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Kapitola 1. 

V uplynulém roce oslavila semená ská kontrola 130. výro í svého 
vzniku. Rok 2007 však nebyl jen rokem tohoto výro í, v jeho pr b hu došlo 
op t ke zm nám v legislativ , p ipravila se zm na organiza ní struktury 
odboru, která bude platit od b ezna roku 2008. V souvislosti s pov ováním 
osob k laboratorní innosti v oblasti semená ské kontroly dojde k redukci 
po tu laborato í osiv a sadby v Ústavu. Svou innost ukon í laborato  v 
Havlí kov  Brod .

Ráda bych touto cestou pod kovala všem pracovnicím této laborato e
za vynikající práci v semená ské kontrole, dobrou reprezentaci odboru a 
Ústavu sm rem k dodavatel m osiv a širší zem d lské ve ejnosti. 

V sou asné dob  je p ipravena privatizace této laborato e a v novém 
subjektu najdou uplatn ní všechny laborantky. 

V pr b hu lo ského roku za al odbor vydávat nový informa ní servis 
„AKTUALITY Odboru osiv a sadby“, ve kterém se snažíme p inést aktuální 
informace ze semená ské kontroly nejen v R. P inášíme zde informace i z 
jednání orgán  EU, kterých se zástupci odboru ú astní. V této innosti
budeme pokra ovat i v letošním roce, p i emž Aktuality budou vždy 
zve ejn ny na internetových stránkách Ústavu a informaci o nich dostanete 
prost ednictvím e-mailu p es MŠSA.

 O všech  novinkách v innosti odboru, o nových publikacích a další 
innosti Vás budeme informovat na internetových stránkách www.ukzuz.cz,

kde najdete i pot ebné tiskopisy. 

 Za odbor osiv a sadby Vám p eji úsp šný semená ský rok.

      Ing. Barbora Dobiášová 
            editelka odboru osiv a sadby

ÚVOD
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Organizační změny v roce 2008 

  
 Od 1.3.2008 přechází laboratoř osiv a sadby v Havlíčkově Brodě do 
režimu pověřené privátní laboratoře. Bylo tedy nutné stanovit systém zasílá-
ní vzorků, které dosud náležely do okruhu působnosti této laboratoře, a to 
následujícím způsobem: 
 

♦ Do laboratoře v Havlíčkově Brodě je možné zaslat vzorky, jejichž 
uznávací řízení bude ukončeno do 29.2.2008. Vhodné je připočítat i 
dobu na případné opakování zkoušky klíčivosti, má-li dodavatel infor-
maci o klíčivosti z vlastní laboratoře. 

♦ Vzorky, jejichž uznávací řízení bude ukončeno po 29.2.2008, zpracují 
laboratoře osiv a sadby Ústavu v Praze a Brně  (všechny vzorky kate-
gorií SE a E, zaslané vzorky kategorie C),  případně privátní semenář-
ské laboratoře (pouze kategorie C). 

♦ Registrační protokoly směsí z regionu Havlíčkův Brod, míchací proto-
koly a vzorky směsí budou zasílány na odbor osiv a sadby v Praze. Re-
gistrační čísla směsí se vytváří dle schváleného systému, tj. s kódem 
příslušného pracoviště Ústavu registrujícího směs v pětimístném pořa-
dovém čísle. Totéž platí i pro ostatní regiony. 

  VZOR: 8 - 0865 - 08066 
♦ Veškerá agenda související s pověřenými laboratořemi se přesunuje s 

účinností od 1.1.2008 na odbor osiv a sadby v Praze, a to včetně vzor-
ků k následné kontrole. Vzorky pro následnou kontrolu budou zasílány 
pravidelně podle stanovené výše kontroly. O termínech zasílání jsou 
informováni příslušní semenářští inspektoři. 

Stránka 2 1. Úvod 



P ehled sou asné legislativy 

Stránka 3 1. Úvod 

Zákon . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných
rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby),
ve zn ní zákona . 444/2005 Sb., zákona . 178/2006 Sb. a zákona
. 299/2007 Sb. 

         (dále jen „zákon . 219/2003 Sb.“ nebo pouze „zákon“) 

Vyhláška . 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvád ní
osiva a sadby p stovaných rostlin do ob hu, ve zn ní vyhlášky
. 231/2007 Sb. 

         (dále jen „vyhláška . 384/2006 Sb.“) 

Vyhláška . 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odb r
vzork , postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve zn ní vyhlášky
. 581/2006 Sb. 

         (dále jen „vyhláška . 206/2004 Sb.“) 

P ehled právních p edpis R z oblasti semená ství
zmi ovaných v této publikaci, v etn  jejich novel: 



Kapitola 2. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Registraci podle § 16 odst. 1 zákona podléhají dodavatelé, kte í uvádí do 
ob hu, vyrábí nebo dováží ze t etích zemí rozmnožovací materiál 

révy
chmele 
ovocných rod  a druh
okrasných druh
sazenic zeleniny 

pro jiného než kone ného spot ebitele. 

Oznamovací povinnosti podléhají dodavatelé rozmnožovacího materiálu 
ostatních zem d lských druh  a osiva zeleniny. 

Každému dodavateli je p id leno registra ní nebo eviden ní íslo.

Všechna ísla p id lená p ed platností zákona . 219/2003 Sb. z stávají
v platnosti. 

Ústav vede evidenci všech registrovaných a evidovaných dodavatel .

Zákon . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám, ve zn ní pozd jších
p edpis , v § 19b stanoví zpracovateli farmá ského osiva, pop ípad  sadby 
povinnost p edem písemn  ohlásit tuto innost Ústavu. 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 16 -  Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele 

Zákon . 500/2004 Sb., správní ád

Zákon . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám, ve zn ní pozd jších  
p edpis :
§ 19b - Ohlašování 

V této kapitole najdete 

Základní informace 4

Legislativní základ 4

REGISTRACE OSOB

Tiskopis žádosti 5

Podání žádosti 5

P íjem a evidence 
žádostí 

5

Zahájení správního 
ízení

6

Požadavky na 
odbornou 
zp sobilost 

6

Vydání rozhodnutí 
o registraci 

6

Zastavení 
správního ízení 

7

OZNAMOVACÍ 
POVINNOST

Oznámení zahájení 
innosti

7

Farmá ské osivo 8

Registrace osob a 
oznamovací povinnost Stránka 4 



REGISTRACE OSOB:

Ústav vydal jednotný formulá  žádosti, který odpovídá požadavk m vedení 
jednotného registru firem, zabývajících se výrobou rostlinných komodit. 
Ú elem vedení jednotného registru a z ízení jednotného podacího místa je 
zjednodušení systému registrace a používání jednoho registra ního ísla ve 
vztahu k ÚKZÚZ, tj. odboru osiv a sadby, odboru trvalých kultur, dále 
ke Státní rostlinoléka ské správ  a k Ministerstvu zem d lství (MZe). 

Formulá  žádosti je vyv šen na internetové adrese ÚKZÚZ, a to na stránkách 
odboru osiv a sadby. O tiskopis je možné požádat na všech pracovištích 
ÚKZÚZ odboru osiv a sadby. 

Podání žádosti 

ádn  vypln né žádosti v etn  p íloh je možné podat: 
poštou
osobn

na adrese :   
ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 Praha 5 - Motol

Stránka 5 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

Najdete v publikaci  

Žádosti 
- tiskopis žádosti  
(p íloha . 1 ) Tiskopis žádosti 

P íjem a evidence žádostí 

ÚKZÚZ – odbor osiv a sadby zaeviduje každou p ijatou žádost pod íslem
jednacím, ozna í datem a zanese do SW – systému k dalšímu zpracování. 

www.ukzuz.cz 



Zahájení správního ízení

Požadavky na odbornou zp sobilost

Dnem p íjmu žádosti opat ené kolkem v hodnot  100,- K  je zahájeno správní 
ízení. 

Podklady pot ebné k žádosti právnické nebo fyzické osoby o registraci 
(p íloha 1): 

1. -  výpis z obchodního rejst íku, nebo 
 -  kopie živnostenského oprávn ní, nebo 
 -  osv d ení podnikatele v zem d lské výrob ,

2.  -  u fyzických osob doklad o odborné zp sobilosti (originál nebo  
 ú edn  ov ená kopie výu ního listu, vysv d ení nebo diplomu z  
 odborné zem d lské nebo zahradnické školy), 
 -  u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osob , která  
 prokáže svou odbornou zp sobilost dokladem (originál nebo  
 ú edn  ov ená kopie výu ního listu, vysv d ení nebo diplomu z  
 odborné zem d lské nebo zahradnické školy), 

3.  -  kolek (100,- K ) jako správní poplatek. 

Pokud žadatel o registraci nespl uje požadavky na vzd lání, je možné ud lit
registraci za p edpokladu p edložení originálu nebo ú edn  ov ené kopie 
dokladu o dosažení minimáln  st edoškolského vzd lání i jiného zam ení a 
absolvování teoretického a praktického proškolení u Ústavu. 

Stránka 6 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

Seznam dodavatel
(p íloha . 30)

Vydání rozhodnutí o registraci 

Splní-li žadatel podmínky pro ud lení registrace, vydá ÚKZÚZ odbor osiv a 
sadby Rozhodnutí o registraci. Registrované osob  je p id leno íslo ( íslo
jednotného registru), které pak dále používá p i své innosti a p i kontaktu se 
správními ú ady – ÚKZÚZ, SRS, MZe. 

Najdete v publikaci  



Zastavení  správního ízení

Správní ízení lze zastavit, vezme-li ú astník ízení (dodavatel) žádost zp t,
nebo pokud nesplní lh tu stanovenou k odstran ní nedostatk  v žádosti o 
registraci. 

Stránka 7 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

www.ukzuz.cz

OZNAMOVACÍ POVINNOST

Oznámení o zahájení nebo ukon ení innosti
dodavatele podle § 16 odst. 6 zákona 

Osoba, která je povinna podle § 16 odst. 6 zákona splnit oznamovací   
povinnost, u iní toto  písemn  vypln ním formulá e „Oznámení o zahá-
jení innosti dodavatele“ nebo „Oznámení o ukon ení innosti dodava-
tele“. ádn  vypln né formulá e je možné podat osobn  nebo poštou na 
adrese:

ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 Praha 5 - Motol

Formulá e je možné získat na všech pracovištích odboru osiv a sadby a dále 
na internetové adrese Ústavu.

Ústav zaeviduje každý p ijatý formulá  „Oznámení o zahájení innosti
dodavatele“, p evzetí potvrdí a zapíše do seznamu osob, které splnily 
oznamovací povinnost. 

Každá osoba, která splní oznamovací povinnost, obdrží eviden ní íslo.
Toto íslo jí bude sd leno písemn  a bude je používat p i své innosti a 
p i kontaktu se správními ú ady – ÚKZÚZ, SRS, MZe. 

Pouze osoby, které splnily oznamovací povinnost mohou podávat žá-
dosti v uznávacím ízení. Seznam t chto osob bude k dispozici pracov-
ník m Ústavu, MZe a SRS. 

Formulá e
- oznámení o zahájení 

innosti dodavatele 
( p íloha .1A) 
- oznámení o ukon ení 

innosti dodavatele 
( p íloha .1B)

Najdete v publikaci  

Seznam dodavatel
(p íloha . 30)



Farmá ské osivo, pop ípad  sadba 

Zákon . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám, ve zn ní pozd jších 
p edpis .

Poslední novela tohoto zákona, zákon . 554/2005 Sb., ukládá mimo jiné 
povinnost zpracovatel m, kte í budou provád t úpravu farmá ského osiva, 
pop ípad  sadby, ohlásit p edem tuto innost Ústavu, odboru osiv a sadby, a 
to i v p ípad , že již mají spln nu oznamovací povinnost podle § 16 odst. 6 
zákona . 219/2003 Sb. 

Ohlášení lze provést: 

1. Písemn  na formulá i a zaslat na adresu: 

ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 PRAHA 5 - Motol

2. E-mailem na adrese: 

           sona.franova@ukzuz.cz 

Stránka 8 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

Formulá
- oznámení o zahájení 

innosti 
  (farmá ská osiva) 
  ( p íloha . 2)

Ohlášení zpracovatelé 
 farmá ského osiva 

(p íloha . 33)

Najdete v publikaci  

———————————



V této kapitole najdete 

Uznávání množitelských porost  provádí 
ú ední autorita - Ústav, 
pov ená osoba  pod ú edním dohledem 

Dodavatel podá žádost o uznání množitelského porostu vždy u Ústavu           
a v tiskopise z eteln  ozna í, kdo provede uznávací ízení.

Po kontrole a zaevidování žádosti se ov í doklady o p vodu osiva nebo 
sadby a proces uznávání pokra uje dále u Ústavu nebo u pov ené osoby. 

Po ukon ení p ehlídek množitelských porost , pop . dalších zkoušek je 
vydán doklad o uznání nebo neuznání porostu. 

Ústav vydává:
Uznávací listy

 Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu 

Pov ená osoba vydává:
Uznávací listy

V p ípad , že porost není možné uznat, p edá pov ená osoba veškeré 
podklady Ústavu k vydání Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu.

Legislativní základ 

Zásady uznávání množitelských porost

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 4 -  Uznávací ízení 
§ 5 -  Uznávání množitelských porost

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§§ 4 a 6 - Uznávací ízení a uznávání množitelských porost
P ílohy . 1 až 11 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 9
P íloha . 3 
Zákon . 500/2004 Sb., správní ád

 Uznávání
množitelských porost

Kapitola 3. 

Zásady uznávání 
množitelských  
porost

9

Legislativní  
základ 

9

Hlavní zásady  
p ihlašování
množitelských  
porost

10

Místa podání  
žádostí 

10

Termíny podání 
žádostí 

11

Struktura ísla 
množitelského  
porostu 

11

Závazné jednotky 
pro vým ru
a množství 

11

Doložení p vodu
osiva/sadby 

12

Zastavení ízení  
o uznání  
množitelského  
porostu 

13

P ehlídky  
množitelských  
porost

13

Vydání dokladu  
o uznání  
množitelského  
porostu 

14

Vydání dokladu   
o neuznání  
množitelského  
/porostu 

14
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Stránka 103. Uznávání množitelských porost

Hlavní zásady p ihlašování množitelských 
porost

žádost o uznání podává dodavatel Ústavu na formulá i uvedeném  v p í-
loze . 9  vyhlášky . 384/2006 Sb., 
k žádosti o uznání množitelských porost  bude p iložen doklad o p vodu
rozmnožovacího materiálu podle § 6 odst. 1 vyhlášky . 384/2006 Sb., 
žádost o uznání množitelských porost  je možné podat u odr d druh
uvedených v druhovém seznamu: 
- registrovaných a zapsaných ve Státní odr dové knize podle §§ 32 a 

33 zákona1), Spole ném katalogu odr d druh  zem d lských rostlin 
a Spole ném katalogu odr d druh  zeleniny, 

- za azených do zkoušení pro registraci podle § 30 zákona1),
- jejichž registrace skon ila, ale vztahuje se na n  § 37 odst. 4 
    zákona1),
- jejichž osivo bylo dovezeno na základ  § 18 odst. 4 zákona1),
    p i emž celá produkce osiva bude vyvezena mimo území ES, 
žádost o uznání množitelských porost  nelze podat ve stejné kategorii 
nebo generaci, ve které bylo uznáno osivo nebo sadba, ale vždy nižší, 
žádost o uznání množitelského porostu sadby brambor musí obsahovat 
potvrzení p íslušného odd lení SRS, že pozemek není dot en mimo ád-
nými rostlinoléka skými opat eními a je prostý Globodera rostochi-
nensis a Globodera pallida.

1)  zákon . 219/2003 Sb. o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných
rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby) 

Najdete v publikaci  

Místa podání žádostí: 

Žádosti 
- o uznání množitelského 

porostu 
(p íloha . 3) 
- návod k vypln ní žádosti 
(p íloha . 3 - pokra ování) 

Pracovišt Adresa Kód P edm t podání

Odbor OS Praha 

Odd. OS Praha 
Za Opravnou 4,  
150 06 Praha 5 

0

porosty dle schémat OECD, 
základní osivo hybrid
všech druh ,
zeleniny, 
ostatní porosty 

Odd. OS  Planá n/L. 391 11 Planá n/L. 2 ostatní porosty 

Odd. OS  Plze Slovanská Alej 20 
326 00 Plze 3 ostatní porosty 

Odd. OS
Havlí k v Brod 

Kone ná 1930 
580 01  
Havlí k v Brod 

5 ostatní porosty 

Odd. OS  Brno Hroznová 2 
656 06 Brno 6 ostatní porosty 

Odd. OS  Olomouc Mozartova 4 
771 11 Olomouc 7 ostatní porosty 
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Najdete v publikaci  
Termíny podání žádostí 

Termíny podání žádostí jsou stanoveny v § 4 vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Pokud technologie p stování vyžaduje p ehlídku v jiném termínu, než je ob-
vyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu 
nejmén  jeden m síc p edem.

Struktura ísla množitelského porostu 
Závazné jednotky pro vým ru a množství 

íselné ady pro r zné typy množitelských porost  jsou stanoveny v  § 6 
odst. 5 a v p íloze . 11 vyhlášky . 384/2006 Sb. Nov  jsou od roku 2004 
zavedeny íselné ady pro porosty založené z rozmnožovacího materiálu 
geneticky modifikovaných odr d a pro porosty založené v systému ekolo-
gického zem d lství, 

VZOR: 3867-00657 

ve skliz ovém roce nelze použít žádné íslo porostu vícekrát,

pro dodavatele s více provozy (filiálkami) doporu ujeme vytvo it íselná
rozmezí pro jednotlivé provozy, 

jednotky pro vým ru a množství uvedené v p íloze . 11 vyhlášky            
. 384/2006 Sb. je nutné d sledn  dodržovat. 

íslování porost
(p íloha . 3-pokra ování) 

Používané jednotky 
(p íloha . 3-pokra ování) 
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Doklady, které se používají k ov ení p vodu, jsou stanoveny v § 6 odst. 1 
vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Pro p ehlednost uvádíme tabulku: 

Doložení p vodu osiva / sadby 

Typ porostu íslo uvedené na  
žádosti

Typ dokladu o p vodu Kopie dokladu
k žádosti

Porost založen z RM 
uznaného v R íslo dokladu o uznání Uznávací list Nep ikládá se 

Porost založen ze 
šlechtitelského RM slova: Šlechtitelský RM Prohlášení šlechtitele P iloží se originál 

Porost v dalším roce íslo dokladu na porost 
z p edchozího roku 

Uznávací list
Rozhodnutí  o neuznání Nep ikládá se 

Porosty semenic íslo dokladu saze ky z 
p edchozího roku Uznávací list Nep ikládá se 

Porosty dle schémat 
OECD

íslo dokladu o uznání 
P id lené íslo partie 

Uznávací list
Mezinárodn  platný

certifikát OECD, doklad 
o dovezeném množství 

Nep ikládá se, pokud 
byl doložen p i hlášení

dovozu

Porosty z RM ze zemí 
EU P id lené íslo partie 

Mezinárodn  platný
certifikát, doklad o

dovezeném množství 

Nep ikládá se, pokud 
byl doložen p i hlášení

dovozu

Porosty z RM doveze-
ného podle § 18 odst. 5 

zákona

P id lené íslo partie 
íslo povolení k dovozu 

Certifikát ISTA, OECD 
doklad o dovezeném 

množství

Nep ikládá se, pokud 
byl doložen p i hlášení

dovozu

Za mezinárodn  platné doklady se považují i národní certifikáty zemí EU.

Upozorn ní

ízení o uznání množitelských porost , které byly založeny z rozmnožova-
cího materiálu pocházejícího z dovozu a u nichž nebyl ohlášen dovoz 
i doloženy p íslušné certifikáty, bude zastaveno, pokud dodavatelé ve  

stanovené lh t  neu iní nápravu. 
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Zastavení ízení o uznání množitelského porostu 

ízení o uznání množitelského porostu lze zastavit: 
podle § 5 odst. 3 zákona . 219/2003 Sb., nejsou-li spln ny všechny sta-
novené požadavky, nebo 
na žádost dodavatele jako tzv. „odhlášení porostu“ podle § 9 odst. 2     
vyhlášky . 206/2004 Sb., 
zastavení ízení na žádost lze provést i mezi první a druhou (pop ípad
další p ehlídkou), provedené p ehlídky se ú tují. Žádosti o zastavení 
ízení, u kterého byly ukon eny všechny p ehlídky, se vyhoví; dodava-

tel hradí veškeré náklady spojené s provedenými úkony. 

P ehlídky množitelských porost

P ehlídky množitelských porost  se provád jí podle: 
§ 5 odst. 4 zákona . 219/2003 Sb.
§ 6 odst. 2 až 4 vyhlášky . 384/2006 Sb. 
§ 9 a p ílohy . 3 vyhlášky . 206/2004 Sb. 

v p ípad , že porost dosáhne vývojové fáze pro hodnocení d íve, než je 
obvyklé, dodavatel, p íp. množitel, je povinen požádat p íslušnou osobu   
o urychlené provedení p ehlídky,
kontrolní p ehlídky po odstran ní závady se ú tují.



Stránka 143. Uznávání množitelských porost

Ústav vydá uznávací list podle  § 5 odst. 5 a 7 zákona . 219/2003 Sb. 
pov ená osoba vydá uznávací list podle  § 5 odst. 5 a 8 zákona
. 219/2003 Sb.. 

Vydání dokladu o neuznání množitelského  
porostu

Vydání dokladu o uznání množitelského porostu 

Množitelský porost se neuzná, nejsou-li spln ny podmínky podle § 5 odst. 5  
a odst. 6 zákona . 219/2003 Sb., a Ústav vydá Rozhodnutí o neuznání. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dn  ode dne jeho doru ení,
a to k Ministerstvu zem d lství eské republiky prost ednictvím Odboru/
odd lení osiva a sadby Úst edního kontrolního a zkušebního ústavu zem d l-
ského.

Pokud porost vyhovuje nižší kategorii, než ve které je p ihlášen, vydá Ústav 
Rozhodnutí o neuznání porostu. Dodavatel m že požádat o uznání porostu v 
té kategorii, ve které bude uznán. 

Pov ené osoby postupují podle § 4 odst. 9 zákona . 219/2003 Sb. a p edají
veškerou dokumentaci pot ebnou pro vydání rozhodnutí p íslušnému odd -
lení OS, kde je evidována žádost. 

Pozn.: Od nabytí ú innosti zákona . 500/2004 Sb., správní ád, jsou Rozhod-
nutí o neuznání množitelského porostu a Rozhodnutí o zastavení správního 
ízení doru ovány do vlastních rukou.



Vzorkování
Kapitola 4. 

V této kapitole najdete 
Základní informace 

Vzorkování osiva provádí pracovníci ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby nebo po-
v ená osoba. 

Dodavatel p ipraví žádost o uznání osiva / sadby,  v tiskopise z eteln  ozna í, 
kdo provede uznávací ízení.  

Dodavatel požádá vzorkovatele o provedení vzorkování.

Dodavatelé, kte í mají smluvní laborato , jejíž vedoucí je zárove  pov en
ke vzorkování, provedou vzorkování v rámci rozsahu pov ení. Nad rámec 
pov ení provádí vzorkování pracovník Ústavu. 

Všechny žádosti o uznání osiva se podávají u Ústavu. 

Po kontrole a zaevidování žádosti se ov í doklady o p vodu osiva nebo sad-
by a proces uznávání pokra uje dále u Ústavu nebo u pov ené osoby. 

V p ípad  zjišt ní chyb v podané žádosti Ústav vyzve dodavatele k dopln ní
žádosti ve stanoveném termínu. Pokud dodavatel nedoplní požadované údaje 
ve stanoveném termínu, m že Ústav ízení o uznání  osiva/sadby zastavit. 

Legislativní základ 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 4 -  Uznávací ízení 
§ 6, § 7 -  Uznávání rozmnožovacího materiálu 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 4 a § 7 - Uznávací ízení 
§ 11 -  Sm si
P ílohy . 1 - 9 a 11 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 2 až § 8 Vzorkování 
P íloha . 1 a 2 
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Povinnosti dodavatele 

§ 2  a  p íloha . 2 vyhlášky . 206/2004 Sb. 
Ke vzorkování dodavatel p ipraví a p edloží vzorkovateli: 

vypln nou žádost,
prohlášení o mo ení partie, bude-li celá partie uvedena do ob hu
mo ená
pr vodní doklady partie (doklad o uznání  porostu, záznam o 
p ehlídce),
evidenci o výrob  osiva, 
evidenci použitých náv sek,
vzorkovnici – (vícevrstvý papírový sá ek) s vypln nými údaji na jeho 
p edtisku;  pokud firma takový sá ek nemá, m že p echodn  použít 
jakýkoliv jiný vícevrstvý sá ek a uvede na n j všechny požadované 
údaje,
neprodyšný obal (lahvi ka z PVC nebo igelitový sá ek – ne 
mikrotenový!) pro vzorek na vlhkost, ozna ený íslem partie 
shodným s údaji na ostatních dokladech, 
ostatní pom cky pot ebné ke vzorkování. 

Postup vzorkovatele 

§ 3 až § 7  a  p ílohy . 1 a 2 vyhlášky . 206/2004 Sb. 
Vzorkovatel:

zkontroluje stav obal  v partii, ozna ení partie partiovým štítkem, 
ozna ení náv skami, úplnost a itelnost údaj  a provede odb r vzorku 
rozmnožovacího materiálu, 
p ipraví :   

laboratorní vzorek (v . vzorku na vlhkost) 
rezervní vzorek, který je majetkem dodavatele a je u n ho
uložen pro p ípadnou další pot ebu (jeho rozbor, který je 
vždy provád n na základ  vyžádání laborato e, nebo dohody 
mezi dodavatelem a laborato í, m že být použit p i ešení
sporných situací týkajících se istoty a p ím sí, nikoliv p i
stanovení % klí ivosti), 
kontrolní vzorek -  u pov ených  osob, 
vzorek na VZ  - u osiva množeného podle Schémat OECD, 
pop . podle pokyn  Ústavu, 
vzorek na stanovení kyseliny erukové a glukosinolát  je 
povinnou sou ástí uznávacího ízení u epky.

