předplodiny na pozemku před 
množitelským porostem uspořádány. Obdobně 
platí tabulka i pro kategorii rozmnožovací 
materiál předstupňů. 

 

Ing. Jiří Hakauf 

Sled předplodin u obilnin 

Společnost Jméno  Adresa Předmět činnosti Číslo razítka 

Rolnické družstvo Bezno,  

J.F.Pachty 22, 294 29 Bezno 

Jaroslav Herzán, Dis Jana Palacha 1033, 293 01 
Mladá Boleslav 

přehlídky 
množitelských 
porostů 

 

50 - 01 

Elkoterm Consulting, s.r.o., 

Blažejské nám. 92/13, 799 00  
Olomouc  

tel: 602 70 86 33 
vlasak@elkoterm.cz 

RNDr. Jiří Vlasák Blažejské nám. 92/13, 799 
00 Olomouc 
tel: 602 70 86 33 
vlasak@elkoterm.cz 

vydávání 
uznávacích listů na 
množitelské 
porosty 

 

- 

Ing. Bedřich Janáček Jeníkov 125, 539 41 
Kameničky 
 

přehlídky 
množitelských 
porostů 

 

57 - 05 

Ing. Jan Smolík, CSc. Nová Říše 22, 594 01 
Velké Meziříčí 
 

přehlídky 
množitelských 
porostů  

 

57 - 06 

Jaroslav Suchomel,  Doudleby 429, 517 41 
Doudleby  
 

přehlídky 
množitelských 
porostů  

 

57 - 07 

2008 2007 2006
Pšenice Ječmen Pšenice NE
Pšenice Ječmen Cukrovka NE
Pšenice Pšenice Cukrovka
Samanta Ludwig NE
Samanta C1,C2 Samanta C1 ANO
Pšenice Hrách Ječmen ANO
Pšenice Hořčice Pšenice
Samanta Ludwig NE
Samanta C1, C2 Samanta C1 ANO