    Odb r vzorku se provádí podle následujících zásad: 
     hmotnost vzorku je 100 g, 
     odb r vzorku vyzna í vzorkovatel v Žádosti o uznání 
                                    osiva do kolonky ú ední záznamy, 
     vzorky se odesílají do laborato e ÚKZÚZ v Líp  u
   Havlí kova Brodu: 

Najdete v publikaci  

Žádosti 
- o uznání osiva  
(p íloha . 4) 
- o kontrolu osiva  
(p íloha . 5) 
- o odb r vzorku  
(p íloha . 6) 

Výrobní evidence 
(p íloha . 23 ) 

Skladová karta 
(p íloha . 22) 

P edtisk vzorkovnice 
(p íloha . 24) 

Partiový štítek  
(p íloha . 21) 

Prohlášení o mo ení osiva 
(p íloha . 36)

Stránka 16 4. Vzorkování 

Formulá :
Stanovení kyseliny  
erukové a glukosinolát
(p íloha . 35)
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Adjustace a zasílání vzork

  ÚKZÚZ 
  Národní referen ní laborato
  Odd lení speciálních analýz rostlin a krmiv 
  582 57  Lípa u Havlí kova Brodu 121 
  tel.: 569 400 470,  fax: 569 400 466                         

stanovení kyseliny erukové se provádí u každé partie 
 glukosinoláty se stanovují pouze u první partie z  

   množitelského porostu 
v p ípad  druhého vzorkování (po úprav  nebo bez

   úpravy osiva) se vzorky na stanovení kyseliny erukové 
   a glukosinolát  znovu neodebírají 

P i vzorkování partií z dovozu vyhotoví dodavatel kompletní opis 
náv sky v etn  uvedení její barvy (nebo fotokopii obou stran), kterou 
p edloží sou asn  s žádostí o vzorkování semená skému inspektorovi ke 
kontrole a potvrzení. Žádost s opisem náv sky zašle sou asn  se vzorkem 
do laborato e Ústavu.

§ 7  vyhlášky . 206/2004 Sb. 

UPOZORN NÍ
Vzorek doru ený do laborato e v siln  poškozeném stavu vinou špatného 
zabalení nebo vzorek nedostate né velikosti nemusí být p ijat do zkou-
šek.

Nové vzorkování 

Dodavatel m že požádat ú edního vzorkovatele o nové vzorkování bez 
písemného souhlasu odboru nebo odd lení osiv a sadby a laborato e
Ústavu v následujících p ípadech: po p eskladn ní, p e išt ní, 
p epytlování, p esušení osiva, po asanaci v d sledku skladištního šk dce,
tj. tehdy, kdy dochází k n jaké úprav  osiva. 
Dodavatel je povinen požádat písemn  odbor nebo odd lení osiv a sadby 
o nové vzorkování za ú elem p ezkoušení kvality ve všech ostatních p í-
padech, které nejsou stanoveny ve výše uvedeném bod . O povolení 
nového vzorkování rozhoduje vedoucí laborato e osiv (s ohledem na 
p edchozí zkoušky). Své rozhodnutí oznámí p íslušnému vedoucímu 
odd lení, který vyšle na místo semená ského inspektora k odb ru vzorku.
Nové vzorkování bez p edchozí manipulace s osivem nelze povolit d íve 
než po uplynutí 1 m síce od ukon ení p edchozích zkoušek. 
S ohledem na dodržování zásad Metodiky zkoušení m že dodavatel 
požádat pouze o celé nové vzorkování (ne jen na jednu vlastnost).

Ukázky správné adjustace 
vzorku 
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Provádí-li se nové vzorkování bez p edchozí manipulace, již se 
neodebírá vzorek na VZ, KE, GSL.

Vzorek bude zaslán vždy do té laborato e, do které byl zaslán vzorek z 
prvního vzorkování. 

V rámci certifikace osiva odebraného z otev ených obal  bude v p ípad
následného mo ení odebrán kontrolní vzorek, který bude uložen na SO. 
Tento vzorek bude zkoušen pouze tehdy, vzniknou-li pochybnosti o 
kvalit  namo eného osiva. 

Každý obal v partii musí být ozna en  a uzav en  v souladu s § 19 zákona       
. 219/2003 Sb. a § 19 - 21 vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Za ú ední náv sku se považuje 
náv ska z neroztržitelného materiálu, 
nalepovací etiketa ur ená k ozna ení papírových obal ,
potisk obalu, 
všitý pruh neroztržitelné folie (pro sadbu brambor) 

Každá ú ední náv ska nese íslo a jejich vý et se uvádí na žádosti. Proto 
doporu ujeme používat ucelené ady ísel. 

íslo náv sky m že být: 
osmimístné íslo, které bylo vytišt no v tiskárn  sou asn  se 
základním p edtiskem, nebo 
vlastní íslo, a to podle ur eného systému a p i použití schváleného 
SW. 

Plombování se provádí v souladu se zákonem a provád cím p edpisem, u 
strojov  šitých obal  se za pojistku považuje pouze šev a není nutné jej 
opat ovat navíc plombou. 
Na náv sce se ozna í datum vzorkování (u tuzemských náv sek se uvede 
pouze m síc a rok vzorkování). 

P i opakovaném vzorkování bez manipulace s osivem se na náv sce 
m že uvést nové datum vzorkování, a to takovým zp sobem, aby 
nedošlo k p episu nebo poškození p edchozích údaj .

Ozna ování a uzavírání obal
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P ebalení, p enáv skování uzav ených obal

§ 19 odst. 5 zákona . 219/2003 Sb.
§ 20 odst. 7  a p íloha . 9 vyhlášky . 384/2006 Sb. 

p i otev ení ú edn  uzav ených obal  a jejich op tovném uzav ení je 
dodavatel povinen požádat vzorkovatele Ústavu o ú ední dozor nad tímto 
úkonem a p ipravit protokol o p ebalení, p enáv skování, úprav  osiva. 
Vzorkovatel opat í tento protokol ú edním razítkem a podpisem, 
vzorkovatel zajistí ú ední dozor; pokud bude akce probíhat mimo b žný
as vzorkování p ípadn  v jiném míst , bude fakturován dohled podle 

platného ceníku, 
na nov  použitých náv skách bude uvedeno: p ebaleno, p enáv skováno
u osiva vyrobeného mimo R je nutné dbát na správné uvedení zem
p vodu,
bude uvedeno íslo partie, a to jak naše p id lené pro dovozy, tak 
p vodní zahrani ní (lze využít místo pro další údaje), 
o p ebalení, p enáv skování, pop ípad  úprav  osiva bude vystaven 
protokol (protokol vystaví dodavatel, SI potvrdí jeho správnost), 
pro p enáv skovanou partii platí p vodní uznávací list s p vodním íslem
partie a protokol o p ebalení, p enáv skování, p ípadn  úprav  osiva. 

Mo ení partie uložené v bednách po p edchozím
uznání

mo ení partie po uznání v bednách bude nadále ešeno pouze Protokolem 
o p ebalení, p enáv skování, p ípadn  úprav  osiva. Nebudou se 
p id lovat nová ísla partií.  Dodavatel je povinen každé mo ení, tj. 
manipulaci s uznaným osivem p edem oznámit SI. Vzhledem k tomu, že 
dojde ke zm nám obal  a namo ení osiva, vystaví dodavatel Protokol o 
p ebalení, p enáv skování, pop ípad  úprav  osiva, který potvrdí SI. 

Vzorkování a uznávání osiva  
s neukon enou certifikací 

Osivo sklizené v jiném lenském stát  nebo ve t etí zemi a dovezené do R
se šedou náv skou je na žádost dodavatele vzorkováno a uznáno za t chto
podmínek: 

osivo je zabaleno a ozna eno v souladu s § 19 zákona . 219/2003 Sb. 
k žádosti dodavatel p iloží dokument, že byly provedeny p ehlídky
množitelského porostu a ten vyhov l požadavk m evropských p edpis
pro danou kategorii a generaci (obdoba našeho prohlášení o osivu s neu-
kon enou certifikací) 

Najdete v publikaci  

Formulá
- protokol o p ebalení,

p enáv skování, úprav
osiva 

  ( p íloha . 32)

Formulá
- protokol o p ebalení, p e-

náv skování, úprav  osiva 
( p íloha . 32)
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Dále platí: 
osivo zem d lských druh  a zeleniny pocházející z jiných lenských
stát  se smí uznávat v kategoriích základní a certifikovaný rozmnožo-
vací materiál, 
osivo zem d lských druh  a zeleniny pocházející ze t etích zemí, 
jimž byla ud lena rovnocennost pro ur ité druhy se smí uznávat v ka-
tegorii certifikovaný rozmnožovací materiál, 
výsledky ú edních zkoušek osiva musí vyhovovat požadavk m stano-
veným vyhláškou . 384/2006 Sb. 

Režim pro osivo s neukon enou certifikací nelze aplikovat pro sadbu  
brambor. 

Záv re né upozorn ní

Dodavatel je povinen vést evidenci plomb „uznané osivo“ poskytnutých 
Ústavem a zakoupených ú edních náv sek.



Kapitola 5. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Z hlediska použitého materiálu existují: 
náv sky  z  neroztržitelného materiálu (TYVEK) 
nalepovací etikety 
potisk obal
pruh neroztržitelné fólie 

Podle kone né certifikace rozlišujeme: 
tuzemské náv sky ur ené pro ob h v R i zemích EU 
náv sky pro certifikaci podle schémat OECD 
náv sky pro certifikaci podle Pravidel ISTA 
náv sky ur ené k uvedení do ob hu osiva ú edn  nezapsaných odr d
náv sky dodavatele pro kategorii standardní osivo 
náv sky dodavatele a zvláštní náv sky vylu ující zám nu s výše 
uvedenými typy v ostatních p ípadech

Minimální velikost náv sky je 110 mm x 67 mm. 
Tuzemské náv sky jsou v provedení TYVEK i samolepící, OECD a ISTA 
jsou pouze v provedení TYVEK. 
Všechny ú ední náv sky jsou íslované, tj. p ímo z výroby nebo se íslo 
tiskne následn  dle schváleného postupu. 
U všech typ  náv sek musí být dodavatelem vedena evidence p ijatých a 
vydaných náv sek.
Ú ední náv sky s textem „EC rules and standards“ jsou ur eny
výhradn  pro druhy  uvedené v Druhovém seznamu. 
Nalepovací etikety jsou ur eny výhradn  na papírové obaly.

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 19 -  Ozna ování a balení rozmnožovacího materiálu 
Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 19 - 21 - Ozna ování a balení rozmnožovacího materiálu 
P íloha . 20
Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 2 - Postup p i kontrole pr vodních doklad
P íloha . 2 

V této kapitole najdete 
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Ú ední náv sky v ob hu

Náv ska -  Potisk obal

V ob hu se mohou objevit náv sky v n kolika provedeních: 
Ú ední náv sky pouze pro ob h v R

neroztržitelné náv sky ezané,
neroztržitelné náv sky v nekone ném pásu bez textu „ES/EC rules and 
standards“,
nalepovací etikety v po tu 3 ks na skladu nekone ného papíru, 
nalepovací etikety v nekone ném pásu bez textu „ES/EC rules and 
standards“,
všitý pruh neroztržitelné fólie se schváleným potiskem bez textu   
„ES/EC rules and standards“, 
schválený potisk obal  bez textu „ES/EC rules and standards“. 

Všechny ú ední náv sky vydané od r. 1996  jsou PLATNÉ do vy erpání
zásob pro ob h v eské republice. 

Ú ední náv sky  pro ob h v R i v zemích EU
neroztržitelné náv sky v nekone ném pásu s textem „ES/EC rules and 
standards“,
nalepovací etikety v nekone ném pásu s textem „ES/EC rules and 
standards“,
všitý pruh neroztržitelné fólie se schváleným potiskem s textem „ES/EC 
rules and standards“, 
schválený potisk obal  s textem „ES/EC rules and standards“. 

Náv ska tišt ná p ímo na obal rozmnožovacího materiálu musí splnit 
následující požadavky: 

tisk nesmazatelnou barvou, 
uvedení všech zákonem stanovených  údaj  pro daný rostlinný druh, 
dodržení standardní kvality potisku na všech obalech v partii, 
barevné odlišení kategorií a generací, a to bu  barvou inkoustu použitého 
k potisku nebo barevnou samolepící etiketou, 
každý obal bude opat en íslem náv sky sou asn  s ostatním potiskem 
(podle systému íslování dále uvedeného v dalším odstavci) nebo se 
využije íslovaných samolepících etiket v barevném provedení (viz 
p edchozí odkaz). 

Dodavatel musí mít potisk obal  schválen Ústavem. 
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Kvalita tisku dopl ovaných údaj

§ 19 odst. 6 zákona . 219/2003 Sb.: 
Údaje na náv sce rozmnožovacího materiálu uvád ného do ob hu musí být 
dob e itelné a nesmazatelné. 

Náležitosti, které musí být uvedeny na náv skách, jsou uvedeny v: 
§ 19 odst. 7 zákona . 219/2003 Sb. 
§ 20 odst. 1 a p ílohách . 1 - 8 ástech VI vyhlášky . 384/2006 Sb.. 

íslování ú edních náv sek

Najdete v publikaci  

íslo náv sky m že být: 
osmimístné íslo, které bylo vytišt no v tiskárn  sou asn  se základním 
p edtiskem a na prvním míst  je vždy rok výroby náv sky, nebo 
vlastní íslo, a to podle ur eného systému a p i použití schváleného SW. 

Podmínky použití vlastního tisku ísel na náv sky. Schváleným SW 
íslo se tvo í z 1 místného ozna ení ro níku tisku náv sky (pokud 

již není p edtišt no na náv skách), 4 místného registra ního ísla 
dodavatele a 7 místného ísla náv sky, p i emž každá barevná ada 
(odlišení generací) bude za ínat od ísla 0000001, 
zasílání seznamu použitých ísel na odbor OS v Praze ( tisk + datový 
soubor),
vedení evidence p ijatých, použitých a stornovaných náv sek, která 
souhlasí s p íjmovými doklady, kontroluje SI,   
oznámení této skute nosti tiskárn  náv sek, a to v etn  po tu náv sek
k odb ru v následujících termínech: 

do konce dubna pro ozimy
do konce íjna pro ja iny 

v sedmimístném ísle náv sky je  možné první pozici využít pro 
ozna ení filiálky nebo isti ky (u firem s více provozy). 
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Evidence náv sek                    
u dodavatele 
(p íloha . 25) 

Evidence náv sek

Podle § 2 a p ílohy . 2 vyhlášky . 206/2004 Sb. p ed vzorkováním dodava-
tel vzorkovateli p edloží evidenci použitých náv sek.

Najdete v publikaci  

Formulá
- Prohlášení o osivu 
  s neukon enou certifikací 
 (p íloha . 34)

Osivo s neukon enou certifikací - šedé náv sky

toto ozna ení se používá pro osivo z uznaných množitelských porost ,
které bude upravováno a uznáváno v jiném lenském stát  (a naopak), 
osivo  se ozna uje šedou náv skou
osivo vždy doprovází doklad „Prohlášení o osivu s neukon enou
certifikací “ podle § 19 odst. 12 zákona . 219/2003 Sb. 
vzorek na kontrolu kvality osiva se odebírá pouze na žádost dodavatele 

Záv re né informace 

Odbor osiv a sadby
schválil možnost celkového potisku náv sek semená skou firmou za 
t chto podmínek: 

seznamy vydaných náv sek v etn  p id lených íselných ad;
tisk náv sek bude provád n takovým typem tiskárny, aby byla 
zajišt na nesmazatelnost a trvanlivost tisku. Naprosto nevhodné 
pro tento postup jsou tiskárny jehli kové nebo inkoustové, 
dodavatel p edloží odboru osiv a sadby vzor tisku t chto náv -
sek k posouzení, 
firma Peroutka (Martin Peroutka, Bušt hrad 674, 273 43 
Bušt hrad, tel.: 312 291 333) na požádání (v dostate ném aso-
vém p edstihu) dodá náv sky v barevných provedeních dle jed-
notlivých kategorií a generací s p edtiskem loga ÚKZÚZ a jeho 
názvu,
dodavatel pln  zodpovídá za kvalitu vydaných náv sek,
dodavatel vede evidenci p ijatých, vydaných a stornovaných 
náv sek, kterou kontroluje semená ský inspektor, 
dodavatel zasílá pravideln  seznamy vydaných náv sek, v etn
p id lených íselných ad,
tento postup vyžaduje odpovídající programové vybavení. 
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Odbor osiv a sadby vydává mezinárodní náv sky OECD také v provedení 
z neroztržitelného materiálu. 

Náv sky ISTA jsou z neroztržitelného materiálu a pouze v oranžové 
barv  pro všechny kategorie a generace. 

Je-li na náv skách OECD (pop . ISTA) na žádost dodavatele uvedeno, že 
osivo spl uje standardy EU: „EC rules and standards“, dodavatel zajistí, 
že osivo nebude vyvezeno d íve, než budou známy výsledky všech
zkoušek. V p ípad  neuznání osiva musí být náv sky odstran ny, nebo 
jinak znehodnoceny. 
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Základní informace 

Legislativní základ 

Uznávání osiva provádí: 
ú ední autorita – Ústav, 
pov ená osoba pod ú edním dohledem. 

Dodavatel podá žádost o uznání osiva vždy u Ústavu a v tiskopise z eteln
ozna í, kdo provede uznávací ízení. 

Po kontrole a zaevidování žádosti se ov í doklady o p vodu množitelského 
porostu a proces uznávání pokra uje dále u Ústavu nebo u pov ené osoby. 

Po ukon ení všech p edepsaných zkoušek je vydán doklad o uznání nebo 
neuznání osiva. 

Ústav vydává:
 Uznávací listy 
 Rozhodnutí o neuznání osiva
Pov ená osoba vydává
 Uznávací listy 

V p ípad , že osivo není možné uznat, p edá pov ená osoba veškeré 
podklady Ústavu k vydání Rozhodnutí o neuznání osiva. 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 4 - Uznávací ízení 
§ 6,§ 7 - Uznávání rozmnožovacího materiálu 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 2, § 4 a § 7 - Uznávací ízení, Uvád ní do ob hu
P ílohy 1 - 8, 11, 12, 13 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 8 - P íjem a uložení vzork  osiva 
§ 10 - Metody zkoušení rozmnožovacího materiálu 
P íloha . 5 
Zákon . 500/2004 Sb., správní ád

V této kapitole najdete 
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Najdete v publikaci  

Žádosti
- o uznání osiva/sadby 
(p íloha . 4) 
- o kontrolu osiva 
(p íloha . 5) 
- o odb r vzorku 
(p íloha . 6) 

Hlavní zásady pro podání žádosti o uznání osiva 

Zastavení ízení o uznání osiva 

žádost o uznání podává dodavatel u Ústavu na  formulá i uvedeném        
v p íloze . 9 vyhlášky . 384/2006 Sb., 
uznání osiva probíhá ve správním ízení, s výjimkou vydání uznávacího 
listu,
rozlišujeme 3 možnosti pro podání žádostí: 

první uznání osiva (sadby) pocházejícího z uznaného  porostu, 
nové uznání osiva po p eskladn ní (tzv.  „PROLONGACE“), 
nové uznání osiva po jakékoli manipulaci, 

žádost o uznání osiva se podává vždy v té generaci, ve které byl uznán 
množitelský porost. Na žádost dodavatele je možné osivo uznat v 
kategorii nebo generaci po ní následující, 
ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby p ijímá od r. 1999 na všech svých 
pracovištích vedle žádosti i data v elektronické podob , a to formou       
e-mailové zprávy nebo disketou. Podmínkou je pouze používání 
takového SW, který navazuje na SW odboru osiv a sadby. 

Zasílání vzork  a žádostí názorn  ukazuje p iložená tabulka. Platí však 
zásada, že originály žádostí, s ohledem na správní ízení, budou vždy uloženy 
u Ústavu. 

Doru ení vzork  a žádostí 

ízení o uznání osiva lze zastavit: 
podle § 6 odst. 3 zákona . 219/2003 Sb., nejsou-li spln ny všechny     
stanovené požadavky 

ÚKZÚZ Pov ená
laborato

Zkoušky provede ÚKZÚZ 

Originál žádosti x

Laboratorní vzorek x

Zkoušky provede pov ená laborato

Originál žádosti x

Kopie žádosti x

Laboratorní vzorek x
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Laboratorní zkoušení 
Laboratorní zkoušky se provád jí podle: 
§ 6 odst. 4 zákona . 219/2003 Sb., 
§ 10  a p íloha . 5 vyhlášky . 206/2004 Sb.. 
Metodika zkoušení 

Najdete v publikaci  

Návod k vypln ní žádosti 
(p íloha . 4-pokra ování) 

íselné ady pro r zné typy osiva jsou stanoveny v § 6 odst. 5 a v p íloze 
. 11 vyhlášky . 384/2006 Sb.

VZOR: 5-3867-00657/01

íslo partie se nem ní ani p evodem osiva na jiného majitele.

Pro partii vyrobenou z více porost  platí, že jako základ bude použito nej-
nižší íslo porostu, z nichž je složena. 
Z porostu, resp. porost , je možné vyrobit i více partií. Není možné, aby  
n která z partií byla dopln na osivem z dalšího porostu.
Zm na ísla partie na /51… p ichází v úvahu pouze tehdy, pokud jsou ás-
ti partie nov  vzorkovány a je vydán nový uznávací list; v p ípad  poža-
davku na zm nu kategorie (generace) je možné, pokud se nejedná o dlou-
hou asovou prodlevu, tento doklad vystavit po kontrolním odb ru vzorku  
na hodnoty p vodního rozboru. 
Požádá-li dodavatel o zm nu kategorie (sestupn ní) z obchodních d vod ,
je postup následující: 

 a)  odd lené ásti partie bude p id leno nové íslo (za lomítkem 
  51 atd.), 
 b) p enáv skování bude provedeno pod ú edním dozorem a bude 
  odebrán kontrolní vzorek, který bude uložen pro p ípadnou
  kontrolu na SO,
 c) UL m že být vydán bez provedení nového rozboru, nejdéle 
  však do 3 m síc  od vydání. 

Struktura ísla partie 
Závazné jednotky pro vým ru a množství 

Vydání dokladu o uznání osiva 

Ústav vydá uznávací list podle  § 6 odst. 6, 7 a 8 zákona . 219/2003 Sb..
Na požádání vydá také  dvojjazy ný uznávací list ( esko-anglický)
s kvalitativními parametry vyhodnocenými podle vyhlášky . 384/2006 
Sb. a ve vzorku o velikosti podle p ílohy . 5 vyhlášky . 206/2004 Sb.. 
Je-li již vydán eský UL a dodavatel dodate n  požaduje dvojjazy ný,
musí eský UL vrátit. 

Vzory UL - dvojjazy ný 
(p íloha . 29) 
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Pov ená osoba vydá Uznávací list podle  § 6 odst. 6 a 8 zákona
. 219/2003 Sb. 

Osivo se neuzná, nejsou-li spln ny podmínky podle § 6 odst. 4 a 5  zákona  
. 219/2003 Sb. a Ústav vydá Rozhodnutí o neuznání. 

Pov ené osoby postupují podle § 4 odst. 9 zákona . 219/2003 Sb. a 
p edají veškerou dokumentaci pot ebnou pro vydání rozhodnutí 
p íslušnému odd lení OOS, kde je evidována žádost. 

Vzhledem k tomu, že dne 1.1.2006 nabyl ú innosti zákon . 500/2004 Sb., 
správní ád, jsou Rozhodnutí o neuznání osiva doru ovány do vlastních 
rukou.

Vydání dokladu o neuznání osiva 



Kapitola 7. 

Sadba brambor kategorie základní rozmnožovací materiál m že být za azena
p ímo do generace E, nebo do jedné ze t í t íd (ES1, ES2, ES3) po spln ní
požadavk  na zdravotní stav porostu dle vyhlášky . 384/2006 Sb. 
Za azení do uvedené t ídy musí být uvedeno již v žádosti o uznání porostu.

Hlavní zásady pro založení porostu 

Rozmnožovací materiál p edstup  a základní rozmnožovací materiál 
smí být vyráb n pouze v uzav ených p stebních oblastech 
P ed výsadbou musí být na pozemku proveden pr zkum na výskyt 
Globodera rostochiensis a Globodera pallida s negativním výsledkem 
Pozemek nesmí být dot en mimo ádnými rostlinoléka skými 
opat eními na ízenými v d sledku výskytu Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus a Ralstonia solanacearum
Sadba brambor m že být vysázena pouze na pozemku, na kterém 
nebyly v p edcházejících 3 letech p stovány brambory 
K založení množitelského porostu nesmí být použita krájená sadba 
Souvrat  nesmí být osázeny bramborami 

V této kapitole najdete 
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Legislativní základ 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§§ 3, 4, 5, 6, 7 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
P íloha . 7 
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Požadavky na vlastnosti sadby brambor 

Velikost sadby se stanovuje t íd ním na tvercových sítech o 
minimálním rozm ru 25 x 25 mm a maximálním rozm ru 60 x 60 mm 
Maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm 
Požadavky sledované p i mechanickém rozboru jsou následující: 

O termínu p ed asného ukon ení vegetace rozhoduje dodavatel a 
informuje nejpozd ji do 5 dn  od jeho stanovení p íslušného 
semená ského inspektora 
Zp sob vzorkování sadby je každoro n  stanovován v sou innosti     
se SRS a je uveden v Pokynech pro vzorkování, které vydává ÚKZÚZ, 
odbor osiv a sadby 

Ukon ení vegetace a vzorkování pro poskliz ové
zkoušky

Struktura ísla porostu je tvo ena následujícím zp sobem: 
ze ty místného registra ního kódu dodavatele 
z p timístného po adového ísla porostu, jehož první íslo je ozna ení 
regionu, ve kterém bude podána žádost, druhé íslo u tuzemských 
odr d ozna uje rok sázení sadby stupn  SE1 (SE2), u sadby z dovozu 
rok první výsadby v R, poslední t i ísla tvo í po adové íslo porostu. 
Po adové íslo porostu nelze použít v rámci jednoho roku vícekrát. 

íslo porostu 
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Zaslání výsledk  mechanického rozboru sadby brambor (v etn  žádosti         
o uznání sadby) na místn  p íslušné odd lení OOS je bezpodmíne n  nutné 
provést do 3 dn  po provedeném rozboru.

Vysv tlivky k tabulce: 
1) Mokré hniloby zp sobené bakteriemi Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al., 

houbou Pythium ultimum Trow, p ípadn  dalšími p vodci mokré hniloby. 
2) Za mechanicky poškozené hlízy se považují poškození do hloubky v tší než      

5 mm (v etn  požerk  šk dc ) a hlízy v  korunkové ásti erstv  rozpraskané, 
nezajizvené. Za poškození drátovci se považuje hlíza nejmén  se 3 otvory       
do hloubky v tší než 5 mm. 

3) Za napadené se považují hlízy, u kterých je postižená více než 1/3 povrchu  
hlízy – po ítáno sou tem plochy postižených míst. 

4) Je zp sobeno houbou Rhizoctonia solani Kühn, která pokrývá více než 1/10 
povrchu hlízy – po ítáno sou tem plochy postižených míst. 

5) Vady íslo 2 až 5 v souhrnu  do 2%. Vady íslo 6 až 13 v souhrnu do 20%. 
6) U rozmnožovacího materiálu p edstup  a u základní sadby je povolené      

procento hlíz jiných odr d – 0. 
7)    Vady íslo 3 a 4 mohou mít v souhrnu nejvýše 1%, vady íslo 3, 4, 6 a 7 mohou   
        mít v souhrnu nejvýše 6 %. 
8)    P ílohy .1 a 2 vyhlášky . 330/2004 Sb., o opat eních proti zavlékání a          
       rozši ování škodlivých organism , v platném zn ní.
9)    Sadba brambor náležející k jedné ze t íd základního rozmnožovacího materiálu  
       nesmí obsahovat více než 0,5 % hlíz zasažených mokrou a suchou hnilobou. 
10)  Sadba brambor náležející k jedné ze t íd základního rozmnožovacího materiálu  
       nesmí obsahovat více než 1 % p ím si zeminy a jiných ne istot.  

íslo
vady  Druh vady

Nejvyšší
p ípustné

hmotnostní 
%  vad 5)

1. hlízy jiných odr d 6) 0,10 

2. hlízy napadené nebo poškozené: 
mrazem a zapa ením 0,25

3. mokrá hniloba 1) 7)    0,25 9)

4. suchá hniloba – zp sobená Fusarium spp., p ípadn         
Phoma spp. 7)   1,00 9)

5. plíse  bramboru Phytophtora infestans (Mont.) De Bary 1,00 
6. poškození mechanicky nebo šk dci 2) 7) 3,00 

7. aktinomycétová obecná strupovitost bramboru Streptomyces 
scabies (Ex Thaxter) Lambert & Loria 3) 7) 5,00

8. vlo kovitost hlíz bramboru Rhizoctonia solani Kühn 4) 5,00 

9. silné šednutí až ernání dužiny zaujímající více než 1/3 ezu 
hlízy 10,00  

10. silná rzivost dužiny zaujímající více než 1/10 ezu hlízy 10,00 
11. p ím s zeminy a jiných ne istot     2,00 10)

12. hlízy podsadbové 3,00 
13. hlízy nadsadbové 3,00 

14. hlízy napadené škodlivými organismy, které je zakázáno 
zavlékat a rozši ovat na území Evropských spole enství 8)

nesmí se 
vyskytovat 

Najdete v publikaci  

Formulá :
- výsledek mechanického  

rozboru sadby brambor  
  (p íloha . 7) 



Stránka 33 7. Sadba brambor 

Uznávání sadby brambor 

Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost m že dodavatel požádat   
o uznání sadby: 

vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“, 
k žádosti p iloží „Výsledek mechanického rozboru sadby 
brambor“, 
mechanický rozbor m že provést: 

  -  u stup  SE 1, SE 2 a E semená ský inspektor ÚKZÚZ, 
  -  u stup  C 1, C 2 semená ský inspektor ÚKZÚZ nebo
  osoba, s níž Ústav  uzav el smlouvu a která je uvedena v  
  Seznamu pracovník  oprávn ných  k provád ní mechanických     
  rozbor  sadby brambor, 

na základ  provedeného mechanického rozboru vydá Ústav 
kone ný doklad na sadbu.

Žádost
- o uznání osiva/sadby 
(p íloha . 4) 

- výsledek mechanického 
rozboru sadby brambor  

(p íloha . 7) 

Najdete v publikaci  



Egalizace osiva 
Kapitola 8. 

Zásady egalizace osiva 

Legislativní základ 

Egalizovat je možné pouze partie osiv stejného druhu a odr dy, které již 
prošly uznávacím ízením, a to v etn  partií osiv zahrani ního p vodu.

Egalizovat lze celé partie nebo jejich ásti.

Pokud je egalizováno osivo r zných kategorií nebo generací, bude výsledná 
kategorie a generace nejnižší z použité ady.

Nová, egalizovaná partie bude ozna ena v souladu s p ílohou . 11 vyhlášky 
. 384/2006 Sb. 

Egalizace musí prob hnout smícháním všech ástí a výsledná partie musí být 
homogenní. 

Egalizovaná partie podléhá novému uznávacímu ízení. Sou asn  s žádostí 
o uznání egalizované partie p edloží dodavatel egaliza ní protokol. 

Pokud je osivo p ed novým vzorkováním ze dvou a více partií vysypáno 
z obal  a upravováno spole n  (nap . dosoušení, p e išt ní), jedná se též 
o egalizaci a postupuje se podle zásad pro egalizaci.

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 12 - Egalizace osiva 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
P íloha . 11 - íslování partií 

V této kapitole najdete 

Zásady egalizace 
osiva 

34

Ozna ení
egalizované partie 

34

Egalizace partií     
po spole né úprav
p ed novým 
vzorkováním  

34

Legislativní základ 34

Protokol o egalizaci osiva 
(p íloha . 31)  

íslování egalizovaných   
 partií 
(p íloha . 4 - pokra ování)  

Najdete v publikaci 
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Kapitola 9. 

Sazenice zeleniny 

Základní informace 
Sazenice zeleniny jsou skupinou nov  sledovanou od platnosti zákona
. 219/2003 Sb. 

Dodavatelé sazenic zeleniny musí být pro tuto innost registrováni u Ústavu. 

Sazenice se vyrábí v plné zodpov dnosti dodavatele, který musí
být pro tuto innost registrován u Ústavu, 
informovat Ústav a SRS o výskytu škodlivých organism ,
popsat, sledovat a kontrolovat kritické body výrobního procesu, 
umožnit odb r vzork ,
zabezpe it istotu a pravost druhu nebo odr dy,
vést a uchovávat záznamy. 

Vyhláška . 384/2006 Sb. stanoví: 
požadavky na vlastnosti sazenic zeleniny, 
zp sob balení a ozna ování,
podmínky pro sledování a kontrolu kritických bod ,
náležitosti evidence a zp sob vedení záznam .

Vyhláška . 206/2004 Sb. stanoví: 
postup p i odb ru vzork .

V této kapitole najdete 

Základní  
informace 

35

Legislativní základ 35

Legislativní základ 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 15 - Sazenice zeleniny 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 14 a 15 - Sazenice zeleniny 
P ílohy . 9 a 14 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 6 - Vzorkování sadby 
P íloha . 1 

Najdete v publikaci  

Evidence sazenic zeleniny 
(p íloha . 8) 

Stránka 35 



Kapitola 10. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 Osivo se smí uvád t do ob hu v malém balení, jsou-li spln ny
požadavky na nejvyšší povolenou hmotnost malého balení u jednotlivých 
druh  stanovené vyhláškou a požadavky na ozna ování.

Malé balení musí být p i uvád ní do ob hu opat eno náv skou
dodavatele nebo potiskem obalu, které obsahují alespo :

a) název druhu nebo druh , jde-li o sm s osiv, v etn  váhového 
procentuálního zastoupení ve sm si,

b) název odr dy, pop ípad  odr d u sm si osiv, nejde-li o obchodní 
osivo,

c) údaj o kategorii a generaci, nejde-li o obchodní osivo nebo sm s
osiv,

d) íslo partie, 
e) název a adresa dodavatele, 
f) hmotnost nebo po et semen v jednom balení; v p ípad , že byly 

použity granulované p ípravky na ochranu rostlin, obalovací látky 
nebo jiné pevné p ísady, uvede se typ a orienta ní pom r mezi 
hmotností istého osiva a celkovou hmotností, 

g) údaje o dodate né úprav  mo ením, inkrustací, obalováním nebo 
jinou úpravou, 

h) ozna ení, že se jedná o malé balení. 
Další údaje, které mají být uvedeny na malých baleních jednotlivých 

plodin a kategorií, jsou podrobn  uvedeny v ástech VII p íloh . 1 - 8 
vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Obal malého balení musí být zajišt n tak, aby jej nebylo možno 
otev ít bez zjevného poškození, údaje na n m musí být srozumitelné pro 
spot ebitele a smí být znovu uzav en pouze pod ú edním dozorem. 

Za malé balení je považováno i balení vzniklé rozvažováním z v tších 
obal , provádí-li tuto innost osoba, která splnila registra ní nebo ohlašovací 
povinnost podle § 16 zákona . 219/2003 Sb., a jsou-li dodržena všechna 
ustanovení  vyhlášky . 384/2006 Sb. k ozna ování a balení malého balení.  

Sm si osiv nesm jí být p i prodeji kone nému spot ebiteli
rozvažovány.

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 19 - Ozna ování a balení rozmnožovacího materiálu 
§ 19a - Malé balení 
Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 22 - Malé balení 
P ílohy . 1– 8, ást VII

V této kapitole najdete 

Základní informace 36

Legislativní základ 36

Nejvyšší povolená  
hmotnost malého  
balení

37

Malé balení 
Stránka 36 



Nejvyšší povolená hmotnost nebo nejvyšší
povolený po et kus  v malém balení 

Stránka 37 10. Malé balení 

Druh
Nejvyšší hmotnost  
osiva (bez aditiv)  

v kg 

Nejvyšší
po et
kus

Zem d lské druhy

Osivo epy jednoklí kové nebo osivo epy pro p ímý
výsev 2,5 100 tis. 

Osivo epy s výjimkou osiva uvedeného v bod  1 10,0

Trávy, luskoviny, jeteloviny a jiné krmné plodiny: 

- malé balení ES B 
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný 
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo 
sm s osiv k využití pro zem d lskou výrobu) 

- malé balení ES A 
(sm s osiv k využití mimo zem d lskou výrobu) 

10,0

2,0

Brambory 10,0

Obilniny 10,0

Olejniny a p adné rostliny 10,0

Luskové zeleniny 5,0

Cibule, kerblík, ch est, mangold, epa salátová,
vodnice, meloun vodní, tykev velkoplodá, tykev  
obecná, mrkev, edkev, edkvi ka, erný ko en,
špenát, kozlí ek polní ek 

0,5

Ostatní druhy 0,1

Zeleninové druhy  



Kapitola 11. 

Zásady míchání a uvád ní do ob hu sm sí osiv 

Legislativní základ 

Sm si osiv mohou obsahovat pouze takové osivo, které zákon povoluje
uvád t do ob hu samostatn .
Do ob hu se smí uvád t sm s:

osiv pro zem d lskou výrobu, které smí obsahovat pouze osivo     
zem d lských druh  (krom epy), uvedených v druhovém seznamu.   
S výjimkou odr d trav, které nejsou ur eny k využití jako pícnina 
osiv pro využití mimo zem d lskou výrobu, které smí obsahovat          
i druhy neuvedené v druhovém seznamu, pokud však obsahuje alespo
jeden druh  uvedený v druhovém seznamu, podléhá ustanovením 
zákona
osiv odr d jednoho nebo více druh  obilnin 
osiv odr d jednoho druhu standardního osiva zelenin, a to v malém 
balení
osiv ur ená pro použití p i ochran  p irozeného prost edí nebo ve 
spojení se zachováním genetických zdroj

Dodavatel je povinen: 
Oznámit Ústavu p ed zahájením míchání sm si hmotnostní podíl 
jednotlivých druh  a názvy odr d ve sm si, zp sob využití  pro který je 
sm s ur ena a p ípadn  obchodní název sm si.
Ústav sm s zaeviduje a p id lí jí registra ní íslo. Toto íslo tvo í základ 
ísla partie dané sm si.

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 12 - Sm s osiv 
§ 19 - Ozna ování a balení rozmnožovacího materiálu 
P íloha . 1 - Druhový seznam 

Vyhláška . 384/2006Sb.: 
§ 11 - Sm s osiv 
P ílohy . 1 až  4, 8, 11 a 20 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 4 - Hmotnost a velikost vzorku 
§ 5 - Vzorkování osiv 
P ílohy . 1 a 5 

V této kapitole najdete 

Zásady míchání a 
uvád ní do ob hu
sm sí osiv 

38

Legislativní základ 38

Místa pro
evidenci sm sí 

39

Registrace sm si 39

Míchací protokol 
pro sm si

40

Vzorkování            
a kontrola sm sí 

40

Balení                    
a ozna ování 
sm sí 

41

Sm si osiv 
Stránka 38 



Stránka 39 

Místa pro evidenci sm sí

Registrace sm si
P ed zahájením míchání sm si je dodavatel povinen sd lit Ústavu  podíl 
jednotlivých druh  a názvy odr d ve sm si a p ípadný obchodní název. Pro 
zjednodušení je možné použít formulá  uvedený v p íloze . 37. 

Struktura registra ního ísla
       (§ 11 a p íloha . 11 vyhlášky . 384/2006 Sb.) 

Y—RRRR—XAAAA
Kde:

Y =  rok p ípravy sm si
RRRR =  registra ní íslo dodavatele 
X =  kód p íslušného pracovišt  Ústavu registrujícího sm s
AAAA =  p id lené po adové íslo 

Pokud se zm ní n který komponent ve sm si, je nutné žádat o p id lení
nového registra ního ísla. 

Sm s lze pod daným íslem p ipravovat do konce kalendá ního roku 
registrace. Poté je nutné požádat o p id lení nového registra ního ísla. 

P i opakovaném míchání sm si stejné receptury se jednotlivé partie 
íslují po adovým íslem 01-99 (podobn  jako u ostatních osiv). 

VZOR: 8-RRRR-08001/01

Pracovišt Adresa Kód Spádová
oblast

Odd. OS Praha Za Opravnou 4, 
150 06 Praha 5 – Motol 0 echy  

Odd. OS Brno Hroznová 2 
656 06 Brno 6 Morava

11. Sm si osiv 

Formulá :
Registrace sm si
(p íloha . 37) 



Stránka 40 11. Sm si osiv 

Míchací protokol 

§ 11 a p íloha . 11 vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Ke každé samostatné vsádce do míchacího za ízení musí být po ízen   
míchací protokol. 

Specifikace a množství jednotlivých komponent  uvedených v míchacím 
protokolu musí souhlasit s pr vodními doklady k t mto komponent m. 

U druh  uvedených v druhovém seznamu musí být kvalita každého         
z komponent  doložena uznávacím listem, nebo, pochází-li osivo ze len-
ského státu EU, obdobným ú edním dokladem zem  p vodu osiva, p í-
padn  ISTA certifikátem. 

Najdete v publikaci  

Míchací protokol sm si
(p íloha . 9) 

Vzorkování a kontrola sm sí
Náv ska pro sm s
(barva: zelená) 

§ 4, § 5 a p ílohy . 1 a 5 vyhlášky . 206/2004 Sb. 

Z každé partie sm si  odebere ú ední vzorkovatel laboratorní vzorek. 

Vzorek musí mít takovou hmotnost, která odpovídá požadované       
hmotnosti  vzorku komponentu s nejv tšími semeny míchaného do sm si.

Ke každému vzorku bude p iložena kopie míchacího protokolu. 

Vzorek s míchacím protokolem se ukládá na regionálním odd lení    
Ústavu, které vydalo registra ní íslo sm si.

P ed vzorkováním provede vzorkovatel kontrolu doklad  p vodu osiva. 

Minimáln  10 % odebraných vzork  je náhodn  vybráno k následné   
kontrole v laborato i. Pokud složení vzorku není ve shod  s protokolem, 
nebo pokud n který z komponent  nemá odpovídající klí ivost, Ústav 
zahájí s dodavatelem správní ízení.

Následná kontrola sm sí, zvlášt  v  malém balení, je provád na odb rem 
vzork  v obchodní síti. Sou ástí je d sledná kontrola zp sobu ozna ování
a balení. 



Stránka 41 

Balení a ozna ování sm sí

§ 11 a p ílohy . 1 až 4 a 8 vyhlášky . 384/2006 Sb. 

Sm s smí být uvád na do ob hu pouze v kone ných uzav ených a 
ozna ených obalech. 

Sm s nesmí být p i prodeji kone nému spot ebiteli dále 
rozvažována. 

K ozna ení sm sí jsou ur eny zelené náv sky, na kterých musí být 
uvedeno, krom  p edepsaných údaj , též hmotnostní procentické složení 
sm si a zp sob použití pro který je ur ena, tj. pro zem d lskou výrobu, 
nebo mimo zem d lskou výrobu. 

Maximální hmotnost malého balení sm si pro zem d lskou výrobu je     
10,0 kg (malé balení typ ES B). 

Maximální hmotnost malého balení sm si pro použití mimo zem d lskou
výrobu je 2,0 kg (malé balení typ ES A). 

Pozn.: Sm si ur ené mimo zem d lskou výrobu s balením v tším než 2 kg 
budou ozna eny náv skami v souladu s § 19 zákona. 

11. Sm si osiv 



Kapitola 12. 

Hlavní zásady: 

 Na ízení Komise (ES) . 217/2006 zrychlilo proces ud lování
povolení, na základ  n hož lze uvád t do ob hu osivo s nižší klí ivostí v 
p ípad  nedostatku certifikovaného osiva n kterého druhu. 

 Po schválení na MZe je žádost postoupena Evropské komisi              
a ostatním lenským stát m k vyjád ení. Lh ta pro vyjád ení je 15 dn .

lenské státy mohou nabídnout certifikované osivo, pop ípad
projevit námitky. Pokud nezašlou nabídku osiva i námitku nebo pokud 
Komise neoznámila, že žádost je neod vodn ná, považuje se žádost za 
schválenou.

 Po schválení je možné uvád t do ob hu osivo s nižší klí ivostí       
(klí ivostí do limitu uvedeného v žádosti), ú ední náv ska však musí 
obsahovat informaci o tom, že osivo vyhovuje mén  p ísným požadavk m
na klí ivost a podrobnosti o minimální klí ivosti osiva. 

 Množství osiva uvedené v žádosti a následn  schválené Komisí 
nesmí být p ekro eno. Ústav proto vydává doklady na toto osivo a eviduje 
množství osiva uvedeného do ob hu.

 Toto osivo se smí uvád t do ob hu pouze v asov  omezeném 
období, které nesmí být p ekro eno.

Legislativní základ: 

Na ízení Komise (ES) . 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se stanoví 
pravidla ke sm rnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 
2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávn ní lenských stát  do asn
povolit uvád ní na trh osiva, které nevyhovuje požadavk m z hlediska 
minimální klí ivosti

Uvád ní osiva s nižší 
klí ivostí do ob hu

V této kapitole najdete 

Hlavní zásady 42

Proces schvalování 
žádosti 

42

Legislativní základ 42
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Uvád ní osiva ú edn
 nezapsaných odr d

do ob hu

Kapitola 13. 

V této kapitole najdete Hlavní zásady 

Uvád t do ob hu osivo nebo sadbu brambor (dále jen osivo) ú edn
nezapsané odr dy lze pouze na základ  povolení Ústavu. 

Povolení se ud luje pouze za ú elem test  a hodnocení dané odr dy
v zem d lských podnicích s cílem získat informace o p stování a použití   
odr dy.

V p ípad  zem d lského druhu m že Ústav vydat povolení pouze               
pro odr du, u níž byla podána žádost o registraci v eské republice a jejíž 
zkoušení už  probíhá alespo  jeden rok. 

V p ípad  zeleninového druhu m že Ústav vydat povolení pouze pro odr du,
u níž byla alespo  v jednom lenském státu Evropské unie podána žádost      
o zapsání do seznamu odr d daného lenského státu. 

Množství osiva, které lze na základ  tohoto povolení uvést do ob hu, je         
u zem d lských druh  omezeno (viz dále), u zelenin množství omezeno není. 

Povolení je platné po dobu nejdéle jednoho roku, ale je možné jej obnovit. 
Povolení rovn ž pozbývá platnosti, pokud je žádost o registraci v eské
republice nebo žádost o zápis do seznamu odr d jiného lenského státu vzata 
zp t nebo zamítnuta. Povolení pozbývá platnosti také v okamžiku, kdy je  
daná odr da zapsána do Státní odr dové knihy nebo do seznamu odr d
jiného lenského státu. 

Osivo ú edn  nezapsané odr dy musí být p i uvád ní do ob hu zabaleno       
a uzav eno stejn  jako b žné osivo a musí nést náv sku oranžové barvy. 

Osivo takto uvedené do ob hu musí svými vlastnostmi odpovídat certifikova-
nému osivu 1. nebo 2. generace.  

Legislativní základ 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 3a - Uvád ní do ob hu osiva ú edn  nezapsaných odr d
Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 3 - Uvád ní do ob hu osiva ú edn  nezapsaných odr d
Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o provád cích pravidlech, podle 
nichž mohou lenské státy povolit uvád ní na trh osiva t ch odr d, pro které 
byly p edloženy žádosti o zapsání do katalogu odr d druh  zem d lských
rostlin nebo druh  zeleniny lenského státu (2004/842/ES) 

Hlavní zásady 43

Legislativní základ 43

Podání žádosti 44

Povolovaná 
množství osiva 

44

Náv ska        
oranžové barvy 

44

Kontrola uvád ní
do ob hu

45

Stránka 43 



 Podání žádosti 
Žádost o povolení uvád t do ob hu osivo ú edn  nezapsané odr dy
na formulá i uvedeném v p íloze . 9 vyhlášky . 384/2006 Sb. podává: 

u odr dy zem d lského druhu dodavatel se sídlem na území eské
republiky nebo jeho zmocn ný zástupce 
u odr dy zeleniny osoba nebo její zmocn ný zástupce, která podala 
žádost o registraci odr dy nebo o zápis do seznamu odr d jiného 
lenského státu 

Žádost se podává editeli Sekce rostlinné výroby.

 Povolovaná množství osiva 
Množství osiva ú edn  nezapsané odr dy, které lze povolit pro jednu odr du,
nesmí p ekro it následující procentní podíly množství osiva daného druhu 
každoro n  využívaného k zásevu na zem d lskou p du v eské republice: 

0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, je men, oves, hrách a bob polní 
0,05 % pro pšenici tvrdou 
0,1 % pro ostatní druhy (s výjimkou zelenin) 

Pokud však takto vypo tené množství nesta í k osetí 10 ha, m že být 
povoleno množství vyšší, pot ebné k osetí této plochy. 

Najdete v publikaci  

Žádost 
- o povolení uvád t do  
   ob hu osivo ú edn      
   nezapsané odr dy 
  (p íloha . 26) 

Stránka  4413. Uvád ní osiva ú edn  nezapsaných odr d do ob hu

 Náv ska oranžové barvy 
Osivo ú edn  nezapsané odr dy zem d lského druhu je ozna eno ú ední 
náv skou, u zelenin se jedná o náv sku dodavatele. Ob  mají oranžovou 
barvu a jejich vzory lze nalézt v p íloze . 20 vyhlášky . 384/2006 Sb. 
Údaje, které musí tyto náv sky obsahovat, jsou následující: 

ozna ení orgánu odpov dného za certifikaci osiva (neplatí pro zeleniny) 

íslo partie 
m síc a rok uzav ení obalu osiva 

název druhu a název odr dy nebo návrh názvu odr dy
ozna ení „ú edn  nezapsaná odr da“
ozna ení „pouze pro zkoušky a hodnocení“ (neplatí pro zeleniny) 

ozna ení „geneticky modifikovaná odr da“, pokud se jedná o takovou 
odr du
u sadby brambor velikostní t íd ní
hmotnost balení, p ípadn  po et istých semen 

p i použití obalovací látky i granulovaných pesticid  se uvede 
hmotnost dopl kových látek a pom r mezi jimi a istými semeny 
název a adresa dodavatele 

Vzor oranžové náv sky 
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Kontrola uvád ní do ob hu

Na základ  získaného povolení uvád t do ob hu osivo ú edn  nezapsané 
odr dy je možné požádat o vydání náv sek na toto osivo, a to na adrese:

ÚKZÚZ
Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou 4 
150 06  Praha 5 - Motol 

Ústav namátkov  kontroluje množství a kvalitu osiva ú edn  nezapsaných 
odr d uvád ného do ob hu, zp sob jeho použití a ozna ování p edepsanými 
náv skami 



Kapitola 14. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Od p istoupení R k EU se za dovezené považuje osivo, které pochází ze 
t etích zemí. 

Osivo odr d uvedených ve spole ném katalogu vyrobené v jiné lenské zemi 
EU a uvád né do ob hu v R rovn ž podléhá „oznámení dovozu“, a to 
pouze ze statistických d vod  a s ohledem na hlášení Evropské komisi. 

Veškeré osivo dovezené do R musí spl ovat požadavky vyhlášky                
. 384/2006 Sb. (tj. standardy EU) a musí být opat eno originály ú edních 

certifikát .

Jsou to: 
Certifikáty ISTA a OECD, na náv skách bude uvedeno, že jsou 
spln ny standardy EU, nebo 
Národní certifikáty lenských zemí EU, vydané ú edními autoritami 
nebo pod jejich dohledem, nebo 
Náv ska na osivu, které není ur eno do dalšího množení. 

Veškeré dovezené osivo podléhá hlášení dovozu, a to v etn  osiva ze zemí 
EU.

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 18 - dovoz rozmnožovacího  materiálu 
P íloha . 1- Druhový seznam 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 2 až § 8 - Vzorkování 
§ 9 - Postupy p i hodnocení p ehlídek množitelských porost
P íloha . 4 - Vegeta ní zkoušky 
Odst. 4 a 5 

V této kapitole najdete 
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Najdete v publikaci  

Žádost o povolení dovozu 
(p íloha . 10) 

Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu 

Do R je možné dovézt bez povolení rozmnožovací materiál : 
odr d  registrovaných v eské republice, jde-li o druhy uvedené 
v druhovém seznamu, 
okrasných druh  a ostatních druh  neuvedených v druhovém seznamu, 
odr d zapsaných ve spole ném katalogu. 

Rozmnožovací materiál je možné dovézt jen, je-li v zemi p vodu ú edn
uznán a je opat en platnými doklady mezinárodních organizací nebo 
obdobnými platnými doklady jiného oprávn ného orgánu. 

Na ostatní odr dy se vztahuje povolení k dovozu podle § 18 odst. 4 
zákona. Tiskopis žádosti o povolení dovozu je uveden v p íloze . 10. 

U osiva kuku ice, epky, sóji a slune nice bude v žádosti dále uvedeno: 
„Prohlašujeme, že dovážené osivo neobsahuje p ím s geneticky 
modifikovaných organism  („GMO“).“

dovozce je povinen do 7 dn  od uvoln ní z celního režimu oznámit dovoz 
na odbor  osiv a sadby v Praze. Toto oznámení se povinn  vztahuje na 
rozmnožovací materiál p edstup , základní, certifikovaný a standardní 
rozmnožovací materiál, obchodní rozmnožovací materiál druh  uvede-
ných v druhovém seznamu. V oznámení je t eba uvést následující údaje: 

druh a odr da dovezeného osiva a sadby, 
kategorie, generace, 
íslo zahrani ní partie, 

p id lené tuzemské íslo partie (s výjimkou malého balení ur ené-
ho kone nému spot ebiteli),
dovezené množství (uvád t v závazných jednotkách hmotnosti), 
ú el použití (tj. osivo nebo sadba ur ené pro p ímý prodej, výsev 
na b žné plochy, osivo nebo sadba ur ené do dalšího množení). 

U osiva ur eného do dalšího množení zašle dovozce rovn ž kopii mezi-
národn  platných doklad  a doklad o dovezeném množství. 

Oznámení lze provést formou dopisu s uvedenými údaji nebo vypln ním tis-
kopisu.

Oznámení dovozu 

Oznámení dovozu 
(p íloha . 11) 

14. Pravidla pro dovoz rozmnožovacího materiálu 
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Vzorkování dovezeného osiva

dovozce je povinen požádat o odb r vzorku na vegeta ní zkoušky:
z osiva, které bude použito do dalšího množení podle schémat OECD, 
z osiva, které bude použito k založení porost  jako tzv. „množení pro 
zahrani í“,

dovozce m že požádat o odb r vzorku za ú elem: 
vytvo ení rezervního vzorku, 
ov ení kvality osiva, 

u osiva dováženého na základ  Rozhodnutí o povolení dovozu dle § 18 
zákona je dodavatel  povinen podle písmene a) umožnit odb r vzork
pro následnou kontrolu, tzn. umožnit odb r vzorku na vegeta ní
zkoušku nebo ov ení kvality v laborato i.
z osiva kuku ice, sóji, epky, cukrovky a brambor ze t etích zemí budou 
odebrány vzorky na kontrolu p ím sí GMO. 

Zasílání vzork

vzorky ur ené pro založení vegeta ních zkoušek zasílá dodavatel  na 
zkušební stanice P erov nad Labem nebo Hradec nad Svitavou, jak je 
uvedeno v kapitole . 17, 
vzorky ur ené pro ov ení kvality osiva se zasílají do kterékoliv laborato-
e odboru osiv a sadby. U osiva epky vzorkovatel vyplní na žádosti in-

formaci, zda byl odebrán vzorek na stanovení kys. erukové a glukosino-
lát .

Laboratorní zkoušení 
Laborato  provede všechny zkoušky, o které dodavatel požádá. U vzork
odebraných  z pokynu Ústavu se provád jí zkoušky za ú elem kontroly
kvality osiva uvád ného do ob hu.

Doklad o kvalit  osiva 

Na základ  provedených zkoušek vydá odbor / odd lení osiv a sadby ÚKZÚZ 
posudek o kvalit  osiva. 
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Úhrada náklad

Veškeré innosti spojené s kontrolou rozmnožovacího materiálu z dovozu 
podléhají úhrad  náklad . Výjimku tvo í vzorkování na vegeta ní zkoušky a 
kontrolní vzorky odebrané z podn tu ÚKZÚZ, odboru osiv a sadby. 

Semená ský inspektor vyplní v „Žádosti o odb r vzorku“, zda budou i
nebudou náklady fakturovány. 

Citovanými podmínkami dovozu není dot eno ustanovení § 25 zákona    
. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a ge-

netickými produkty, týkající se dovozu a vývozu geneticky modifikova-
ných organism  a genetických produkt .

14. Pravidla pro dovoz rozmnožovacího materiálu 
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Základní informace 

Legislativní základ 

Vývozem se rozumí export rozmnožovacího materiálu do t etích zemí, tedy 
mimo území stát  EU. 

Pro takto vyvážená osiva platí p edevším kvalitativní požadavky kontraktu, 
podle kterých lze vystavit certifikáty ISTA. 

Ke každé vyvážené partii budou vydány i národní doklady (UL nebo 
Rozhodnutí) a v p ípad  partií neuznaných bude kontrolováno, jak bylo s 
osivem naloženo. 

Certifikace podle schémat OECD dále pokra uje, certifikát je dokladem 
druhové a odr dové pravosti a istoty. 

Pro uvád ní do ob hu osiva v rámci EU doporu ujeme využít národní 
certifikace - tj. tuzemské náv sky a dvojjazy né uznávací listy. 

Doklady k vývozu sadby brambor: 
ú ední náv ska 
dvojjazy ný uznávací list. 

Schémata OECD 
Pravidla ISTA  

V této kapitole najdete 
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Podmínky certifikace podle schémat OECD 

P id lení ísla zahrani ní partie 

Certifikát OECD je dokladem o druhové a odr dové pravosti a istot  partie. 

Odr da je zapsaná v „Seznamu odr d OECD vhodných k certifikaci“. 
Porost byl založen a uznán podle schématu OECD pro daný druh. 
Soub žn  se založením porostu byla založena a kladn  vyhodnocena 
vstupní vegeta ní zkouška (Pre-control). 
Partie byla uzav ena a ozna ena náv skami v souladu se schématem 
OECD, v etn  p id leného ísla zahrani ní partie. 
Ú edním vzorkovatelem byl odebrán vzorek na výstupní vegeta ní
zkoušku (Post-control) a vzorek pro laboratorní zkoušení podle pravidel 
ISTA.
Certifikát  OECD musí být doložen i certifikátem ISTA. 
Certifikát OECD nemusí být doložen certifikátem ISTA – pokud tato 
podmínka není uvedena v kontraktu – u osiva s neukon enou
certifikací, kde k ozna ení obal  byly použity šedé náv sky. V tom 
p ípad  vzorkovatel odebírá vzorek na výstupní vegeta ní zkoušku a „R“ 
vzorek. (Šedé náv sky jsou používány v p ípadech, kdy je osivo 
vyp stováno v jedné zemi a upravováno v druhé. Osivo se šedými 
náv skami nesmí být v R  uvedeno do ob hu).

žádost o za azení odr dy do Seznamu odr d OECD vhodných   
         k certifikaci musí být podána do 30. 6. 2008. 

íslo zahrani ní partie p id luje ÚKZÚZ ke konkrétní tuzemské partii. Toto 
íslo je nep enosné na jinou partii. Po manipulaci s osivem, kdy jsou p vodní

náv sky odstran ny a vydávají se nové, se íslo zahrani ní partie m ní. íslo
zahrani ní partie se skládá ze t í písmen CZE, která znamenají zkratku R
v rámci OECD, a šesti íslic.
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Objednávka:  
- náv sek  OECD 
(p íloha . 12) 
- náv sek ISTA 
(p íloha . 13) 

Podmínky vývozu na základ  vystaveného 
oranžového ISTA certifikátu 

Oranžový ISTA certifikát je dokladem kvality partie osiva, která byla 
vzorkována a zkoušena v souladu s pravidly ISTA („ISTA Rules“) 

Partie osiva  byla uzav ena a ozna ena náv skami podle pravidel ISTA. 
K ozna ení se používá  tuzemské íslo partie. 
Vzorek pro laboratorní zkoušení byl odebrán podle pravidel ISTA  
ú edním vzorkovatelem. 
Certifikát je vydáván vždy na celou partii, nikoli na její p ípadné ásti
nebo zbytky. 
V p ípad  vývozu ásti partie po p eskladn ní ( ást již byla vyvezena) je 
t eba provést p enáv skování pod dohledem semená ského inspektora a 
poté m že být partie znovu certifikována. 
Lze požádat o vydání duplikát  certifikátu. 
O vystavení ISTA certifikátu je možno požádat i na standardní osivo p i
spln ní  podmínek pro ozna ování a uzavírání obal . Ú ední vzorkovatel 
odebere v souladu s Pravidly ISTA vzorek a jsou provedeny laboratorní 
zkoušky rovn ž v souladu s t mito pravidly. 

UPOZORN NÍ:
Na partii osiva pro vývoz lze vystavit pouze oranžový ISTA - certifikát 
(pozn. pro modrý a zelený certifikát platí jiné podmínky). 

Najdete v publikaci  

Objednávka náv sek

Náv sky ISTA, OECD a šedé náv sky pro osivo s neukon enou certifikací   
se objednávají na odboru osiv a sadby.

ISTA náv sky jsou ur eny pro partie osiva, na které se vydává pouze cer-
tifikát  ISTA.  
OECD náv sky se objednávají vždy na konkrétní partii osiva, kde se pro-
vádí certifikace podle schémat OECD.  
Objednávky je možné podat: 

osobn  - na pracovišti odboru osiv a sadby v Praze Motole, 
faxem  - na ísle 257 294 222, 
e-mailem – na adrese jan.hybler@ukzuz.cz 

V p ípad  objednání faxem nebo e-mailem je t eba telefonicky objednávku 
potvrdit.

úhrada náklad  na náv sky
náv sky jsou fakturovány bezprost edn  po jejich vydání, 
fakturují se všechny vydané náv sky podle sazby za 1 náv sku.
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Vzor náv sky ISTA 

Náv sky je možné odebrat osobn  nebo mohou být zaslány poštou. 
Náv sky jsou vždy ur eny k rukám semená ského inspektora, který je 
odpov dný za veškerou další  manipulaci s nimi. 
Povinností semená ského inspektora ÚKZÚZ je vedení evidence p ijatých,
vydaných a stornovaných náv sek OECD a ISTA, v etn  náv sek pro osivo  
s neukon enou certifikací. 

P i vývozu osiva do zahrani í mohou nastat tyto alternativy: 
Vývoz osiva je realizován bezprost edn  po jeho uznání. Z ádn
adjustované partie je odebrán ú ední vzorek a spolu s ním zasílá 
dodavatel „Žádost o uznání osiva“, kde v kolonce „Další požadavky“ 
uvede požadavek na vydání mezinárodních certifikát , . kontraktu 
a kontrakta ní podmínky. 
Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo maximáln  s ro ním
odstupem od ukon ení p edchozích zkoušek. V tom p ípad  dodavatel: 

zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek
odešle žádost o vydání mezinárodního certifikátu (p íloha . 14). 

Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo s více jak ro ním
odstupem od ukon ení p edchozích zkoušek. V tom p ípad  dodavatel: 

zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek
požádá o odb r vzorku
se vzorkem odešle „Žádost o kontrolu osiva“, s vypln nou rubrikou 
„ íslo rozhodnutí o uznání osiva“ a kde v kolonce „Další požadavky“ 
uvede požadavek na vydání mezinárodních certifikát , íslo 
kontraktu a kontrakta ní podmínky. 

Neuznané osivo 

V rámci R ani EU nelze žádným zp sobem uvád t do ob hu, ani na 
základ  kontraktu !!
O neuznání osiva je informován p íslušný SI, který zajistí odstran ní
náv sek, jejich likvidaci, a d sledn  bude kontrolovat další pohyb tohoto 
materiálu. 
Pro dodávky mimo území R lze výjime n  použít k p enáv skování
t chto osiv šedých náv sek (osivo s neukon enou certifikací). 
Osivo s nižší kvalitou lze vyvézt prokazateln  mimo zem  EU na 
základ  kontraktu s certifikací a náv skami OECD, ISTA. Na náv skách 
však nesmí být uvedeno, že odpovídá ES/EC rules and standards 
(dodavatel doloží kontraktem nebo prohlášením). 

Pozn.: Šedé náv sky jsou ur eny pouze pro osivo vyrobené v n kterém stát
           EU, které bude dále uznáváno ve stát  jiném. Nelze je použít pro ob h
           osiva v rámci R.

Realizace vývozu 

Výdej náv sek

Vzor náv sky OECD 

Vzor šedé náv sky OECD 
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Vzor dvojjazy ného UL 
(p íloha . 29) 

UPOZORN NÍ:

Certifikáty budou vystavovány jen na základ   písemné žádosti 
doru ené poštou, faxem nebo e-mailem a bezprost edn  po ukon ení
zkoušek. Písemná žádost m že být bu  sou ástí  Žádosti  o uznání 
osiva (v kolonce „Další požadavky“) nebo na samostatném 
tiskopisu ,,Žádost o vydání mezinárodního certifikátu“ zve ejn ném
v p íloze . 14 a na internetové adrese Ústavu www.ukzuz.cz. 
U osiva s neukon enou certifikací musí být tato skute nost uvedena 
na žádosti o vydání mezinárodních doklad .

Najdete v publikaci  

Postup p i vydávání mezinárodních doklad
u osiva s neukon enou certifikací 

Osivo je p ipravováno k vývozu podle jednotlivých partií v uzav ených
obalech opat ených šedými náv skami s uvedením: „Not finally certified 
seed“, které vydává odbor osiv a sadby. 

P i použití obalu p esahujícího p edepsanou velikost partie, nap . velko-
objemový kontejner,  je postup následující: 

obal (kontejner apod.) musí být uzav en a ú edn  zaplombován, 
k dané hmotnosti osiva je vydáno tolik certifikát , kolik se p edpoklá-
dá kone ných partií; každý certifikát má p id leno íslo zahrani ní
partie (CZE) a šedou náv sku s ozna ením „Not finally certified seed“ 
se dv ma kopiemi, 
originály náv sek budou upevn ny na obale pod plombou, první kopie 
budou vloženy uvnit  obalu a druhé budou nedílnou sou ástí certifiká-
tu,
na jednotlivých certifikátech budou uvedena sou asn ísla ostatních 
expedovaných partií. 

Žádost  
- o vydání mezinárodního 
certifikátu 
(p íloha . 14) 

Vývoz sadby brambor 

Brambory nejsou za azeny do schémat OECD. 
Certifikát p i vývozu zastupuje ú ední náv ska odpovídající barvy          
pro sadbu brambor. 
Na žádost dodavatel  m že být vydán dvojjazy ný UL. 



Kapitola 16. 

V této kapitole najdete 
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Následná kontrola 57

Základní informace 

Standardní osivo je kategorie používaná pouze pro zeleniny a ur ená zejmé-
na k produkci zeleniny. 

Tato kategorie rozmnožovacího materiálu nepodléhá uznávacímu ízení.

Standardní osivo vyrobené v p ímé odpov dnosti dodavatele podléhá násled-
né kontrole Ústavu. 

Standardní osivo musí splnit požadavky na kvalitu a druhovou a odr dovou
pravost a istotu. 

Legislativní základ 
Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 9 - Standardní osivo 
§ 19 - Ozna ování a balení rozmnožovacího materiálu 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 9 - Standardní osivo
§ 19 až 22
P ílohy . 8, 9, 10, 11, 20 

Standardní
osivo Stránka 55 



Stránka 56 16. Standardní osivo 

Najdete v publikaci  

Tiskopis
- evidence standardního 

osiva 
   (p íloha . 15) 

Výroba pod dohledem udržovatele 

Dohled udržovatele obsažený v zákon  znamená zajišt ní takového stavu, 
aby v domým i náhodným vlivem množitele nedošlo ke zm n  vlastností 
odr dy, za které je udržovatel odpov dný.
Dovoz standardního osiva musí být  dokladován platným certifikátem a 
ohlášen Ústavu nejpozd ji do 7 dn  od uvoln ní z celního režimu (viz § 18 
zákona). Dovozce p id lí každé dovezené partii tuzemské íslo partie                
(s výjimkou malého balení ur eného kone nému spot ebiteli). 

Zodpov dnost výrobce

U standardního osiva zodpovídá za druhovou a odr dovou pravost a za kvali-
tu osiva stanovenou vyhláškou dodavatel. Ten je též povinen seznámit odb -
ratele s vlastnostmi standardního osiva.  
V souvislosti s tímto ustanovením upozor ujeme na: 

Povinnost stanovení  a následného oznámení hodnot: 
procenta hybridnosti u hybridních odr d koš álovin, cibule, kuku ice, 
okurek, paprik a raj at. Tuto vlastnost (hybridnost) je možné ov it
pouze následnou vegeta ní zkouškou, o které je dodavatel povinen 
vést následn  kontrolovatelné záznamy. 

Evidence standardního osiva 

Zákon . 219/2003 Sb. stanovuje povinnost dodavateli:  

odebírat vzorky z každé vyrobené partie osiva a uchovávat je po dobu   
2 let, 
vést a uchovávat záznamy po dobu 3 let. 



Následná kontrola 

Stránka 57 16. Standardní osivo 

Najdete v publikaci  

Ústav provádí každoro n  následnou kontrolu standardního osiva podle        
§ 9 zákona . 219/2003 Sb., a to jak p ímo u dodavatel , tak v obchodní síti 
v rozsahu, který sám stanoví.  

Kontroluje výrobní evidenci, tj.: 
výdajové a p íjmové doklady týkající se osiva - druh, odr du,
množství, p vod
doklady o provedení odpovídajících polních p ehlídek 
doklady o provedených laboratorních rozborech a p ípadných
vegeta ních zkouškách 
zp sob oznámení kvality standardního osiva odb rateli  

Odebírá vzorky pro následnou laboratorní kontrolu kvality osiva a na  
vegeta ní zkoušky pro kontrolu druhové a odr dové pravosti a p ípadné 
stanovení hybridnosti osiva: 

o výsledku laboratorních zkoušek je dodavatel informován posudkem 
o kvalit  osiva s vyhodnocením, zda osivo odpovídá i neodpovídá 
požadavk m vyhlášky.
z vyhodnocení vegeta ních zkoušek obdrží dodavatel protokol o 
druhové a odr dové  pravosti  a istot .

P ípadné zjišt né nedostatky v kvalit  osiva jsou d vodem k zahájení 
správního ízení v etn  stanovení pokuty.

Tiskopis
-  potvrzení o kvalit
  standardního osiva 
  (p íloha . 16) 



Kapitola 17. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Vegeta ní zkouška umož uje posoudit vlastnosti osiva a sadby ve znacích, 
které jsou jinými metodami obtížn  stanovitelné nebo je jejich stanovení ji-
nými metodami málo pr kazné nebo p íliš nákladné. Vegeta ní zkouškou se 
kontroluje druhová a odr dová istota a pravost, procento hybridnosti a 
zdravotní stav. 

Výsledek vegeta ní zkoušky je povinnou sou ástí certifikace podle schémat 
OECD.

Vyhláška . 384/2006 Sb. stanoví: 
limity pro hodnocení porost  a vegeta ních zkoušek podle schémat 
OECD.

Vyhláška . 206/2004 Sb. stanoví: 
termíny pro dodání vzork  na vegeta ní zkoušky 
postupy a metody pro jednotlivé typy vegeta ních zkoušek. 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 7 odst. 6 písm. c) 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
P ílohy . 1 - 6 a 8 

Vyhláška . 206/2004 Sb.: 
§ 9 odst. 5 
P íloha . 4 - Metodika provád ní vegeta ních zkoušek 

V této kapitole najdete 

Základní informace 58

Legislativní základ 58

Adresy pro zasílání 
vzork

59

Vegeta ní  zkoušky 
Stránka 58 



Vzorky je t eba odeslat bez prodlení po jejich odebrání, nejpozd ji však do stanovených termín ,
na  adresy: 

ÚKZÚZ
zkušební stanice 
289 16 P erov nad Labem 
tel.: 325 565 286

polní plodiny (vyjma trav) a kmín 
epka ozimá pro zkoušku hybridnosti 

ÚKZÚZ
zkušební stanice
569 01 Hradec nad Svitavou 
tel.:  461 535 003 
        461 535 015 

trávy
epka ozimá pro zkoušku hybridnosti

ÚKZÚZ
zkušební stanice 
252 29 Dob ichovice
tel.: 257 711 760 

zeleniny  (mimo kontroly „S“)

ÚKZÚZ
odbor osiv a sadby 
 Za  Opravnou  4
150 06   Praha 5- Motol 
tel.: 257 294 250 

zeleniny  - kontrola „S“

17. Vegeta ní zkoušky Stránka 59 



Kapitola 18. 

Základní informace 

 Ú edním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opat ení 
provád ných Ústavem v celém procesu certifikace osiva pov enými 
osobami, a to: 

kontrola dodržování správného postupu provád ní p ehlídek 
množitelských porost , ú ednímu dozoru podléhá 5 % množitelských 
porost  p ehlížených pov enými osobami, 
kontrola dodržování správného postupu vzorkování; kontrola se 
provede u každého vzorkovatele alespo  jedenkrát ro n ,
kontrola dodržování správného postupu p i laboratorním zkoušení 
osiva a vyhodnocování rozborových karet. 

Následná kontrola je opat ení k pr b žné kontrole pov ených osob, provádí 
se podle povahy kontrolované innosti bu  formou laboratorního zkoušení 
nebo vegeta ní zkouškou. 

Kontrola
pov ených osob 

Legislativní základ 

Zákon . 219/2003 Sb.: 
§ 17 - Smlouvy o provád ní zkušebních úkon  a pov ování osob 

Vyhláška . 384/2006 Sb.: 
§ 17 - Pov ování osob 
P ílohy . 17, 18 a 19 

V této kapitole najdete 

Základní informace 60

Legislativní základ 60

Vyhodnocení     
následné kontroly 

61

Stránka 60 



Vyhodnocení následné kontroly 

Stránka 61 18. Kontrola pov ených osob 

Laboratorní zkoušky 

V pr b hu ozimé a jarní sezóny odebírají pracovníci Ústavu kontrolní   vzor-
ky osiva uložené na ur ených místech v etnosti stanovené podle p edcho-
zích výsledk  následné kontroly a v pravidelných termínech každý m síc.
Veškeré následné kontroly a hodnocení provádí zkušební laborato  osiva a 
sadby Praha. 
 Provedou se zkoušky istoty, výskytu semen JRD a klí ivosti. Pokud 
se p i následné kontrole výsledek zkoušky klí ivosti bude lišit od p vodního
rozboru provedeného pov enou osobou více než o povolenou toleranci,    
zkoušku zopakují ob  laborato e - ústavu i pov ená ve stejném termínu.  
Kontrola shodnosti stanovení vlhkosti se provádí u 10 % vzork  u každé  
pov ené osoby, a to nezávisle na vzorcích následné kontroly. 
 Vyhodnocení shodnosti zkoušek se provádí 2 x ro n , vždy              
po ukon ení ozimé a jarní sezóny. Výsledky rozbor  provád ných
v pov ené  laborato i a v laborato i Ústavu se porovnávají s tabulkami     
p ípustných odchylek (tolerancemi), které jsou uvedeny v kapitole 15      
Metodiky zkoušení osiva a sadby, a to 

Tab. 3.2. pro istotu osiva 
Tab. 4.2. pro semena jiných rostlinných druh
Tab. 5.3. pro klí ivost

P ípustná odchylka pro stanovení podílu zadiny je 1 % a pro stanovení
vlhkosti 0,5 %. 

Pozn: Výsledky zkoušek jednotlivých vzork  následné kontroly se pov e-
ným osobám sd lují vždy po ukon ení sezóny formou souhrnné
tabulky.

Vegeta ní zkoušky 

 Jsou ur eny k následné kontrole odr dové pravosti a istoty u osiva 
sklizeného z množitelských porost  p ehlížených pov enými osobami         
a u osiva vzorkovaného pov enými osobami. 
 Z hodnocení porostu je po ízen zápis, celkové vyhodnocení se      
provede po ukon ení hodnocení všech vegeta ních zkoušek. 

P ehled termín  odb ru
vzork  následné kontroly 
v jednotlivých regionech: 

1. týden v m síci               
st ední, jižní a západní 

echy
2. týden v m síci               
severní a východní 

echy
3. týden v m síci                
jižní Morava
4. týden v m síci                
severní Morava 



Kapitola 19. 

Základní informace 

Kruhové testy jsou jedním z prost edk  ov ování kvality práce 
semená ských laborato í.

V souvislosti se systémem pov ování laborato í zpracoval odbor osiv a 
sadby systém kruhových test  i  pro tyto subjekty. Ú ast v nich je povinná  
pro všechny pov ené laborato e a pro laborato e ur ené (mj. i ty, které se 
ucházejí o pov ení). Vedení ostatních laborato í m že uvážit pot ebu
zapojení se do tohoto systému.  

Základem správného provedení KT je dodržení stanovených metodik pro 
jednotlivé zkoušky. 

Výsledky kruhových test  jsou všem ú astník m zasílány. Na výsledky 
t chto KT bude stále brán ohled p i hodnocení kvality pov ených
laborato í.

V této kapitole najdete 

Základní informace 62

P edm t kruhových 
test

63

P ihláška k ú asti v 
kruhových testech 

63

Systém rozesílání 
vzork

63

Typy zkoušek 63

Velikost vzorku 63

Laboratorní 
zkoušení 
zaslaného vzorku 

64

Vyhodnocení testu 
a zaslání výsledk

64

Kruhové testy 
Stránka 62 



P edm t kruhových test

P edm tem kruhových test  jsou všechny druhy plodin, krom  osiva kv tin a 
lé ivek. Jednotlivým ú astník m jsou zkušební vzorky zasílány v závislosti 
na jejich specializaci a pop . v souladu s požadavkem  uvedeným v p ihlášce 
k ú asti v kruhových testech. 

Stránka 63 19. Kruhové testy 

Najdete v publikaci  

P ihláška 
(p íloha . 20) 

Typy zkoušek 

Systém rozesílání vzork

P edm tem prov ování jsou zkoušky istoty a klí ivosti. Zkoušení vlhkosti 
a speciální rozbory (ploidita, konduktivita, mikroreliéfová zkouška, 
stanovení výskytu patogen ) nejsou  do systému KT zahrnuty. 
Konkrétní požadavky na provedení analýz v rámci jednotlivých cykl , v etn
termín  pro odeslání výsledk  do odd lení ZL OS  Praha, jsou vždy 
specifikovány v pr vodním dopise.

Vzorky jsou rozesílány ve dvou cyklech v pr b hu kalendá ního roku (cykly 
jsou zna eny ímskými íslicemi). 

P ihláška k ú asti v kruhových testech  

Semená ské laborato e, které se dosud k ú asti na kruhových testech 
nep ihlásily, mohou tak u init dodate n , a to zasláním  p ihlášky  do 
odd lení  ZL OS  Praha.  
Pracovišt   do organizace kruhových test  již integrovaná, která mají i 
nadále zájem v prov ování pokra ovat, budou automaticky obesílána 
dalšími zkušebními vzorky. 
Laborato e, které o ú ast v kruhových testech ztratily zájem, oznámí toto 
písemn  tamtéž.

Velikost vzorku 

Vzhledem ke kapacitním možnostem zkušební laborato e OS v Praze nejsou 
vzorky na analytický rozbor zasílány o stanovené velikosti. P ím s jiných 
rostlinných druh  se uvádí vždy jmenovit , a to v kusech, nikoliv 
v hmotnostních %.  



Laboratorní zkoušení zaslaného vzorku 

Vyhodnocení testu a zaslání výsledk

U p ím sí, u kterých makroskopickým rozborem v rámci zkoušky istoty  
lze stanovit krom  rodu i druh, je nezbytné uvést kompletní název 
v souladu s binární nomenklaturou (nap .: jitrocel kopinatý). Ozna ení
„ jitrocel sp.“ je neúplné a považuje se za chybu. 
Zkouška klí ivosti se zjiš uje v prost edí, které je pro jednotlivé druhy 
stanovené. P i zasílání výsledku testu klí ivosti se uvede vždy jediný 
výsledek (podle kap. 15 Metodiky zkoušení osiv a sadby) a podmínky, 
p i kterých byla klí ivost zkoušena.

Výsledky jsou vyhodnocovány k pr m rné hodnot  dané zkoušky, která je 
vypo tena ze  získaných výsledk  všech laborato í ú astnících se kruhových 
test . Laborato  je následn  za azena do p íslušné kategorie dle dosažených 
výsledk  souhrnného Z-score. 

Tab. 1 – Hodnocení dle souhrnného Z-score: 

Vyhodnocení je dále vyjád eno grafickou formou – burzovním grafem, který 
znázor uje sm rodatnou odchylku (statistickou míru rozptylu), hodnotu 
pr m ru a hodnotu dosaženou v dané laborato i. Z hodnocení je dále patrné, 
zda se jedná o laborato  pov enou nebo o dobrovoln  zapojenou do systému 
kruhových test . Hodnocení je vypracováno pro jednotlivé typy zkoušek  
a následn  souhrnn  za celé kolo kruhového testu. 
Laborato  je hodnocena za ucelený po et kol kruhových test  – 6 kol, a to 
pr m rem všech souhrnných stanovení. 
Je stanoven plán kruhových test  zahrnující období následujících 3 let. 
Aktuální plán kruhových test  bude zve ejn n na internetových stránkách 
ústavu (www.ukzuz.cz). 
Laborato e jsou rozd leny do kategorií, dle typu pov ení.

Tab. 2 – Rozd lení laborato í:

Hodnocení Suma souhrnného Z-score 
A Menší nebo rovno 3,5 
B 3,51 - 5,30 
C 5,31 – 7,0 
N Vetší než 7,01 

Ozna ení Kategorie 
1 Zem d lské druhy - trávy 

2 Zem d lské druhy – obilniny, olejniny, jeteloviny,
luskoviny, jiné krmné plodiny 

3 Nezem d lské druhy – zeleniny, kv tiny, lé ivky

Stránka 64 19. Kruhové testy 



Kapitola 20. Podávání informací
o zkouškách 

V této kapitole najdete 

Základní informace 65
Základní informace  

S ohledem na pot ebu rychlé informovanosti dodavatel  p ipravil odbor osiv 
a sadby taková opat ení v p íjmu osiv do uznávacího ízení, jejich zkoušení, 
podávání informací o probíhajícím zkoušení a ve vydávání a zasílání dokla-
d , aby byl zajišt n hladký pr b h celého procesu uznávání. K tomuto vý-
sledku mohou výrazn  p isp t i dodavatelé správným a úplným vypl ová-
ním žádostí a v asným dodáváním odebraných vzork  na zkušební místa a 
dodržováním zásad uvedených v této kapitole. 

V následujícím p ehledu uvádíme soubor p ipravených opat ení: 

Možnost podávání žádostí o uznání vedle písemné formy i elektronickou 
cestou.
Informace o pr b hu laboratorního zkoušení budou podávány denn  tele-
fonicky nebo e-mailem po 13:00 hodin . Budou podávány informace o 
istot  osiva, p ím si jiných rostlinných druh , HTS a vlhkosti. Infor-

mace o tzv. „energii klí ení“ se nepodávají. 
Taktéž informace o vydávání mezinárodních certifikát  budou podávány 
denn po 13:00 hodin .
Výsledky uznávacího ízení mohou být dodavatel m zasílány i v datové 
form , vždy po ukon ení laboratorních zkoušek, tj. v den tisku rozhodnu-
tí. P edpokládáme rozesílání 3x v týdnu, ale po dohod  a p i komunikaci 
e-mailem je m žeme zasílat každý den. Tento systém však vyžaduje spe-
ciální SW vybavení na stran  dodavatele, podobn  jako je tomu u podá-
vání žádostí.

Stránka 65 

Seznam            
pracovník
podávajících     
informace 

67-68 



Základní informace 

ÚKZÚZ, odbor osiva a sadby p ijímá na všech uvedených p ihlašovacích 
místech  vedle  žádostí i data v elektronické podob , a to formou e-mailové 
zprávy nebo disketou. Podmínkou však je, že firma používá takový SW, 
který komunikuje se SW odboru osiv a sadby. Tento postup je možné použít 
jak pro podávání žádostí o uznání množitelských porost , tak pro podání 
žádostí o uznání osiva. Zasílané soubory tedy nejsou textové (tj. v n kterém 
textovém editoru vypln né žádosti) ale ve formátu DBF, který má p esn
specifikovanou strukturu. Žadatelé, kte í projeví zájem o tento zp sob 
komunikace s odborem osiv a sadby, obdrží strukturu databáze pro: 

komunika ní soubor žádostí o uznání množitelského porostu, v etn
požadavk  na jeho název, 
komunika ní soubor výsledk  p ehlídek, v etn  jeho názvu, 
komunika ní soubor žádostí o uznání osiva, v etn  požadavk  na jeho 
název,
komunika ní soubor výsledk  laboratorního zkoušení, v etn  jeho 
názvu.

Data s výsledky p ehlídek a laboratorního zkoušení jsou odesílána až po 
ukon ení uznávání, tj. nejd íve v den tisku rozhodnutí e-mailem nebo 
disketou, vždy podle dohody se žadatelem. Tuto innost zajiš ují pracovníci 
administrativy na jednotlivých p ihlašovacích místech. 

V této kapitole najdete 

Základní informace 66

Elektronický
p enos dat 

Kapitola 21. 

Stránka 66 
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Seznam pracovník , kte í zajiš ují podávání informací                    
a elektronický p enos dat 

jméno e-mail telefon poznámka 

 laborato  Praha 

Ing. So a Pražáková  sona.prazakova@ukzuz.cz  257 294 254  podávání informací o pr b hu
 laboratorního zkoušení 

 Ing. Tereza Matoušková  tereza.matouskova@ukzuz.cz  257 294 257  podávání informací o pr b hu
 laboratorního zkoušení 

 Bc. Hana Potyšová  hana.potysova@ukzuz.cz  257 294 257  podávání informací o pr b hu
 laboratorního zkoušení 

 odbor OS Praha 

  Ing. Hana Maamriová  hana.maamriova@ukzuz.cz  257 294 224 
 737 267 374 

 p íjem a odesílání  
 komunika ních soubor ,
 tisk rozhodnutí, 

 Iveta Prok pková  iveta.prokupkova@ukzuz.cz  257 294 244  tisk mezinárodních certifikát
 a tisk rozhodnutí,  

 Ing. So a Fránová  sona.franova@ukzuz.cz  257 294 243  tisk rozhodnutí, 
 registrace firem, 

 Ing. Jitka Chadová  jitka.chadova@ukzuz.cz  257 294 220 
 737 267 306 

 odesílání komunika ních   
 soubor ,
 informace o elektronickém    
 p enosu dat v uznávacím   

ízení, struktury dat

 odd lení OS Planá nad Lužnicí

Ing. Marie abelková  marie.cabelkova@ukzuz.cz  381 470 320 
 737 267 320 

 p íjem a odesílání  
 komunika ních soubor ,
 tisk uznávacích list                   
 a rozhodnutí

 Hana Nedv dová  hana.nedvedova@ukzuz.cz  381 470 321 
 p íjem a odesílání  
 komunika ních soubor ,
 tisk rozhodnutí 
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 odd lení OS Havlí k v Brod

Ing. J. K ivohlavý  jaromir.krivohlavy@ukzuz.cz  569 430 432 
 737 267 335 

 p íjem a odesílání  
 komunika ních soubor

 Eliška Beránková  eliska.berankova@ukzuz.cz  569 430 425  tisk rozhodnutí 

 Blanka Malinová  569 430 425  tisk rozhodnutí 

 laborato  Brno 

Ing. Eva Stejskalová  eva.stejskalova@ukzuz.cz  543 548 336  podávání informací o pr b hu       
 laboratorního zkoušení 

 odd lení OS Brno 

Ing. M. Kojzarová  marcela.kojzarova@ukzuz.cz  543 548 346 
 737 267 348 

 p íjem a odesílání komunika ních
 soubor ,
 tisk rozhodnutí 

 odd lení OS Olomouc 

 Ing. Marie Vacová  marie.vacova@ukzuz.cz  585 413 441 
 737 267 363 

 p íjem a odesílání komunika ních
 soubor ,
 tisk rozhodnutí 

Eva Zásm tová  eva.zasmetova@ukzuz.cz  737 267 325  p íjem a odesílání komunika ních
 soubor

 odd lení OS Plze



Kapitola 22. ADRESÁ  odboru 
osiv a sadby 

Služební
íslo Jméno Hlavní innost  Telefon, e-mail 

editelka odboru 

00-08 Ing. Barbora Dobiášová editelka odboru 
tel.: 257 211 749,  fax: 257 211 748  
mobil : 737 267 302 
e-mail: barbora.dobiasova@ukzuz.cz 

p ímo ízený referát 

Marie Krej íková   ekonomka odboru 
tel.: 257 294 245  
mobil: 737 267 375 
e-mail: marie.krejcikova@ukzuz.cz 

odd lení mezinárodní spolupráce 

Ing. Monika Rubešová 
  vedoucí odd lení
  mezinárodní spolupráce 
  OECD 

tel.: 257 294 244 
mobil: 737 267 308 
e-mail: monika.rubesova@ukzuz.cz 

Ing. Eva Brettová   zástupkyn  vedoucí  
  evidence správních ízení

tel.: 257 211 749, fax: 257 211 748 
mobil: 737 267 369 
e-mail: eva.brettova@ukzuz.cz 

Martina Slancová   evidence popis  odr d tel..:257 294 298 
e-mail: martina.slancova@ukzuz.cz 

Ing. Nevena Tur i ová   sledování p edpis  ES 
  databáze ISAP 

tel.: 257 294 299 
mobil: 737 267 377 
e-mail: nevena.turcicova@ukzuz.cz 

Iveta Prok pková   mezinárodní certifikáty tel.: 257 294 244  
e-mail: iveta.prokupkova@ukzuz.cz 

odd lení terénní kontroly 

00-06 Ing. Ji í Hakauf   vedoucí odd lení
tel.: 257 294 221, fax: 257 211 748 
mobil : 737 267 327, 
e-mail: jiri.hakauf@ukzuz.cz 

00-02 Ing. Eva Ku erová

  zástupkyn  vedoucího   
  referát olejnin, semen-  
  ných okopanin a zelenin,    
  vegeta ní zkoušky 

tel.: 257 294 250,   
mobil: 737 267 305, 
e-mail: eva.kucerova@ukzuz.cz 

00-07 Ing. Petr Beneš   referát jetelovin, trav 
tel.: 257 294 223 
mobil: 737 267 307 
e-mail: petr.benes@ukzuz.cz 

00-01 Ing. Eliška Jurová   referát obilnin, luskovin 
tel.: 257 294 223 
mobil: 737 267 304, 
e-mail: eliska.jurova@ukzuz.cz 

            ODBOR OSIV A SADBY PRAHA

 ÚKZÚZ, Za  Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol 
 tel: 257 211 749 

 e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 
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Ing. Vít Vašát CSc.   vedoucí stanice 
tel./fax: 325 565 286 
mobil: 737 267 309 
e-mail: vit.vasat@ukzuz.cz 

zkušební stanice P erov nad Labem 

Služební
íslo Jméno Hlavní innost Telefon, e-mail 

odd lení správní 

00-10 Ing. Hana Maamriová   vedoucí odd lení

tel.: 257 294 224 
fax: 257 211 748, 257 294 222 
mobil: 737 267 374 
e-mail: hana.maamriova@ukzuz.cz 

Ing. So a Fránová 
  zástupkyn  vedoucí 
  statistiky 
  registrace firem 

tel.: 257 294 243 
e-mail: sona.franova@ukzuz.cz 

Ilona Léblová   tisk uznávacích list
  a rozhodnutí  

tel.: 257 294 243 
e-mail: ilona.leblova@ukzuz.cz 

Helena Lustová   tisk uznávacích list
  a rozhodnutí  

tel.: 257 294 248 
e-mail: helena.lustova@ukzuz.cz 

Ing. Jan Hybler   tisk  náv sek
tel., fax: 257 294 222 
mobil:  737 267 303  
e-mail: jan.hybler@ukzuz.cz 

Ing. Monika Málková   tisk uznávacích list
  a rozhodnutí  

tel.: 257 294 248 
e-mail: monika.malkova@ukzuz.cz 

odd lení laborato í - zkušební laborato  osiv a sadby 

00-03 Ing. So a Pražáková   vedoucí laborato e
tel.: 257 294 254 
mobil: 737 267 331 
e-mail: sona.prazakova@ukzuz.cz 

00-04 Bc. Hana Potyšová 

  zástupkyn  vedoucí 
  referát jetelovin, trav, pícnin, 
  semenných okopanin, 

zelenin a olejnin 

tel.: 257 294 257 
e-mail: hana.potysova@ukzuz.cz 

00-05 Ing. Tereza Matoušková   referát luskovin a obilnin 
tel.: 257 294 257 
e-mail: 
tereza.matouskova@ukzuz.cz 

Petr Šesták   metrolog odboru,  
  zdravotní stav osiva 

tel.: 257 294 259 
e-mail: petr.sestak@ukzuz.cz 

Jaroslava Slavatová   elektroforéza 
tel.: 257 294 255 
e-mail: 
jaroslava.slavatova@ukzuz.cz 

Lenka Kroyová   podatelna tel.: 257 294 251 

Ing. Anna Langpaulová   odborný referent tel.: 257 294 259 
e-mail: anna.langpaulova@ukzuz.cz 

00-09 Ing. Jitka Chadová 

  referát ochrany rostlin 
  referát brambor
  výpo etní  technika   
  a informatika       

tel.: 257 294 220 
mobil: 737 267 306 
e-mail:jitka.chadova@ukzuz.cz 
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 ODD LENÍ OSIV A SADBY PRAHA

ÚKZÚZ, Za  Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol 
Tel: 257 294 248 
e-mail: oos.praha@ukzuz.cz 

Služební
íslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail

01-08 Ing. Jaroslav Oplt
vedoucí odd lení 

Mladá Boleslav 
Nymburk- ást 

Bítouchov 79 
294 01 Bakov n. Jizerou 
mobil: 737 267 311 
e-mail: jaroslav.oplt@ukzuz.cz 

01-02 Miloslav Randa 
zástupce vedoucího 

Benešov
P íbram - ást 

He mani ky 96 
257 89 He mani ky 
mobil: 737 267 312 

01-04 Ing. V ra Poláková
Kutná Hora 
Benešov - ást 
Kolín - ást

Petrovice I. .86
286 01 áslav
mobil: 737 267 313 

01-05 Jana Brynychová  

Kladno
Rakovník
M lník - ást
Chomutov- ást

Kn ževes 287
270 01 Kn ževes
mobil.: 737 267 314 

01-06 Ing. Antonín Rezek 

Praha východ 
Praha m sto
Praha západ - ást
Benešov - ást 

Na Hanspaulce 5 
160 00 Praha 6 
mobil: 737 267 315 

01-07 Ing. Petr Št pán 
Kolín
Nymburk 
Mladá Boleslav - ást

V zahradách 867 
289 12 Sadská 
mobil.: 737 267 316 

01-13 Ing. Jan Choc  

Beroun
P íbram - ást 
Praha západ - ást
Praha východ - ást

Jungmanova 155 
267 01 Král v Dv r
mobil: 737 267 317 

04-03 František Ku era

Litom ice
Louny, Teplice 
M lník - ást

eská Lípa- ást

411 20 edhoš  125 
mobil: 737 267 333 

04-04 Miroslav Laube 

Litom ice,
Ústí nad Labem, 
Ovoc.-vina ská inspekce 

eská Lípa- ást

411 17 Libochovice 
Poplze 135 
mobil: 737 267 332 



Stránka 72 22. ADRESÁ  odboru osiv a sadby 

            ODD LENÍ OSIV A SADBY PLANÁ NAD LUŽNICÍ

ÚKZÚZ, odd lení osiv a sadby, 391 11 Planá n.Lužnicí 
tel.: 381 470 320, fax: 381  291 297 
e-mail.: karel.mika@ukzuz.cz 

Služební
íslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail

02-05 Ing. Karel Míka 
vedoucí odd lení Pelh imov - ást

tel: 381 470 320 
mobil.: 737 267 301 
e-mail.: karel.mika@ukzuz.cz 

02-11 Ing. Marie abelková
zástupkyn  vedoucího  Tábor - ást

SLA 522 
391 11 Planá n. Lužnicí 
mobil: 737 267 320 
e-mail: marie.cabelkova@ukzuz.cz 

02-04 Vladimír Be ka Pelh imov - ást
ajkovského 1299 

393 01 Pelh imov 
mobil: 737 267 362 

02-07 Karel Radouch 
eské Bud jovice - ást
eský Krumlov 

Prachatice - ást

Dasný 102 
373 41 Hluboká nad Vltavou 

02-08 Ing. Petr Hrdli ka

eské Bud jovice - ást
Strakonice
Prachatice - ást
Písek - ást

J. Srnky 2359 
397 13 Písek 
mobil: 737 267 321 

02-10 Martina Kárníková 
Tábor - ást

eské Bud jovice - ást
Pelh imov - ást

391 74 Žele  242 
mobil: 737 267 319 

02-14 Ing. Milan Štefl Pelh imov - ást
Osvobození 1695 
393 01 Pelh imov 
mobil: 737 267 324 

02-15 Bronislav Toman 
Tábor - ást
Písek - ást
Pelh imov - ást

Olešná 38 
398 43 Bernartice 
mobil: 737 267 326 

Laboratorní innost zajiš uje:                           Administrativní innost zajiš uje:

laborato  osiv a sadby Praha                                            Hana Nedv dová 
        tel.: 381 470 321  
        e-mail: hana.nedvedova@ukzuz.cz 

Poznámka: Informace k okresu Jind ich v Hradec podá vedoucí odd lení.
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             ODD LENÍ OSIV A SADBY PLZE

ÚKZÚZ, odd lení osiv a sadby, Slovanská Alej 20, 326 00 Plze
tel: 377 666 514; 377 666 526     fax: 377 666 555 
e-mail.: alena.jirkova@ukzuz.cz 

Služební
íslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail

03-07 Ing. Alena Jirková
vedoucí odd lení 

tel.: 377 666 514 
mobil: 737 267 330 
e-mail.: alena.jirkova@ukzuz.cz 

03-09 Eva Zásm tová
zástupkyn  vedoucí 

Cheb
Tachov
Sokolov 
Plze -sever
Karlovy Vary 
Rokycany- ást

Stará Cesta 433 
331 01  Plasy 
mobil: 737 267 325 
e-mail: eva.zasmetova@ukzuz.cz 

03-01 Ing. Pavel Hejplík Klatovy 
Plze -jih, ást 

Na Výsluní 849 
342 01 Sušice 
mobil: 737 267 328 

03-12 Ing. Ji í Rejchrt Domažlice 
Tachov- ást

Švabinského 542 
344 01  Domažlice 
mobil: 737 267 329 

03-03 Ing. Miloslav Jícha 

Plze  – jih – ást
Klatovy - ást
Plze - m sto 
Plze –sever- ást
Rokycany- ást

H bitovní 249 
334 42 Chlum any u P eštic
mobil: 737 267 370 

Laboratorní innost zajiš uje:

laborato  osiv a sadby Praha 
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 ODDĚLENÍ OSIV A SADBY HAVLÍČKŮV BROD 
 
ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, Konečná 1930, 580 01 Havlíčkův Brod 
tel: 569 430 432    tel/fax.: 569 434 370 

 e-mail: lubomir.santrucek@ukzuz.cz 

Laboratorní činnost zajišťuje:                                                    Administrativní činnost zajišťují:     
                                 
od 1.3.2008:  laboratoř osiv a sadby Praha                                 Eliška Beránková, Blanka Malinová                               
                      a laboratoř osiv a sadby Brno    tel.: 569 430 425 
                               
 
  
                       

Služební 
číslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

05-01 Ing. Lubomír Šantrůček 
vedoucí oddělení   

tel.:569 430 432   
mobil: 737 267 334 
e-mail: lubomir.santrucek@ukzuz.cz 

05-07 Ing. Jaromír Křivohlavý 
zástupce vedoucího Havlíčkův Brod - část 

Čachotín 37, 583 01 Chotěboř 
mobil: 737 267 335 
jaromir.krivohlavy@ukzuz.cz 

05-03 Ing. Lenka Půhoná 
Hradec Králové 
Náchod-část 
Pardubice - část 

Osice 87 
503 26  Osice 
mobil: 737 267 343 

05-08 Martin Merta, DiS. Rychnov nad Kněžnou 
Krchleby 30 
517 41 Kostelec nad Orlicí 
mobil: 737 267 337 

05-09 Ing. Zdeněk Štěpán  Havlíčkův Brod - část 
Horní Krupá 126 
582 71 Dolní Krupá 
mobil: 737 267 344 

05-10 Ing. Alena Vítková  Chrudim-část 
Pardubice-část 

Topolská 741 
537 05 Chrudim 
mobil: 737 267 346 

05-13 Ing. Šárka Otradovcová Havlíčkův Brod - část 
Chelčického 914 
580 01  Havlíčkův Brod 
mobil: 737 267 345 

05-15 Milan Friedl  Svitavy 
Vendolí 105 
569 14 Vendolí 
mobil: 737 267 338 

05-17 Marie Suchomelová, DiS. Havlíčkův Brod - část 
Vilémov 267 
582 83  Vilémov 
mobil: 737 267 336 

05-19 Ing. Vladimír Hampl  

Semily 
Trutnov 
Jičín 
Náchod-část 
Liberec 

Hrubá Skála 
Doubravice  60 
511 01 Turnov 
mobil: 737 267 339 

05-20 Ing. Vlasta Odvárková  Ústí n.Orlicí 
Pardubice - část 

Podhomolí 1540 
565 01 Choceň 
mobil: 737 267 342 
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 ODD LENÍ OSIV A SADBY BRNO

ÚKZÚZ, odd lení osiv a sadby, Hroznová 2, 656 06 Brno 
tel: 543 548 347,  543 548 346, 543 548 345      fax: 543 216 196 

 e-mail: jaroslav.schenk@ukzuz.cz,    marcela.kojzarova@ukzuz.cz 

Služební
íslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail

06-01 Ing. Jaroslav Schenk
vedoucí odd lení 

tel: 543 548 347, mobil: 737 267 347 
e-mail: jaroslav.schenk@ukzuz.cz

06-02 Ing. Marcela Kojzarová 
zástupkyn  vedoucího 

tel.: 543 548 346, mobil: 737 267 348 
e-mail: marcela.kojzarova@ukzuz.cz 

06-03 Ing. Josef Ková
Uherské Hradišt
Hodonín
Zlín

Na Samot  1241, 686 04 Kunovice 
mobil: 737 267 352 

06-04 Ing. Jaroslava Lolová Brno - m sto
Brno - venkov 

664 24  Drásov 147 
mobil: 737 267 354 

06-05 Ing. Vojt ch Frantík  B eclav
Hodonín

Merhautova 10, 695 01 Hodonín 
mobil: 737 267 350 

06-06 Ing. Kv toslav Š astný Vyškov 
Krom íž

Marefy 138, 685 01 Bu ovice
mobil: 737 267 360 

06-07 Ing. František Rašovský Blansko
Ž ár nad Sázavou 

664 24 Drásov 339 
mobil: 737 267 351 

06-08 Ing. Karel Angelis Jihlava 588 45 Dolní Cerekev 144 
mobil: 737 267 349 

06-09 Ing. Marie Nakládalová Prost jov Blatec 188, 783 75 Dub nad Moravou 
mobil: 737 267 372 

06-10 Ing. Lenka Vítková 
Brno
B eclav
Znojmo 

D dická 14 627 00 Brno 
mobil: 737 267 376 

06-14 Ing. Václav Krej í Jihlava
T ebí

Zvolenovice 2, 588 56 Tel
mobil: 737 267 353 

06-15 Josef Pavlí ek T ebí Studenec 146, 675 02 Kon šín
mobil: 737 267 356 

06-17 Ing. Jan Šalamoun  Znojmo Horní 394, 671 82 Dobšice 
mobil: 737 267 359 

06-18 Václav Starý Ž ár nad Sázavou 
Leandra echa 483 
592 31 Nové M sto na Morav
mobil: 737 267 358 

    Laboratorní innost zajiš uje:                                            Administrativní innost zajiš uje : 

    Ing. Eva Stejskalová                                                           Ing. Marcela Kojzarová  
    tel.: 543 548 336                                                                 tel.: 543 548 346 
    e-mail: eva.stejskalova@ukzuz.cz                                      e-mail: marcela.kojzarova@ukzuz.cz  
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 ODD LENÍ OSIV A SADBY OLOMOUC

ÚKZÚZ, odd lení osiv a sadby, Mozartova 4, 771 11 Olomouc 
tel: 585 413 441,  fax: 585 413 461 

 e-mail.: ales.zdaril@ukzuz.cz 

Laboratorní innost zajiš uje:               Administrativní innost zajiš ují:

laborato  osiv a sadby Brno Jindra Poliánová  
 Ing. Marie Vacová   
        tel.: 585 413 441 

Služební
íslo Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail

07-02  Ing. Aleš Zda il
 vedoucí odd lení

 tel: 585 413 461 
 mobil: 737 267 361 
 e-mail.: ales.zdaril@ukzuz.cz 

07-10  Ing. Marie Vacová
 zástupkyn  vedoucího 

 tel.: 585 413 441 
 e-mail: marie.vacova@ukzuz.cz 
 mobil: 737 267 363 

07-01  Ing. Milan Malohlava  

 Bruntál 
 Jeseník 
 Šumperk - ást 
 Opava - ást 

 Široká Niva 171 
 793 22 Široká Niva 
 mobil: 737 267 364 

07-03  Ing. Vlastislava Rolincová  

 Nový Ji ín
 P erov - ást
 F.-Místek - ást
 Vsetín 

 Hrom vka 1875 
 753 01 Hranice n.M. 
 mobil: 737 267 365 

07-04  Ing. Miroslav Blaha 
 Olomouc 
 P erov - ást
 Šumperk - ást 

 Posluchov 8 
 783 65 Hlubo ky 
 mobil: 737 267 366 

07-08  Ing. Petr Jelínek 

 Opava - ást 
 Karviná 
 Ostrava - m sto
 Frýdek - Místek - ást

 Bílovecká 52 
 747 06 Opava 
 mobil: 737 267 368 
 e-mail: petr.jelinek@ukzuz.cz 



Kapitola 23. Adresá  vybraných 
pracoviš  ÚKZÚZ 

SEKCE ROSTLINNÉ VÝROBY

  Ing. Daniel Jure ka
editel sekce 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 210 
 tel./fax: 543 217 649    
 mobil: 737 267 237     

 e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz 

             národní odr dový ú ad

  Ing. Radmila Šafa íková
editelka ú adu

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 221 
 fax: 543 212 440 
 mobil: 737 267 268 

 e-mail: radmila.safarikova@ukzuz.cz 

             odbor provozní a zkušební  

  Ing. Jaroslav Novotný 
editel odboru 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel: 543 548 350 
 fax: 543 212 440 
 mobil: 737 267 265 

 e-mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

             odbor osiv a sadby  

  Ing. Barbora Dobiášová 
editelka odboru 

 Za Opravnou 4, 150 06  
 Praha 5 - Motol 
 tel.: 257 211 749 
 fax: 257 211 748 
 mobil: 737 267 302 

 e-mail: barbora.dobiasova@ukzuz.cz 

  Ing. Eliška Ševelová 
editelka odboru 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 320 
 fax: 543 548 323 
 mobil: 737 267 001 

 e-mail: eliska.sevelova@ukzuz.cz 

             odbor trvalých kultur

  Sídlo ústavu  Hroznová 2, 656 06 Brno        e-mail: ukzuz@ukzuz.cz 

editel ústavu 

  RNDr. Jaroslav Sta a  tel. úst edna: 543 548 111                  
 tel./fax: 543 211 148 

  kancelá  ústavu 

  Mgr. Marek Trbušek  tel.: 543 548 233  e-mail: marek.trbusek@ukzuz.cz 

  Mgr. Miloslav Králí ek
  vedoucí odd lení

 tel.: 543 548 236 
 mobil: 737 267 622  e-mail: miloslav.kralicek@ukzuz.cz 

 Mgr. Jaroslav Ju ica
  Mgr. Tomáš Kapinus 

 tel.: 543 548 234 
 mobil: 737 267 613 
 tel.: 543 548 376 

 e-mail: jaroslav.jurica@ukzuz.cz 
 e-mail: tomas.kapinus@ukzuz.cz 

  - právní odd lení
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 Zkušební stanice odboru provozního a zkušebního, kde jsou založeny vegeta ní zkoušky  
 pro odbor osiv a sadby 

  Dob ichovice

  koš álová,  ko enová a listová 
zelenina

  vedoucí stanice: V ra Králová 

 Pražská 586
 252 29 Dob ichovice
 tel.: 257 711 760         
 mobil: 737 267 263 

 e-mail: ooz.dobrichovice@ukzuz.cz 

  Hradec nad Svitavou 

  olejniny, trávy, zkoušky   
  hybridnosti u epky ozimé 

  vedoucí stanice:  
  Ing. Pavel íha

 569 01 Hradec nad Svitavou 
 tel.: 461 535 003 
        461 535 015 
 mobil: 737 267 271 

 e-mail: pavel.riha@ukzuz.cz 

  cibuloviny, zahradní luskoviny       
  a plodová zelenina 

  vedoucí stanice:  
  Ing. Josef Kojzar 

 Chrlice, U Jezu 3,  
 664 42 Mod ice
 tel.: 547 243 480 
 mobil: 737 267 292 

 e-mail: ooz.chrlice@ukzuz.cz 

  Chrlice 
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Jednotné podací místo: 
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský,
odbor osiv a sadby
registrace firem
Za opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol 

íslo jednotného registru 

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB,
které vyráb jí a uvád jí do ob hu rostlinné komodity v eské republice 

S ohledem na innost firmy podávám(e)1):

Žádost  o registraci  - podle § 16 zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o 
uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon  ( zákon o
ob hu osiva a sadby)
Zam ení a specifikaci uve te v P íloze . 1 

Žádost o ud lení  licence  pro uvád ní do ob hu reproduk ního materiálu lesních d evin,
ur ených k obnov  lesa a k zales ování, do ob hu podle § 20-22 zákona . 149/2003 Sb., ve
zn ní pozd jších p edpis
Zam ení a specifikaci uve te v P íloze . 2 

Žádost o registraci - podle § 12 odst. 1 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,
o rostlinoléka ské pé i a o zm n  n kterých souvisejících zákon
Zam ení a podrobnosti uve te v P ílohách . 3A, 3B, pop . 3C 

právnická osoba 1)

fyzická osoba 1)

fyzická osoba, která ustanovila odpov dného zástupce 1) 
Název žadatele:  ..………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
(u právnické osoby název dle obchodního rejst íku, u fyzické osoby jméno a p íjmení)

Adresa  žadatele ur ená k doru ování: : ……………………………..………………………
…………………………………………………………………………

I  (datum narození) ………………………… DI ……………………………
Telefon ……………………………………. Fax ……………………………
E-mail ……………………………………………………………

Jméno, p íjmení a adresa (ur ená k doru ování) osoby zmocn né žadatelem k jednání:
………………………

……………………………………………………………………………………

V …………………………………….
dne: ………………………

        Podpis a razítko žadatele

P ílohy:
Vysv tlivky k vypln ní žádosti
P íloha 1 k žádosti o registraci podle § 16 zák. . 219/2003 Sb., (1 strana)
P íloha 2 k žádosti o ud lení licence podle zákona . 149/2003 Sb., (1 strana)
P íloha 3A: Rozsah innosti žadatele o registraci osob podle § 12, odst. 1 zákona . 326/2004 Sb. (2 strany)
P íloha 3B: Samostatné provozovny a prohlášení žadatele o registraci osob podle § 12, odst. 1 zákona . 326/2004 Sb. (1 strana)
P íloha 3C: Žádost o oprávn ní k vystavování rostlinoléka ských pas  podle § 17 odst. 2 a 4 zákona . 326/2004 Sb. (1 strana)
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Návod k vypln ní:
Žadatel vyplní povinn  úvodní stranu tiskopisu.
Je-li  p edm tem žádosti ud lení registrace podle zákona 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis  ,o ob hu osiva a sadby, musí být vypln na p íloha 1, p ípadn  žádá-li žadatel sou asn  o 
registraci podle zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o rostlinoléka ské pé i,
vyplní p ílohy 3A, 3B, pop . 3C této žádosti. K žádosti budou p iloženy doklady, které stanoví 
V stník MZe. 
Je-li p edm tem žádosti ud lení licence  podle zákona .149/2003 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis ,  musí být vypln na p íloha 2, a žádá-li sou asn  o registraci podle zákona . 326/2004 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o rostlinoléka ské pé i, p ílohu 3A, 3B, pop . 3C této žádosti. 
K žádosti budou p iloženy doklady, stanovené vyhláškou Ministerstva zem d lství . 29/2004 Sb.. 
Je-li p edm tem žádosti pouze registrace podle zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis , o rostlinoléka ské pé i, musí být vypln na p íloha 3A, 3B, pop . 3C 
V p íloze 3A žadatel uvádí rozsah a zam ení své innosti pro rostliny, rostlinné produkty a jiné 
p edm ty, které hodlá uvád t na trh. 

V p íloze 3B žadatel uvádí adresy p ípadných dalších samostatných provozoven, které nejsou 
shodné s adresou uvedenou na úvodní stran  formulá e, ve kterých p stuje nebo skladuje rizikové 
rostliny. Zárove  v této p íloze žadatel vyjad uje svou v li a p ipravenost plnit povinnosti podle § 
13 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

V p íloze 3C žadatel sou asn  s žádostí o registraci žádá o oprávn ní k vystavování 
rostlinoléka ských pas  podle § 17 odst. 2 a 4 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis . V p ípad , kdy osoba žádá o registraci pouze z d vodu žádosti o oprávn ní 
k vystavování náhradních rostlinoléka ských pas  podle § 17 odst. 4 zákona . 326/2004 Sb., ve 
zn ní pozd jších p edpis , musí být tato p íloha vždy vypln na.

  Dojde-li u registrované osoby k ukon ení, p erušení, obnovení innosti, pro kterou je 
registrována, oznámí tuto zm nu na formulá i „Oznámení“, který zašle SRS odboru Ochrany 
proti škodlivým organism m (formulá  uveden na internetových stránkách: www.srs.cz).

-

-

-

Správní poplatek:  
p i registraci osoby  podle § 16 odst. 1 zákona 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o 
ob hu osiva a sadby, bude žadatelem uhrazen správní poplatek vylepením kolku ve stanovené 
výši, dle § 46 zákona 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , na p íloze 1 této žádosti. 
p i podání žádosti o ud lení licence podle zákona . 149/2003 Sb. ve zn ní pozd jších
p edpis , bude správní poplatek uhrazen vylepením kolku ve stanovené výši na p íloze 2 této 
žádosti.
p i registraci podle § 12 odst. 1 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o 
rostlinoléka ské pé i, není vyžadována úhrada správního poplatku, ale žadatel je povinen 
Státní rostlinoléka ské správ  uhradit p ípadné náklady, které jí vznikly p i provád ní
p íslušných odborných úkon .

Další informace  k vypln ní žádosti je možné získat na t chto kontaktních telefonních íslech:
- ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Praha     Ing. Fránová: 257 294 243  
- MZe, odbor st.správy, hospodá ské úpravy a ochrany les : Mgr.Ing.J.Pej imovský: 221 812 360 
- SRS, odbor Ochrany proti škodlivým organism m:  Ing. Táborská: 233 022 407  
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P íloha .1 Místo pro
vylepení

kolku

P íloha k Žádosti o registraci
podle § 16 zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o uvád ní do ob hu osiva a 
sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon  ( zákon o ob hu osiva a sadby)

Zam ení žadatele1)

výroba rozmnožovacího materiálu za ú elem uvedení do ob hu
dovoz rozmnožovacího materiálu za ú elem uvedení do ob hu
uvád ní rozmnožovacího materiálu okrasných druh  do ob hu

Specifikace innosti podle skupin plodin 1) 

Rozmnožovací materiál:
ovocných druh  (v etn  jahodníku)
vinné révy 
chmele
okrasných druh
sazenic zelenin

K žádosti p ikládám následující doklady1):
výpis z obchodního rejst íku
kopii živnostenského oprávn ní nebo osv d ení SHR 
u fyzických osob doklad o odborné zp sobilosti (originál nebo ú edn  ov ená kopie 
výu ního listu, vysv d ení nebo diplomu z odborné zem d lské nebo zahradnické školy) 
u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osob , která musí prokázat svou 
odbornou zp sobilost dokladem (originál nebo ú edn  ov ená kopie výu ního listu, 
vysv d ení nebo diplomu z odborné zem d lské nebo zahradnické školy) 
kolek (100.- K ) jako správní poplatek

       Podpis a razítko žadatele

1)  Zaškrtn te odpovídající údaj 
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P íloha .2

P íloha k Žádosti o ud lení licence podle zákona . 149/2003 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis

Místo pro
nalepení

kolku

Ozna ení p edm tu licence

uvád ní reproduk ního materiálu lesních d evin, ur ených k obnov  lesa a 
k zales ování, do ob hu

K žádosti p ikládám1):

Jako fyzická osoba: 
Výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než šest m síc  žadatele 
Ú edn  ov enou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzd lání žadatele
Popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením po tu let trvání praxe
Správní poplatek ve výši 100 K  (kolková známka)

Jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpov dného zástupce:
Výpis z obchodního rejst íku ne starší než 3 m síce, nebo jeho ú edn  ov enou kopii 
(nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpov dného zástupce)
Výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než šest m síc  odpov dného zástupce 
Ú edn  ov enou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzd lání
odpov dným zástupcem 
Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpov dného zástupce s uvedením po tu let 
praxe
Správní poplatek ve výši 100 K  (kolková známka)

Podpis a razítko žadatele

1)  Zaškrtn te odpovídající údaj 
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P íloha  3A: 

Rozsah inností žadatele o registraci osob podle § 12 odst. 1 zákona .
326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o rostlinoléka ské pé i a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  (dále jen „zákon“) 

Zaškrtn te odpovídající údaj                     
__________________________________________________________________________________ 

Uvád ní na trh ur itých rostlin, rostlinných produkt  a jiných p edm t
vyp stovaných nebo vyrobených na území eské republiky  (§ 12 odst. 1 písm. a) 
zákona)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy, závažné pro celé Spole enství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) 
zákona opat eny rostlinoléka ským pasem  (uvedené v p íloze . 9 k vyhlášce .
330/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  , ásti A bod  I.1.). 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy, závažné pro celé Spole enství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) 
zákona opat eny rostlinoléka ským pasem, a jsou produkované právnickými a 
fyzickými osobami, které se p i podnikatelské innosti zabývají p stováním t chto 
rostlin a jsou ur ené k prodeji osobám, které se p i podnikatelské innosti zabývají 
p stováním rostlin (uvedené v p íloze . 9 k vyhlášce . 330/2004 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis  , ásti A bod  I.2.). 

  Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy, závažné pro ur ité chrán né zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 
písm. b) zákona opat eny rostlinoléka ským pasem platným pro danou zónu v p ípad
dovozu nebo p emís ování do této zóny a p i p emís ování uvnit  dané zóny (uvedené 
v p íloze . 9 k vyhlášce . 330/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ásti A bod
II.1.).

 Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy, závažné pro ur ité chrán né zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 
písm. b) zákona opat eny rostlinoléka ským pasem platným pro danou zónu v p ípad
dovozu nebo p emís ování do této zóny a p i p emís ování uvnit  dané zóny, a jsou 
produkované právnickými a fyzickými osobami, které se p i podnikatelské innosti
zabývají p stováním t chto rostlin a jsou ur ené k prodeji osobám, které se p i
podnikatelské innosti zabývají p stováním rostlin (uvedené v p íloze . 9 k vyhlášce 
. 330/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ásti A bod  II.2.).
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Dovoz ur itých rostlin, rostlinných produkt  a jiných p edm t  ze t etích zemí, 
s výjimkou rostlin,  rostlinných produkt  a jiných p edm t , dovážených jen pro 
vlastní užití nebo ke spot eb  b hem p epravy (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy,  závažné pro celé Spole enství, a které musí být podle § 21 odst. 1 písm. d) 
zákona vždy opat eny rostlinoléka ským osv d ením nebo rostlinoléka ským 
osv d ením pro reexport (uvedené v p íloze . 9  k vyhlášce . 330/2004 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , ásti B bod  I.). 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné p edm ty, které mohou p enášet škodlivé 
organismy, závažné pro ur ité chrán né zóny, a které musí být podle § 21 odst. 1 
písm. d) zákona opat eny rostlinoléka ským osv d ením nebo rostlinoléka ským 
osv d ením pro reexport, platným pro danou zónu v p ípad  dovozu do chrán né zóny 
a jejich p emís ování uvnit  této zóny (uvedené v p íloze . 9  k vyhlášce . 330/2004 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , ásti B bod  II.). 

Na území eské republiky provozování spole ného obchodního skladu, 
odesílacího st ediska nebo balírny nesadbových hlíz bramboru (Solanum
tuberosum L.) nebo jejich p stování pro nesadbové ú ely na vým e 1 hektar nebo 
v tší a uvád ných na trh (§ 12 odst. 1 písm. c) zákona a p íloha . 10 k vyhlášce .
330/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

             Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory 

p stované na vým e 1 ha nebo v tší

  skladované ve spole ných obchodních skladech a odesílacích st ediscích 

  balené v balírnách 

a uvád né na trh 

Vystavování náhradních rostlinoléka ských pas  (§ 12 odst. 1 písm. d) zákona)
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P íloha 3 B:

Samostatné provozovny a prohlášení žadatele

Kontaktní adresy p ípadných dalších samostatných provozoven žadatele, v nichž jsou 
p stovány nebo skladovány rizikové rostliny, pokud jsou odlišné od adresy uvedené ve 
formulá i „Žádost o registraci“:

Adresa:…………………………………………………………………………………………………
(okres, obec, ulice, PS )………………………………………………………………………………. 
Jméno a p íjmení osoby zmocn né žadatelem k jednání: 
………………………………………………………… 
Telefon: …………………………Fax: ………………………. E-mail: ……………………………… 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………
(okres, obec, ulice, PS )………………………………………………………………………………. 
Jméno a p íjmení osoby zmocn né žadatelem k jednání: ……………………………………………… 
Telefon: …………………………Fax: ………………………. E-mail: ……………………………… 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………
(okres, obec, ulice, PS )………………………………………………………………………………. 
Jméno a p íjmení osoby zmocn né žadatelem k jednání: ……………………………………………. 
Telefon: …………………………Fax: ………………………. E-mail: ……………………………… 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………
(okres, obec, ulice, PS )………………………………………………………………………………. 
Jméno a p íjmení osoby zmocn né žadatelem k jednání: ……………………………………………… 
Telefon: …………………………Fax: ………………………. E-mail: ……………………………… 

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem seznámen s ustanovením § 13 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis , a jsem schopen a ochoten plnit povinnosti z n ho vyplývající. 

  Jméno a p íjmení      Podpis, p ípadn  razítko: 
             (h lkovým písmem) 
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P íloha 3C:

Žádost o oprávn ní k vystavování rostlinoléka ských pas  podle § 17 odst. 
2 a 4 zákona . 326/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„zákon“) 

Zaškrtn te   

   Soub žn  s žádostí o registraci podle § 12 zákona žádám o ud lení oprávn ní
k vystavování rostlinoléka ských  pas  podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4 zákona a 
podle § 10 odst. 2 vyhlášky .  330/2004 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , a 
zárove  p ikládám návrh vzoru (vzor ) rostlinoléka ského pasu (pas ),  který 
(které) hodlám používat.

   Jméno a p íjmení:     Podpis: 
                 (h lkovým písmem) 
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Jednotné podací místo: 
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Odbor osiva a sadby

       registrace firem
Za opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol 

Eviden ní íslo
(p id lí ústav) 

OZNÁMENÍ O  ZAHÁJENÍ INNOSTI DODAVATELE
podle § 16 odst. 6 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných

rostlin (dále jen „zákon o ob hu osiva a sadby“), ve zn ní pozd jších p edpis

( nevztahuje se na výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a 
okrasných druh  a sazenic zeleniny za ú elem uvedení do ob hu)

Dodavatel

fyzická osoba 

Jméno, p íjmení, p ípadn  obchodní firma

Adresa místa trvalého pobytu, p ípadn  místa podnikání 

I Tel./fax:

právnická osoba 

Obchodní firma

Sídlo

I Tel./fax:

P edm t innosti:

Jméno a p íjmení odpov dné osoby 

Datum zahájení innosti:

V ………………………………………… 
Dne: ……………………………………..
        Razítko a podpis dodavatele
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Jednotné podací místo: 
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Odbor osiva a sadby

       registrace firem
Za opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol 

Eviden ní íslo
(p id lí ústav) 

OZNÁMENÍ O  UKON ENÍ INNOSTI DODAVATELE
podle § 16 odst. 6 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných

rostlin (dále jen „zákon o ob hu osiva a sadby“), ve zn ní pozd jších p edpis

( nevztahuje se na výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a 
okrasných druh  a sazenic zeleniny za ú elem uvedení do ob hu)

Dodavatel

fyzická osoba 

Jméno, p íjmení, p ípadn  obchodní firma

Adresa místa trvalého pobytu, p ípadn  místa podnikání 

I Tel./fax:

právnická osoba 

Obchodní firma

Sídlo

I Tel./fax:

Eviden ní íslo (p id lené ÚKZÚZ):

Datum ukon ení innosti:

V ………………………………………… 
Dne: ……………………………………..
        Razítko a podpis dodavatele
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Jednotné podací místo: 
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Odbor osiva a sadby

       registrace firem
Za opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol 

OZNÁMENÍ  O  ZAHÁJENÍ INNOSTI
(FARMÁ SKÁ  OSIVA)

podle § 19 b odst. 1 zákona . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám a o zm n  zákona
. 92/1996 Sb., o odr dách, osivu a sadb  p stovaných rostlin, ve zn ní pozd jších

p edpis , (zákon o ochran  práv k odr dám), ve zn ní pozd jších p edpis

(vztahuje se na zpracovatele, kte í hodlají provád t úpravu rozmnožovacího materiálu
chrán ných odr d podle § 19a odst. 2 písm. b) zákona . 408/2000 Sb., tedy tzv. 

farmá ských osiv) 

Zpracovatel

Fyzická osoba 

Jméno a p íjmení:………………………………………………………………………..
I :…………………..
Místo trvalého pobytu /adresa bydlišt  v zahrani í:…………………………………….

Právnická osoba

Obchodní firma / název:…………………………………………… 
I :……………………
Sídlo:……………………………………………………………….

Registra ní nebo eviden ní íslo: ………………. 
(dodavatele podle § 16 odst. 7 ve spojení s odstavcem 1 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do 
ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a
sadby), ve zn ní pozd jších p edpis  /pokud bylo p id leno/)

Datum zahájení innosti: ……………………….. 

V ………………………………………… 
Dne: …………………………………….. Razítko a podpis zpracovatele 
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Žádost o uznání množitelského porostu 

podle § 5 odst. 1 zákona . 219/2003 Sb., o ob hu osiva a sadby, ve zn ní pozd jších p edpis

Uznávací ízení množitelského porostu provede: Rok U

ÚKZÚZ, Odbor OS/odd lení: Registra ní íslo – . porostu 

Pov ená osoba: 

Ozna ení a adresa (místo podnikání) dodavatele I

Tel.:

FAX

e-mail:

Ozna ení a adresa (místo podnikání) množitele I

Okres (umíst ní pozemku)

Pozemek - íslo honu Katastrální území: 

Název druhu a odr dy Vým ra

Kategorie a generace  osiva

P vod osiva /  sadby* ( íslo uznávacího listu) erpané množství

Sled p edplodin na pozemku v p edcházejících letech 

Brambory naposledy v roce.......... 

Množení podle OECD       ano       ne*

Dodavatel vyplní pouze siln  orámované ásti žádosti * nehodící se škrtn te

Ú ední záznamy Souhlas držitele šlechtitelských práv: 

Datum p ijetí: (razítko, podpis)
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Tiskopis žádosti – návod k vypln ní:

íslo porostu:

íslo porostu Registra ní nebo 
eviden ní íslo
dodavatele od do Porost

RRRR X0001 X0200 porosty založené z rozmnožovacího materiálu geneticky 
modifikovaných odr d

RRRR X0201 X0500 porosty založené pro ekologické zem d lství

RRRR X0501 X0600 porosty založené na základ  prohlášení šlechtitele o p vodu 
rozmnožovacího materiálu 

RRRR X0601 X8000 porosty základního a certifikovaného  osiva 

RRRR 90001 a dále porosty standardního osiva (k uznávacímu ízení se 
nep ihlašují) 

RRRR – ty místné registra ní nebo eviden ní íslo dodavatele 
X – íslo regionálního odd lení Ústavu, kde bude porost  p ihlášen    
       (0 – Praha, 2 – Planá nad Lužnicí, 3 – Plze , 5 – Havlí k v Brod, 6 – Brno, 7 – Olomouc )   

Použití íselných ad v daném rozmezí je pro dodavatele libovolné, je však nep ípustné použít  
v kalendá ním roce jedno íslo vícekrát.

Množitel:
I  je t eba uvád t v p esném zn ní. Jedná se o identifika ní znak pro po íta ové zpracování. 

Druh a odr da:
Druh uvád t podle druhového seznamu, odr du podle Státní odr dové knihy, v p ípad  zahrani ního
množení odr d v R neregistrovaných tak, jak je uvedeno na provázejících certifikátech ISTA 
(nep ekládat!).

U dvouletých zelenin a semenných okopanin uvést, zda se  jedná o porost saze ky i semenice. 

Zde se též uvede ozna ení "NT" u porostu saze ek založených jako "Nová technologie", v etn  data  
založení porostu. Porosty saze ek "NT" mohou být  založeny pouze ze základního osiva generace E,
L, Sc. Uznání osiva z t chto porost  m že být podmín no vegeta ní  zkouškou, kterou hradí 
dodavatel.

Používané m rné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy:

Skupina plodin Vým ra (po et) Hmotnost (po et) Po et desetinných míst 

ha kg

ha t

zem d lské druhy 
(krom  brambor) 

brambor 
saze ky ha kg/ks*

ha – 0,00 
  kg – 0,000 

t – 0,000 

a kg
a kg/ks*
a ks

zeleninové druhy 
saze ky 

                ks g

a – 0,00 
kg – 0,000 

* po et bude používán k odhadu výnosu 

erpané množství:
Množství osiva použité k zásevu p ihlašovaného porostu podle jednotlivých rozhodnutí se uvádí 
v jednotkách podle tabulky. 

P edplodiny:
Uvést p edplodiny i meziplodiny v etn  ro níku, tak, jak šly za sebou, v po tu požadovaném pro 
jednotlivé druhy vyhláškou. V p ípad  porost  OECD postupovat podle p edpis  OECD (trávy a 
brukvovité, tj. epka, epice, edkev a ho ice 5 let, jeteloviny, luskoviny a sója 3 roky, ostatní plodiny 
2 roky); bylo-li na pozemku více p edplodin, uvád jí se všechny. U brambor uvést rok p edchozí 
výsadby brambor. 
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ev. íslo                                 Datum p ijetí vzorku

Žádost o uznání osiva / sadby*
podle § 6 odst. 1 zákona . 219/2003 Sb. , o ob hu osiva a sadby, ve zn ní pozd jších p edpis

( )   první uznání osiva a sadby      ( )   uznání osiva ze zem  ES 

( )   uznání po úprav  osiva      ( ) uznání osiva ze t etí zem  s ekvivalencí

( )   ov ení jakosti p eskladn ného osiva 

Uznávací ízení provede:

ÚKZÚZ, odbor/odd lení OS:

Pov ená osoba:

Ozna ení a adresa (místo podnikání) dodavatele I

Tel.:

FAX

e-mail:

Název druhu a odr dy

Kategorie a generace Rok sklizn

íslo uznávacího listu (množitelského porostu nebo osiva) íslo partie

Množství                                  Druh balení Po et

Údaj o chemickém nebo jiném ošet ení P ípravek

Typ náv sky íslo náv sky od - do 

( )   tuzemská

( )   šedá

( )   ISTA 

( )   OECD 

Místo uložení (místo odb ru vzorku)

(x) ano           ( ) ne 

Další požadavky ( zkoušky, které nejsou povinnou sou ástí uznávání)

Žádáme o opakování zkoušek v p ípad  hrani ních hodnot     ano - ne* 

Žádáme o  p ípadné uznání v nižší kategorii     ano - ne* 

Dodavatel vyplní pouze siln  orámované ásti žádosti.                                                                      *nehodící se škrtn te

Ú ední záznamy:

Odebrán vzorek na vegeta ní zkoušky   ano   ne* 

Datum odb ru vzorku:

Razítko a podpis vzorkovatele                       Razítko a podpis dodavatele
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Tiskopisy žádostí o uznání a kontrolu osiva - návod k vypln ní
íslo uznávacího listu o uznání porostu:
íslo UL o uznání porostu má svou pevnou strukturu, kterou je t eba dodržovat. Na žádosti se uvádí v 

kolonce „ íslo uznávacího listu“. Pro up esn ní uvádíme strukturu tohoto ísla:
p íklad: 0  -  3867  - 00657  /  U  /  4 

kde je 0     - íslo regionálního odd lení Ústavu, které vydalo rozhodnutí o porostu
    3867   -  registra ní nebo eviden ní íslo dodavatele 

  00657  - íslo porostu
  U         -  písmeno zna í, že se jedná o uznaný porost
  4       -  rok uznání porostu 

U dovoz  povolených rozhodnutím ÚKZÚZ podle § 18 zákona1) nebo rozhodnutím MZe bude v této 
kolonce uvedeno íslo tohoto rozhodnutí.

íslo partie: i toto íslo má svou pevnou strukturu. Základem je rok sklizn , registra ní nebo eviden ní íslo
dodavatele a íslo množitelského porostu. Za lomítkem je pak po adové íslo partie vyrobené z daného 
porostu (tzv. díl). Vzor: 1 - 3867 - 00657 / 01
Další íslování partií sm sí osiv, osiv z dovozu, obchodního osiva, egalizovaných partií,
standardního osiva a sazenic zeleniny:

íselné rozmezíReg./eviden ní
íslo dodavatele od do typ osiva 

RRRR X8001 X8200 registra ní ísla sm sí k využití pro zem d lskou
výrobu

RRRR X8201 X8400 registra ní ísla sm sí osiv k využití mimo
zem d lskou výrobu 

RRRR X8401 X8500 registra ní ísla sm sí obilnin, standardních osiv 
zelenin a sm sí osiv k ochran  p irozeného prost edí

RRRR X8501 X9000 ísla partií obchodního osiva, p ípadn  partií osiv jinde 
neuvedených

RRRR X9001 X9500 ísla partií osiva z dovozu v kalendá ním roce 

RRRR X9501 X9999 ísla egalizovaných partií osiv, které prošly uznávacím
ízením

RRRR 90001 95000 ísla partií standardních osiv 
RRRR 95001 a dále ísla partií sazenic zelenin

X – íslo regionálního odd lení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno, nebo kde je sídlo dovozce, v p ípad
sm sí – íslo regionálního odd lení Ústavu, kde je sm s registrována (0 – Praha, 2 – Planá n. Lužnicí,
3 – Plze , 5 – Havlí k v Brod, 6 – Brno, 7 – Olomouc)
Množství:
uvádí se v jednotkách stanovených tabulkou „Používané m rné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé
druhy“ z vyhlášky . 384/2006 Sb. Nepoužívejte te ku v íslech, kde je množství vyšší než 1 000. Množství
se m že uvést až na ty i desetinná místa.
Druh obalu:
U jedné partie mohou být použity nejvýše dva typy obal , jejich typ a po et se uvede na žádosti. 

Vzor:   3/20    vaky/pytle
Náv sky:
na partii doporu ujeme používat s ohledem na další kontrolu a evidenci ucelené ady ísel, kde po et
obal  bude odpovídat po tu použitých náv sek. Lze využít možnosti vlastního tisku ísel náv sek spole n  s 
ostatními údaji na náv sku pomocí Ústavem doporu eného a schváleného software.
Kategorie a generace:
V p ípad , že bude žádáno v nižší kategorii (generaci) než byl uznán porost, bude uvedena kategorie 
(generace), o kterou je žádáno. Potom v kolonce „Další požadavky“ bude uvedena kategorie  (generace ), ve
které byl uznán porost. 
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Žádost o kontrolu osiva
( )  kontrola dovozu

( )  kontrola osiva pro vývoz (uznání osiva prob hlo samostatn )

( )  povolení obchodního rozmnožovacího materiálu

( )  kontrolní – informa ní rozbor

Ozna ení a adresa (místo podnikání) dodavatele I  (bylo-li p id leno):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Druh a odr da

Kategorie a generace Rok sklizn

íslo uznávacího listu (množitelského porostu nebo osiva) íslo partie 

Množství                                  Druh balení Po et

Zp sob chemického nebo jiného ošet ení P ípravek

Typ náv sky íslo náv sky od - do 

( )   tuzemská

( )   ISTA 

( )   OECD 

Místo odb ru vzorku

(x) ano           ( ) ne 

Další požadavky (zkoušky, které nejsou povinnou sou ástí uznávání)

Dodavatel vyplní pouze siln  orámované ásti žádosti. 

Ú ední záznamy:

Odebrán vzorek na vegeta ní zkoušky -    ano   ne* 

Datum: * nehodící se škrtn te

Razítko a podpis vzorkovatele                       Razítko a podpis dodavatele 
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 Žádost o odb r vzorku
( )  z dovezeného osiva

( )  pro vstupní vegeta ní zkoušku                     ( )  pro výstupní vegeta ní zkoušku

( )  k provedení vegeta ní zkoušky

( )  vzorek sadby brambor pro mechanický rozbor p i reklamaci 

( )  revizní vzorek  sadby brambor na ELISA test

Ozna ení a adresa (místo podnikání) dodavatele I  (bylo-li p id leno):

Tel.:

Fax:

E-mail:

Rok sklizn :

Druh a odr da

Kategorie a generace 

íslo uznávacího listu (množitelského porostu nebo osiva) íslo partie 

Množství                                  Druh balení Po et

Zp sob chemického nebo jiného ošet ení P ípravek

Typ náv sky íslo náv sky od - do 

( )   tuzemská

( )   ISTA 

( )   OECD 

Místo odb ru vzorku

(x) ano           ( ) ne 

Dodavatel vyplní pouze siln  orámovanou ást žádosti.

Ú ední záznamy:

Fakturovat -   ano   ne* 

Datum:                                                                                                                 * nehodící se škrtn te

Razítko a podpis vzorkovatele                         Razítko a podpis dodavatele 



P íloha . 7 - 96 -

ÚST EDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEM D LSKÝ
Hroznová 2, 656 06 Brno 

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5

Odd lení osiva a sadby…………………………………… 

VÝSLEDEK MECHANICKÉHO ROZBORU SADBY BRAMBOR 

Dodavatel: I :

Množitel: I :

Místo vzorkování Datum vzorkování 

Odr da Kategorie a stupe

íslo partie Hmotnost partie v t 

Druh vady Hmotnostní % vad 
Hlízy jiných odr d
Hlízy napadené nebo poškozené: 
  - mrazem nebo zapa ením
  - mokrou hnilobou 
  - suchou hnilobou 
  - plísní bramborovou
  - mechanicky nebo šk dci
  - strupovitostí obecnou 
  - vlo kovitostí
  - silným šednutím až ernáním dužiny 
  - silnou rzivostí dužiny 
P ím s zeminy a jiných ne istot
Hlízy podsadbové 
Hlízy nadsadbové 

Velikostní t íd ní

Rozbor proveden v ……………….  dne …………….. 

Rozbor provedl: razítko a podpis 

         pracovník ÚKZÚZ pov ená osoba 
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Evidence sazenic zeleniny 

Druh ……………………………………………... Odr da ……………………………………………
Rok výroby ………………………………………. Množství ………………………………………….
P vod rozmnožovacího materiálu ..……………………………….…………………………………….. 

Vlastnosti sazenic 
Zdravotní stav 

Velikost t íd ní
Zp sob balení 
Skladování

Odb ratel Zp sob expedice Množství Datum prodeje 

Druh ……………………………………………... Odr da ……………………………………………
Rok výroby ………………………………………. Množství ………………………………………….
P vod rozmnožovacího materiálu ..……………………………….…………………………………….. 

Vlastnosti sazenic 
Zdravotní stav 

Velikost t íd ní
Zp sob balení 
Skladování

Odb ratel Zp sob expedice Množství Datum prodeje 
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Míchací protokol sm si
.

Dodavatel:
Název sm si:
Registra ní íslo partie:
Hmotnost p ipravené partie:    Datum míchání sm si:

ísla náv sek:
Druh a po et obal :      Hmotnost jednoho balení:

SLOŽENÍ:

Druh Odr da Kategorie
a generace

Použité
množství

íslo
dokladu

íslo
partie

Razítko a podpis dodavatele:
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Žádost
o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu 

podle § 18 zákona . 219/2003 Sb., o ob hu osiva a sadby, ve zn ní pozd jších p edpis

a) Ozna ení a adresa (místo podnikání) dovozce: 

I :
Tel., fax, e-mail:

Místo pro vylepení kolku 

b)  Jméno, p íjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo osoby, která má
v R právo s rozmnožovacím materiálem po propušt ní celním orgánem
nakládat

Registra ní íslo dovozce: 
Tel./fax, e-mail:

Druh (latinsky) a odr da Kategorie
a generace

Hmotnost
a ú el dovozu

Jméno, p íjmení a sídlo
osoby, které je

rozmnožovací materiál 
ur en podle § 18 

odstavce 4 

Název zahrani ního
odb ratele

vyrobeného
materiálu

    Veškeré dovezené osivo bude použito pro zahrani ní množení a veškeré vyprodukované
osivo daných odr d bude vyvezeno nebo zlikvidováno.
    V p ípad , že uvedená odr da nebude v roce ukon ení registra ních zkoušek registrována, 
bude veškerý rozmnožovací materiál vyvezen z R nebo zlikvidován. Rozmnožovací materiál
neregistrovaných odr d nebude závazn  v R uveden do ob hu.

V …………………… Dne……………………..  Razítko a podpis dovozce



P íloha . 11 - 100 -

Oznámení dovozu 
podle § 18 odst. 9 zákona . 219/2003 Sb., o ob hu osiva a sadby, ve zn ní pozd jších

p edpis

Ozna ení a adresa (místo podnikání) 
dovozce:

Registra ní íslo

Tel./fax:
I : e-mail:
Datum dovozu:

Druh a odr da íslo
zahrani ní

partie 1)

a zem
p vodu

osiva

íslo p id lené
tuzemské

partie

Kategorie
a generace

Hmotnost Ú el dovozu 
Místo uložení
(v etn  PS )

1) U osiva dovezeného na základ  povolení dovozu podle § 18 odst. 4 a 5 se uvede i íslo
tohoto  povolení. 

P i dovozu v tšího množství druh  nebo odr d, je možné vyplnit pouze horní ást tiskopisu a 
ostatní údaje doložit v p íloze, nap . kopií nákladového listu. 

V ………………..    Dne ………………..           Razítko a podpis dovozce 
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Objednávka  náv sek OECD .:…….
Druh - odr da:

Cizojazy ný název druhu1):  n mecky*   -   anglicky*   -   francouzsky*   -   jiný jazyk*
   p esné zn ní názvu druhu:

Kategorie a generace:

íslo uznávacího listu (rozhodnutí):
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….

Vyrobené partie a požadované po ty náv sek:

Tuzemské íslo
partie

P id lené íslo
zahrani ní parie

(vyplní ÚKZÚZ) 

Kateg.
a

gener.

Hmotnost
partie

Hmotnost
jednoho
balení

Celkový
po et
obal

Kopie
náv sky
ano-ne*

Celkový
po et

náv sek

Datum vzorkování:
P esná adresa místa a region, kde se osivo p ipravuje:

Zp sob odb ru náv sek: osobn /    ( zaslat poštou )  *

Datum: tel.:
Vy izuje: fax:

e-mail:

*  Nehodící se škrtn te
1) V p ípad  požadavku na  další název (krom  latinského), nap . anglický, je t eba uvést jeho 
p esné zn ní.
___________________________________________________________________________
Ú ední záznamy:
Porosty odpovídají hodnocení dle OECD: 

íselná ada náv sek:
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Objednávka  náv sek ISTA .:…….
Druh - odr da:

Cizojazy ný název druhu1):  n mecky*   -   anglicky*   -   francouzsky*   -   jiný jazyk*
   p esné zn ní názvu druhu:

Kategorie a generace:

íslo uznávacího listu (rozhodnutí):
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
4. ………………….

Vyrobené partie a požadované po ty náv sek:

Tuzemské íslo partie Kateg.a
gener.

Hmotnost
partie

Hmotnost
jednoho
balení

Celkový
po et
obal

Kopie
náv sky
ano-ne*

Celkový
po et

náv sek

Datum vzorkování :
P esná adresa místa a region, kde se osivo p ipravuje :

Zp sob odb ru náv sek : osobn /    ( zaslat poštou )  *

Datum : tel. :
Vy izuje: fax : 

e-mail:

*  Nehodící se škrtn te
1) V p ípad  požadavku na  další název (krom  latinského), nap . anglický, je t eba uvést jeho 
p esné zn ní.
___________________________________________________________________________
Ú ední záznamy :

íselná ada náv sek
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Žádost o vydání mezinárodního certifikátu 

Žádáme o vydání: 

(  ) ISTA – oranžového* - modrého* certifikátu (  ) Duplikátu ISTA certifikátu 
(  ) OECD certifikátu (  ) Duplikátu OECD certifikátu 
(  ) Odr dového certifikátu (  ) Duplikátu odr dového certifikátu 

Ozna ení a adresa (místo podnikání) dodavatele: 

Certifikáty zaslat na adresu: 

I O:

Tel:

FAX:

e-mail: 

Druh a odr da:
Kategorie a generace: Rok sklizn :

íslo uznávacího listu množitelského porostu:

íslo uznávacího listu osiva (pokud již bylo vydáno):

íslo partie:   a) tuzemské 
                       b) zahrani ní
Zp sob adjustace: ísla náv sek: 
(  )   ISTA od: do:
(  )  OECD                                                          od: do:
Množství:
netto:
btto:

Druh obalu: Po et:

íslo kontraktu: 

Hodnoty požadované kontraktem: 

(Pokud nebyl výpis kontraktu p edán p edem, musí být p ílohou této žádosti.) 
Ú ední záznamy: 

* nehodící se škrtn te

Datum:        Razítko a podpis dodavatele 
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Evidence standardního osiva 

Druh …………………………………………. Odr da ………………………………………. 
Rok výroby ………………………………….. P vod, partie ……………………………… 

Údaje o porostu . ……….. 
Plocha
Celkový stav porostu 
Pravost druhu a odr dy 
Sklizené množství 

Vlastnosti sklizeného rozmnožovacího materiálu partie ……..
istota

Klí ivost
Jiné stanovení 

Skladová evidence k partii ……      Hmotnost partie ………… 
Odb ratel Množství Datum prodeje 

Množství materiálu použitého ve vlastní firm  ………………… 
Množství zlikvidovaného materiálu ……………………………. 

Výrobní  a skladovou evidenci je možno vést odd len .
Evidenci lze vést v elektronické podob  za p edpokladu, že vytišt né sestavy budou obsahovat 
minimáln  údaje uvád né v tomto formulá i.
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Dodavatel (ozna ení a sídlo, p ípadn  místo podnikání, telefon, fax)

POTVRZENÍ O KVALIT  STANDARDNÍHO OSIVA
.

Ozna ení dodavatele potvrzuje podle § 9 zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , že 

OSIVO

íslo partie:                                                                        rok sklizn :

Druh, odr da:

Hmotnost partie: po et  obal :

Výsledek zkoušek:

Zkouška istoty Zkouška klí ivosti
% %

istota Neškodné
ne istoty

Semena
jiných

rostlinných
druh

Po et
dn Normální

klí ky
Tvrdá

semena

erstvá
nevyklí ená

semena

Vadné
klí ky

Mrtvá
semena

Vlhkost
%

Klí ivost

Složení neškodných ne istot:

Semena jiných rostlinných druh :

Zdravotní stav osiva:

Další stanovení:

Posudek:
Osivo odpovídá (neodpovídá) § 9 zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .

Datum vydání

                                                                        Jméno a podpis odpov dné osoby, razítko 
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Žádost o pov ení k provád ní p ehlídek množitelských porost
 a vydávání doklad  na množitelské porosty 

podle § 17 odst. 2 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o 
zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších p edpis

Žádáme o ud lení pov ení k provád ní p ehlídek množitelských porost  a vydávání doklad  na 
množitelské porosty: 
(  ) nezávislé fyzické osob , nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uvád ním do ob hu osiva, nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uvád ním 

do ob hu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).  

Žadatel:

Dosažené vzd lání:

Délka praxe v požadovaném úseku innosti a její popis: 

*) nehodící se škrtn te

P ílohy: -     doklad o spln ní kvalifika ních požadavk
- popis technické zp sobilosti 

V …………………….. 
Dne         razítko a podpis žadatele 
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Žádost o pov ení k odb ru vzork
podle § 17 odst. 3 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o 

zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších p edpis

Žádáme o ud lení pov ení k odb ru vzork :
(  ) nezávislé fyzické osob , nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uvád ním do ob hu osiva, nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uvád ním 

do ob hu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).  

Žadatel:

Dosažené vzd lání:

Délka praxe v požadovaném úseku innosti a její popis: 

P ílohy: -     doklad o spln ní kvalifika ních požadavk
- popis technické zp sobilosti 

V …………………….. 
Dne         razítko a podpis žadatele
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Žádost o pov ení k laboratornímu zkoušení  
 a vydávání doklad  na osivo 

podle § 17 odst. 5 zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných
rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších 

p edpis

Žádáme o ud lení pov ení k laboratornímu zkoušení a vydávání doklad  na osivo, p i emž 
se jedná o 
(  ) laborato , která žádnou svojí inností nezasahuje do výroby a uvád ní rozmnožovacího 

materiálu do ob hu, nebo
(  ) laborato  dodavatele; v tomto p ípad  m že laborato  provád t zkoušky pouze u partií 

osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem, dodavatelem zkoušeného 
osiva a Ústavem dohodnuto jinak.  

Žadatel:

Dosažené vzd lání:

Seznam druh  nebo skupin druh , pro které má být pov ení ud leno:

Délka praxe v požadovaném úseku innosti a její popis: 

*) nehodící se škrtn te

P ílohy: -     doklad o spln ní kvalifika ních požadavk
- popis umíst ní laborato e a její technické vybavení 
- vzor Uznávacího listu 

V …………………….. 
Dne         razítko a podpis žadatele 
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Žádost o uzav ení smlouvy 

k provád ní n kterých díl ích úkon  p i uznání osiva podle § 17 odst. 1 zákona . 219/2003 
Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon

(zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších p edpis

Žádáme o ud lení pov ení k odb ru vzork :
(  ) nezávislé fyzické osob , nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uvád ním do ob hu osiva, nebo 
(  ) zam stnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo 

uvád ním do ob hu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).  

Dodavatel:

P edm t innosti:
Mechanický rozbor sadby brambor 

Odpov dná osoba ( p íjmení, jméno, titul ) 

Dosažené vzd lání:

Délka praxe v požadovaném úseku innosti:

P ílohy: -     doklad o spln ní kvalifika ních požadavk
- výpis z obchodního rejst íku

V …………………….. 
Dne         razítko a podpis žadatele
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P ihláška
do systému kruhových test  organizovaných ÚKZÚZ, odborem osiv a sadby

Název laborato e:

Adresa, telefon, fax, e-mail: 

S ohledem na innost laborato e máme zájem o ú ast v kruhových testech
u následujících druh :

Poznámka:

V ……………………dne Razítko a podpis 
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Partiový štítek

Zvláštní ozna ení:*

Rok sklizn :

Druh:

Odr da:

Kategorie/generace:

íslo porostu/partie:

Množitel:
(u osiva s neukon enou certifikací)

Celková hmotnost:

Po et obal :

* Zvláštní ozna ení – ozna ení podle: 1) § 8 zákona – „Uvád ní do ob hu p ed ukon ením ú ední zkoušky klí ivosti.“
2) § 13 zákona – „Ur eno pro ekologické zem d lství.“
3) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odr d.“
4) U osiva trav, jetelovin, luskovin a jiných krmných plodin p ípadn  -

5) Množení podle schémat OECD.
 „Využití nižší izola ní vzdálenosti – osivo nelze použít do množení.“

6) U odr d v registra ním ízení ozna ení – „P edstihové množení”
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SKLADOVÁ KARTA
Druh – odr da

Skladová karta 
íslo zahrani ní partie 

Generace 

íslo partie Zvláštní ozna ení: *)

Množitel - dodavatel 

Rozbory istota vlhkost klí ivost HMKS P ím s kulturní P ím s plevele Datum vzorkov. 

Laborato

UKZÚZ

Uznávací list . Datum vystav.

Datum vykoupení íslo p ijemky 

Mo idlo Obaly íslo po et Hmotnost 1 ks
( btto I ntto ) 

Hmotnost ( t ) 
( btto I ntto ) 

ísla náv sek Hmotnost partie
( btto I ntto ) 

Expedice
Datum doklad Odb ratel Vydáno (t) Z statek (t) Poznámka

*) Zvláštní ozna ení: 1) § 8 zákona – „Uvád ní do ob hu p ed ukon ením zkoušky klí ivosti“
2) § 13 zákona – „Ur eno pro ekologické zem d lství“
3) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odr d“

 4) P ílohy . 2, 3 a 4 – „Využití nižší izola ní vzdálenosti – osivo není ur eno do množení“  
5) Množení podle schémat OECD 
6) U odr d v registra ním ízení - ozna ení P edstihové množení 
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                                             SKLADOVÁ KARTA
EXPEDICE

Datum Doklad Odb ratel Vydáno (t) Z statek (t) Poznámka

Prolongace
rok 

Uznávací list, Rozhodnutí 
neuznání íslo, ze dne 

Klí ivost 
%

Vlhkost
%

Hmotnost
tun

Kontrola dne, podpis 

Teplota osiva °C 

Vlhkost osiva % 

Klí ivost osiva % 

Smyslový posudek (vzhled, ich) 

Partie p erovnána dne: 

Zjišt né závady (druh, rozsah) 

Výskyt šk dc

Úkony provedené od poslední 
kontroly 

Úkony nov  na ízené, termín 
pln ní
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  VÝROBNÍ 
Skliz ový ro ník . . . . Druh ….. 
Zvláštní ozna ení * ……… Odr da … 

údaje o porostu dodávka na SO išt ní a úprava 
plocha ha 

p ihl. uzn. neuzn.
isté

osivo (t) 
odpad    

(t)
kat./
gen.

odhad istého celkem (t) 
Množitel                 
. porostu 

sklizeno (t) 

tun dne

ís
lo

 p
íjm

.
do

kl
ad

u 

mo eno p ípravek

* Zvláštní ozna ení – ozna ení podle: 1) § 13 zákona  – „Ur eno pro ekologické zem d lství“. 
2) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odr d“. 
3) P ílohy . 2, 3 a 4 Vyhlášky – „Využití nižší izola ní vzdálenosti -  

                   – osivo nelze použít do množení“. 
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EVIDENCE OSIV 
. listu … 

vzorkování uznávací ízení 
uznáno neuznáno íslo partie 

ísla 
náv sek hm

ot
no

st
 

pa
rti

e 
(t)

 
dne podpis a razítko 

vzorkovatele den íslo 
uznávacího 

listu

kat./ 
gen. tun   tun

Další 
ozna ení

**)

  
**)   4) Množení podle schémat OECD. 
        5) § 8 zákona – „Uvád ní do ob hu p ed ukon ením ú ední zkoušky klí ivosti“. 
        6) U odr d v registra ním ízení - ozna ení P edstihové množení 
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Vzorkovnice – vzor 

1. Dodavatel ………………………………………………………………….. 

2. íslo partie…………………………………………………………………. 

3. Druh………………………………………………………………………...

4. Odr da …………………………………………………………………….. 

5. Kategorie a generace osiva ……………………………………………….. 

6. Rok sklizn  ……………………………………………………………….. 

7. Zem  p vodu………………………………………………………………

8. Hmotnost partie …………………………………………………………… 

9. Po et obal  v partii……………………………………………………….. 

10. ísla náv sek………………………………………………………………

11. Místo a datum vzorkování………………………………………………… 

12. Razítko a podpis vzorkovatele……………………………………………. 

13. Ú el vzorkování: 

a) uznání osiva 

b) nové uznání po p eskladn ní

c) povolení obchodního osiva 

d) vývoz – dovoz osiva 

e) kontrolní

f) informa ní

14. Razítko a podpis dodavatele: 
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ESKÁ REPUBLIKA

ÚST EDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEM D LSKÝ
Hroznová 2, 656 06 Brno 
Odbor odr dového zkušebnictví
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture 
Plant Variety Testing Division

ŽÁDOST O POVOLENÍ UVÁD T DO OB HU OSIVO Ú EDN  NEZAPSANÉ ODR DY
(§ 3a zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , Rozhodnutí Komise 2004/842/ES)

APPLICATION FOR AUTHORISATION TO PLACE ON THE MARKET SEED OF NOT YET OFFICIALLY LISTED 
VARIETY

(§ 3a of Act No. 219/2003 Coll., as last amended, Commission Decision 2004/842/EC)

íslo žádosti: Datum podání:

Vyplní žádatel / To be filled by the applicant:

 První povolení / First authorisation  Obnovení povolení / Renewal of authorisation

1. Žadatel  -  Jméno, p íjmení / název a adresa:

Applicant  -  Name and address:

I :

Tel.:

Fax:

E-mail:

2. Adresa pro doru ování (je-li jiná než v 1.):

Postal address for correspondence (if different from 1 above):

I : Zde je uvedena adresa / This is the address:
Tel.:  zmocn ného zástupce / of the agent
Fax:  jiná (up esn te) / other (specify):
E-mail:

3. Druh / species
- latinsky / Latin name:
- esky / common name:

4. P edb žné ozna ení odr dy (dle žádosti o registraci odr dy):

Provisional designation of the variety (according to the application for national listing of plant variety):

5. Odr da je udržována  -  kým / kde: 

The variety is maintained  - who / where:
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6. Je odr da geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2 písm. d) zákona . 78/2004 Sb.? 

Is the variety a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2 (d) of Act No. 78/2004 Coll.?

 Ano / Yes  Ne / No

Název geneticky modifikovaného organismu: 

Name of the Genetically Modified Organism:

Jednozna ný identifika ní kód geneticky modifikovaného organismu: 

Unique identifier of the Genetically Modified Organism:

Uvád ní na trh geneticky modifikovaného organismu je povoleno dle: 

The placing on the market of the Genetically Modified Organism is authorised according to: 

7. Plánované zkoušky a pokusy (pouze pro odr dy zem d lských druh ):

Envisaged tests and trials (only for varieties of agricultural plant species): 

Stát Množství osiva (kg nebo výsevní jednotky) Ú el zkoušek a pokus

State Quantity of the seed (kg or sowing units) Purpose of tests and trials 

               
               
               
               
               
               

8. Popis odr dy (podle technického dotazníku pro p íslušný druh): 

Description of the variety (according to the technical questionnaire for the relevant species)   

Pozn.: Jen u odr d zeleninových druh , u kterých nebyla podána žádost o registraci odr dy v R
Remark: Only for varieties of vegetable species, for which an application for registration of the variety has not been 
submitted in the Czech Republic 

9. Tímto prohlašuji (prohlašujeme) podle mého (našeho) nejlepšího v domí, že údaje uvedené v této žádosti,  

nezbytné pro zkoumání žádosti, jsou úplné, správné a pravdivé. 

I / We hereby declare that to the best of my / our knowledge, the information necessary for the examination of 
the application, given in this form, is complete and correct.

Místo / Place:      Datum / Date:      

Podpis / Signature:
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Pov ování a smlouvy podle § 17 zákona 
(stav k 1.1.2008) 

1. P ehled osob a laborato í, kterým Ústav ud lil pov ení podle § 17:

Název a adresa pov ené 
laborato e Pracovišt Rozsah 

pov ení

Pov ení
k vydávání 

doklad

Osoba pov ená
ke vzorkování

St edo eský region 

SOUFFLET AGRO a.s. 
Vrahovická 2170/56 

796 26 Prost jov

SO
Kutná Hora obilniny ano

Jiho eský region 

FLORTEST, spol. s r.o. 
eskoslovenské
armády 23 

Planá nad Lužnicí 
391 11 

Planá
nad Lužnicí všechny druhy ano 

Ing. František Lorenc 

52-01

OSIVA, Boršov s.r.o. 
Boršov nad Vltavou  245 

373 82 
SO Boršov obilniny

luskoviny ano

OSEV JIH  s.r.o. 
Nádražní 434 

386 01  Strakonice 

SO Slapy
u Tábora 

obilniny
luskoviny ano

Východo eský region 

Chot bo obilniny
jeteloviny ano

Iva Pleska ová
55-07

Ivana Samcová 
55-11

Choce obilniny
olejniny ano

Jana Dvo áková
55-10

Ing. Jaromír Vysko il
55-06

D tenice obilniny ano
Vladimíra Vynikalová 

55-05
Ing. Miloslava Hlavsová 

55-08

OSEVA UNI a.s. 
Na Bílé 1231 

565 14 Choce

Chlumec  
nad Cidlinou obilniny ano

Dana Štefanová 
55-04

Vlasta Koucká 
55-09
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Jihomoravský region 

ELITA semená ská, a.s. 
Cupákova 4a 
621 00 Brno 

SO Šlapanice obilniny ano

OSEVA, a.s. 
Poto ní 1436 

696 81 BZENEC
SO Bzenec obilniny ano

Ing. Jana Bojanovská 
56-03

Marie Vrbová 
56-02

HANÁCKÁ OSIVA  s.r.o. 
Rostislavova 765 

Ivanovice na Hané 
683 23 

SO
Ivanovice obilniny ano

OSEVA, AGRO Brno, 
spol. s r.o. 

P ízova 8-10 
657 92  Brno

SO
Židlochovice obilniny ano  

Severomoravský region 

ROŽNOVSKÁ 
TRAVNÍ SEMENA s.r.o. 

Mezi í ská 100 
Rožnov pod Radhošt m

756 61 

SO Rožnov jeteloviny
trávy ano

Jan Tomí ek 
57-03

Ludmila Kub nová
57-04

MORSEVA spol. s r.o. 
P erovská 526/41 
Olomouc - Holice 

783 71 

SO Olomouc obilniny ano

OLSEED a.s. 
Štítného 604/25 
779 00 Olomouc 

Olomouc všechny druhy ano 
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2. Seznam právnických a fyzických osob, se kterými Ústav uzav el smlouvu k provád ní díl ích 
zkušebních úkon  podle § 17 odstavce 1 zákona, a to k provád ní mechanického rozboru sadby 
brambor p i uznávacím ízení sadby brambor kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál: 

Právnická nebo fyzická osoba Jméno pracovníka íslo
 razítka 

íslo
smlouvy 

Platnost
smlouvy

EUROPLANT, Praha Václav MACEK st. S1 - 01 009/B/06 31.12.09
EUROPLANT, Praha Václav MACEK ml. S1 - 02 009/B/06 31.12.09
OSEVA PRO, Praha Ing. Rudolf PUCHOLT, CSc. S1 - 03 022/B/06 31.12.09
EUROPLANT, Praha Ing. Ji í JAROŠÍK S1 - 05 009/B/06 31.12.09
Výrobn  obchodní družstvo Zdislavice Rudolf KU ERA S1 - 06 023/B/06 31.12.09
EUROPLANT, Praha Ing. Matilda TUPÁ S1 - 07 009/B/06 31.12.09
Ing. F. Pražma, Zbo ený Kostelec Ing. František PRAŽMA S1 - 08 024/B/06 31.12.09
BOSAB, Semice Ing. František RANDA S1 - 09 037/B/06 31.12.09
BOSAB, Semice Vlastimil RANDA S1 - 10 037/B/06 31.12.09
OSEVA PRO, Praha Ing. Vladimír JUNEK S1 - 13 064/B/07 31.12.09
SOLANA, Pelh imov Aleš S VA S2 - 01 010/B/06 31.12.09
SEVESA, Pacov Ing. Petr LAŠTOVI KA S2 - 03 025/B/06 31.12.09
FLORTEST, Planá nad Lužnicí Ing. František LORENC S2 - 04 026/B/06 31.12.09
AGRICO BOHEMIA, Tábor Josef PÍPAL S2 - 05 017/B/06 31.12.09
BROB, Senožaty Pavel OŠ ÁDAL S2 - 06 027/B/06 31.12.09
VOD Jet ichovec Jaroslav PEKA S2 - 07 028/B/06 31.12.09
ŠKROBÁRNY, Pelh imov Ing. Pavel MAROUSEK S2 - 09 030/B/06 31.12.09
AGROALFA, Pelh imov Zden k SMEJKAL S2 - 10 031/B/06 31.12.09
AGRODAM, Ho epník Ing. Vladimír MEZERA S2 - 12 038/B/06 31.12.09
VYSO INA Vyklantice Ing. Rudolf FINDEJS, CSc. S2 - 13 039/B/06 31.12.09
VYSO INA Vyklantice Václava MELICHAROVÁ S2 - 14 039/B/06 31.12.09
INTERSNACK, Choustník Ing. Václav JECHOUTEK S2 - 15 043/B/06 31.12.09
ZOD Ho ice Josef ZACH S2 - 17 050/B/07 31.12.09
VOD Jet ichovec Bc. Michal PEKA S2 - 18 028/B/06 31.12.09
Svaz p stitel  Solana, Pelh imov Martin VA Á S2 - 19 010/B/06 31.12.09
AGRO-LA, Jind ich v Hradec Ing. Ji í BO EK S2 - 20 062/B/07 31.12.09
VESA Velhartice Ing. Miroslav SEDLÁ EK S3 - 01 018/B/06 31.12.09
VESA Velhartice Ing. Tomáš FALTÍN S3 - 02 018/B/06 31.12.09
VESA Velhartice Radek MUSIL S3 - 03 018/B/06 31.12.09
SATIVA Ke kov Eva SCHAFFERHANSOVÁ S5 - 03 012/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. František VODI KA S5 - 04 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Jaroslava MARKOVÁ S5 - 05 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Vlastimil ECH S5 - 06 013/B/06 31.12.09
Zem d lské obchodní družstvo Kámen Pavel MI ÁCKÝ S5 - 07 014/B/06 31.12.09
ZEMPOL, Pohled Ing. Jan MOTTL S5 - 08 015/B/06 31.12.09
AGRORADOST, Havlí k v Brod Ing. Petr NOVÁK S5 - 09 016/B/06 31.12.09
AGRORADOST, Havlí k v Brod Ing. František NOVÁK, CSc. S5 - 10 016/B/06 31.12.09
SATIVA Ke kov Bohuslav HORÁ EK S5 - 11 012/B/06 31.12.09
VESA Velhartice Miroslava POLÍVKOVÁ S5 - 12 018/B/06 31.12.09
VESA Velhartice Ing. Bohdan J DA S5 - 13 018/B/06 31.12.09
L. ŠANTR EK, Havlí k v Brod Lubomír ŠANTR EK S5 - 14 019/B/06 31.12.09
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NORIKA CZ, Havlí k v Brod Ing. Petr J ZL S5 - 17 032/B/06 31.12.09
Zem d lská a.s. Vyso ina, D evíkov Petr BA KOVSKÝ S5 - 19 034/B/06 31.12.09
Podorlické zem d lské družstvo, Ohnišov Ing. Miroslav LEINWEBER S5 - 20 035/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. Vlastimil ECH S5 - 22 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. Josef LACHOUT S5 - 23 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Petr DOLEJŠÍ S5 - 24 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Petr NOVOTNÝ S5 - 25 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. Josef DUŠEK S5 - 27 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Pavel SOU EK S5 - 28 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Jan DUŠEK S5 - 29 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Stanislav BU I S5 - 30 013/B/06 31.12.09
Zem d lská a.s. Vyso ina, D evíkov Karel MAREK S5 - 32 034/B/06 31.12.09
AGRONEA, Poli ka Ing. Josef BÁ A S5 - 33 044/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. Jaroslav DOMKA S5 - 34 013/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Havlí k v Brod Ing. Jaroslav B LINA S5 - 36 013/B/06 31.12.09
Zem d lské obchodní družstvo Kámen Miroslav BÁRTA S5 - 38 014/B/06 31.12.09
Josef Hovorka, Vilémovice Josef HOVORKA S5 - 39 053/B/07 31.12.09
Ladislav Hájek, Havlí kova Borová Ladislav HÁJEK S5 - 40 054/B/07 31.12.09
Ing. František Štefánek, Humpolec Ing. František ŠTEFÁNEK S5 - 42 057/B/06 31.12.09
Václav Vrzák, Sv tlá nad Sázavou Václav VRZÁK S5 - 43 058/B/06 31.12.08
Jaroslav Merunka, V ž Jaroslav MERUNKA S5 - 44 059/B/06 31.12.08
SATIVA Ke kov Ing. Jitka VENCOVÁ S5 - 45 012/B/06 31.12.09
VESA Velhartice Ing. Jan BLAŽÍ EK S5 - 46 018/B/06 31.12.09
BROP, Senožaty František HOVORKA S5 - 47 063/B/07 31.12.09
BROP, Senožaty Libor PETERA S5 - 48 063/B/07 31.12.09
OSEVA AGRO, Brno Ing. Zden k GANZWOHL S6 - 02 036/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Jihlva Ing. Milan FAJMON S6 - 03 021/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Jihlava Ing. Zden k VACHOVEC S6 - 04 021/B/06 31.12.09
MEDIPO AGRAS, Jihlava Ing. Hana MACHOVÁ S6 - 05 021/B/06 31.12.09
OSEVA AGRO, Brno Ing. Jaroslav NOVOTNÝ S6 - 06 036/B/06 31.12.09
ZEMAS AG, Mostišt , Velké Mezi í í Stanislav MATOUŠEK S6 - 07 040/B/06 31.12.09
OSEVA Agro, Brno Ing. František FADRNÝ S6 - 09 036/B/06 31.12.09
OSEVA Agro, Brno Josef SOJKA S6 - 10 036/B/06 31.12.09
Zem d lské družstvo Roštýn Ing. Josef KODYS S6 - 11 045/B/06 31.12.09
Zem. družstvo Nové M sto na Morav Ing. Josef NOVOTNÝ S6 - 12 041/B/06 31.12.09
Zem. družstvo Nové M sto na Morav Josef STARÝ S6 - 13 041/B/06 31.12.09
ELITA, Brno Ing. Leoš TEJKL S6 - 14 046/B/06 31.12.09
Zem d lské družstvo Roštýn Ji í PITTNER S6 - 16 045/B/06 31.12.09
ELITA, Brno Ing. Jan JAROŠ S6 - 17 046/B/06 31.12.09
Zem. družstvo Nové M sto na Morav Jaroslav LAŠTOVI KA S6 - 19 041/B/06 31.12.09
Stanislav Tomášek, Hranice Stanislav TOMÁŠEK S6 - 23 060/B/06 31.12.08
Josef Hrbek, Podolí Josef HRBEK S6 - 24 061/B/06 31.12.08
Zem d lské družstvo Partutovice Petr BLAHA S7 - 01 042/B/06 31.12.09
B ezovská zem d lská, B ezová Ing. Božet ch NOVÁK S7 - 02 047/B/06 31.12.09
B ezovská zem d lská, B ezová Jind ich BROŽ S7 - 03 047/B/06 31.12.09
B ezovská zem d lská, B ezová Cyril VL EK S7 - 05 047/B/06 31.12.09
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ÚST EDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEM D LSKÝ, Hroznová 2, 656 06  Brno

Odbor osiv a sadby
Dodavatel:

íslo porostu:
Odd lení osiv a sadby…………………………………..

Záznam o výsledku p ehlídky množitelského porostu kuku ice seté v roce 20…….
2., 3. a 4. p ehlídka

Komponent/hybridAdresa množitele - I O íslo rozhodnutí a množství osiva v kg:

Umíst ní pozemku: P edplodiny:

Zjišt né závady v v celkem bod
Kategorie

rostlin jiných odr d   % 
a z eteln  odchylných typ

prášicí rostliny % 2. p ehl.  3. p ehl.  4. p ehl.
Vým ra ha 

zaplevelení
Uznáno ha 

normované
%choroby

a šk dci
ostatní

Neuznáno ha

celkový stav 

izola ní vzdálenosti   1 ádek:  ano   ne   prostorová izolace:   m  ano ne

Odhad výnosu kg / ha

Poznámky - podmínky - d vod neuznání - data p ehlídek:
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V……………  dne  …………   ……………………………   ………………………………. …
podpis a razítko p ehližitele   výsledek p ehlídky vzal na v domí

ÚST EDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEM D LSKÝ
Odbor osiva a sadby

Dodavatel:
íslo porostu:

Odd lení osiv a sadby…………………………………..

Záznam o uznání množitelského porostu kuku ice seté v roce 20…….
1. p ehlídka

Zjišt né závady v v celkem bod Komponent/hybrid
rostlin jiných odr d  % 
a z eteln  odchylných typ

prášící rostliny %

zaplevelení
Kategorie

normované % Vým ra ha Choroby
a šk dci  ostatní

celkový stav 
Uznáno ha 

izola ní vzdálenosti  1 ádek: ano  ne  prostorová izolace: m ano  ne Neuznáno ha
pom r ádk

matka otec
Poznámky - podmínky - d vod neuznání:
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V……………  dne  …………   …..……………………….   ……………………………………
podpis a razítko p ehližitele  výsledek p ehlídky vzal na v domí
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Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Hroznová 2, 656 06 Brno 

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 

Odbor osiva a sadby Praha, Za Opravnou 4, 15006 Praha 5, Tel: 257 211 749, Fax: 257 211 748

Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský vydává podle ustanovení § 4 odst. 8 a § 6 odst. 6  zákona
. 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon

(zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších p edpis , dále jen zákon . 219/2003 Sb.“, 

UZNÁVACÍ LIST .
na

OSIVO

Druh /Species/ : Odr da /Variety/ : 
Kategorie, generace 
íslo partie /Number of lot/ : rok sklizn /Harvest year/

Dodavatel /Supplier/
(ozna ení a sídlo, p íp.
místo podnikání)

íslo uznávacího listu množitelského porostu:

Hmotnost partie Po et a druh balení
ísla náv sek

Zp sob úpravy:

Datum vzorkování
/Date of sampling/

Datum p ijetí vzorku 
/Date sample received/

Datum ukon ení zkoušek 
/Date test concluded/

Datum vydání uznávacího listu 
/Date Certificate issued/

Výsledky zkoušek: /Analysis results/ 
Zkouška istoty  /Test of purity/ Zkouška klí ivosti /Test of germination/

% %
istota Neškodné Semena Po et Klí ivost /Germination/ erstvá Vadné Mrtvá Vlhkost

Purity ne istoty
Inert matter

jiných
rostl. druh
Other seeds

dn
Number
of days

Normální
klí ky
Normal

seedlings

Tvrdá
semena

Hard seeds

nevyklí .
semena

Fresh seeds

klí ky
Abnormal
seedlings

semena
Dead seeds

%
Moisture

Složení neškodných ne istot
Kind of inert matter
Jiné rostlinné druhy
Other seeds 
Zdravotní stav osiva
Seed health 
Další stanovení
Other determinations
Podmínky zkoušky klí ivosti  /Conditions of the test of germination / :

Posudek: Osivo má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 4  zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu
osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších
p edpis .

Za správnost:  jméno, p íjmení a podpis osoby
oprávn né k vydání uznávacího listu
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Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský
Hroznová 2, 656 06 Brno 

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 

Odbor osiva a sadby Praha, Za Opravnou 4, 15006 Praha 5, Tel: 257 211 749, Fax: 257 211 748

Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský vydává podle ustanovení § 4 odst. 8 a § 6 odst. 6 
zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých
zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších p edpis , dále jen „zákon . 219/2003 Sb.“,

UZNÁVACÍ LIST .
na

SADBU

Druh  /Species/ : Odr da /Variety/ :
Kategorie, stupe

íslo partie  /Number of lot/ : Rok sklizn /Harvest year/ 

Dodavatel  /Supplier/
(ozna ení a sídlo, p íp.
místo podnikání)

íslo uznávacího listu množitelského porostu:

Hmotnost partie Po et a druh balení
ísla náv sek

Výsledek zkoušky - mechanického rozboru provedeného dne…………
/ Results of  the test – mechanical analysis carried out on …/

Druh vady
/Type of deficiency/

Hmotnostní % vad 
/% by weight of deficiencies/

Hlízy jiných odr d /Tubers of other varieties/
Hlízy napadené nebo poškozené: /Tubers affected or damaged by/
  - mrazem nebo zapa ením /frost or mowburnt /
  - mokrou hnilobou /wet rot/
  - suchou hnilobou / dry rot /
  - plísní bramboru / late blight  /
  - mechanicky nebo šk dci /mechanical or pest damage/
  - aktinomycétovou obecnou strupovitostí bramboru / common scab /
  - vlo kovitostí hlíz bramboru / Rhizoctonia cancer and black scurf /
  - silným šednutím až ernáním dužiny /strong greing even blackening of pulp/
  - silnou rzivostí dužiny / heavy rust of pulp /
P ím s zeminy a jiných ne istot /Addition of earth and other impurities /
Velikostní t íd ní / Size sorting /:
Hlízy podsadbové / Undersized tubers /
Hlízy nadsadbové / Oversized tubers /

Posudek: Sadba má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 4  zákona . 219/2003 Sb., o uvád ní do ob hu osiva
a sadby p stovaných rostlin a o zm n  n kterých zákon  (zákon o ob hu osiva a sadby), ve zn ní pozd jších
p edpis .

V ………..dne ……… 

Za správnost:     jméno, p íjmení a podpis osoby 
    oprávn né k vydání uznávacího listu
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Protokol  o egalizaci osiva 
.

Dodavatel:

íslo partie:
Druh, odr da:
Kategorie a generace: 
Hmotnost partie:      Datum egalizace:

ísla náv sek:

Druh a po et obal :      Hmotnost jednoho balení:

Seznam egalizovaných partií: 

íslo partie íslo dokladu Kategorie
a generace Použité množství

Razítko a podpis dodavatele:
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Protokol o p ebalení, p enáv skování, úprav  osiva*

Druh – odr da : 

Kategorie a generace : 

íslo partie : 

Druh mo idla**:

P vodní obal

Hmotnost partie : 

Po et a druh balení : 

ísla náv sek od : 

Nový obal

Hmotnost partie : 

Po et a druh balení : 

ísla náv sek od : 

Datum : 

Razítko a podpis vzorkovatele:                 Razítko a podpis dodavatele: 

* Nehodící se škrtne 
** Uvede se pouze p i mo ení partie po uznání v bednách 
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Registra ní,
eviden ní,

i jednací
íslo

AGROALFA a.s., Rynárecká 1742, 39387 Pelh imov 240 2 isti ky Pacov
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o., P ízová 8-10, 65792 Brno 296
FADIS OSIVA spol. s r.o., Domažlická 36, 346 01 Horšovský Týn 255
MORSEVA,spol.s r.o., P erovská 526/41, 78371 Olomouc 289
Vladimír Tomšík, 56852 Horní Dubenky 156 43/06
OSEV jih s.r.o., Nádražní 434, 38601 Strakonice 373
ZZN Pelh imov a.s., Nádražní 805, 39357 Pelh imov 259
Oseva, a.s., Poto ní 1436, 69681 Bzenec 6
ALIMEX NEZV STICE a.s., 33204 Nezv stice 9 55
OSIVA Boršov, spol. s r.o., 37382 Boršov nad Vltavou 245 244
DRUŽINA, spol. s r.o., Masarykova 277/I, 38001 Da ice 252
OSEVA Seeds s.r.o., Nový Dv r 1028, 34101 Horaž ovice 2051
OSEV PÍSEK spol. s r.o., Samoty 810, 39701 Písek 254
Agroslužby Trnovany,a.s., K ižíkova 713/3, 41235 Litom ice 60
"I.MORAVSKOT EBOVSKÁ ZEM D LSKÁ s.r.o." 57101 Linhartice 120 2241
Zem d lské obchodní družstvo Onomyšl, 28511 Nepom ice 6624
AGROKOP HB s.r.o., Smetanovo nám.279, 58001 Havlí k v Brod 381
OLSEED, a.s., Štítného 604/25, 77900 Olomouc 321
OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 56514 Choce 11
ZD Trhový Št pánov a.s., 257 63 Trhový Št pánov 302 2294

isti ka semen Pomezí a.s., Pomezí 233, 57201 Poli ka 120/06
ELITA semená ská, a.s., Cupákova 4a, 62100 Brno 126
ZETASPOL, s.r.o., Bedihoš  18, 79821 211
AGROTES s.r.o., Kaplí ovo nám. 18, 25901 Votice 192
O S E X Žatec, spol. s r.o., Osvoboditel  1948, 43801 Žatec 187
Chmel Praha v.o.s., Katovická 404, 18100 Praha 8 170/06 Mut jovice
AGROFARM ŠÍPY spol. s r.o., Šípy 45, 27034 istá u Rakovníka 5062
IK Trade, s.r.o., D ínov 109, 27371 Zlonice 2325
AROS-osiva s.r.o., Kubišova 8/1265, 18200 Praha 8 108
DZV NOVA Byst ice, 25751 Byst ice 492 184/06
Zem d lská spole nost Chráš any, s.r.o., 270 01 Chráš any 172 2172
Pod ipská zem d lská spol. s r.o., 411 87 Libkovice pod ípem 181 201
Ji í Kašpar, Sta kovice-Ostašov 11, 285 04 Uhlí ské Janovice 3/07
Zem d lská farma Bratkovice, Bratkovice 24, 27324 Velvary 2336
OSIVO BLATNÁ s.r.o., T.G.Masaryka 287, 38801 Blatná 327
PROBIOS a.s., 27006 Kounov 24 7224
Zem d lské družstvo Hrotovice,družstvo; nám.8.kv tna 601, 67555 Hrotovice 21/07
Ing. Milan Hofbauer, Kupkova 49, 63800 Brno 2168
OSIVA a.s., B lohradská 3304, 58002 Havlí k v Brod 247
Hospodá ské odbytové družstvo Podbo any,Karlovarská 107,43983 Lubenec 2345
AGRA ISUTY s.r.o., 27378 isuty 44/07
ZEVAS Vraclav a.s., 565 42 Vraclav 54
Zem d lské družstvo Žichlínek, 563 01 Lanškroun 47/07
B ezovská zem d lská a.s., B ezová 107, 747 44 147

Název a adresa zpracovatele Provozovny

Zpracovatelé farmá ských osiv ohlášení k 1.1.2008

podle § 19b zákona . 408/2000 Sb., o ochran  práv k odr dám a o zm n  zákona
. 92/1996 Sb., o odr dách, osivu a sadb  p stovaných rostlin, ve zn ní pozd jších

p edpis , (zákon o ochran  práv k odr dám), ve zn ní pozd jších p edpis

- 143 -
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Zem d lské družstvo Nížkov, 592 12 Nížkov 193 5385
ZEM-INVEST a.s., Hu ská 1350, 27207 Kladno 2349
B O R, s.r.o., Na Bílé 1231, 56501 Choce 2036
Zem d lské družstvo Vl ák ernošín, Lipová 335, 349 01 ernošín 5098
AGRO 2000-zem d lské služby s.r.o., U Barborky 1, 67401 T ebí 97/07
Patonia, s.r.o., Špitálka 23b, 60200 Brno 95/07

ZU v Praze, šk.zem.podnik Lány, Zámecká 419, 27061 Lány 3156
František Svoboda, Rokytnice n.Rok. 6, 67525 119/07
OSEVA PRO s.r.o., Jankovcova 938/18, 17037 Praha 7 0028
Pavel Mašek, Žiželice 1, 43801 Žatec 2356
ZZN Pardubice, a.s., D lnická 384, 53125 Pardubice 2251
FIALKA , 27351 Unhoš 2357

- 144 -
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VZOR
Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem d lský

Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou  4,  150  06  Praha 5 - Motol 

tel . :  257 211 748, 257 211 749  ( editel  odboru) , 257 294 221, 257 294 224 
fax :  257 211 748 ; 257 294 222, e-mail: odbor.os@ukzuz.cz

Prohlášení o osivu s neukon enou certifikací

Declaration of seed not finally certified 

Druh:
Species:

Odr da:
Variety:

Kategorie:
Category:

íslo partie osiva použitého k založení porostu: 
Reference number of the seed lot used to sow the field:

íslo množitelského porostu nebo íslo partie:
Field or lot reference number:

P stební plocha použitá pro výrobu partie: 
Area cultivated for the production of the lot: 

Množství sklizeného osiva a po et balení:
Quantity of seed harvested and number of packages:

Množitelský porost vyhov l podmínkám zákona . 219/2003 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis  a podmínkám pravidel Evropských spole enství

The propagating crop has satisfied conditions of the Act No. 219/2003 Coll., as last
amended and conditions of EC rules 

Výsledky p edb žného zkoušení osiva: 
Results of a preliminary seed anylysis:

V dne
Jméno, p íjmení a podpis osoby oprávn né k vydání

prohlášení
Name and signature of the person authorised for issuing the

declaration
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Stanovení kyseliny erukové a glukosinolát

1. Uznání osiva 
2. Vývoz 
3. Kontrola dovezeného osiva 

Jméno a adresa dodavatele: 

Druh: Odr da:

Kategorie/generace: Partie:

Sklize : Množství (t): 

Místo odb ru vzorku: Datum vzorkování: 

Razítko a podpis vzorkovatele: Razítko a podpis dodavatele: 

Výsledek laboratorní analýzy:

Obsah kyseliny erukové (%) Obsah glukosinolát  (μmol/g) 

Výsledek rozboru zaslán do laborato e OS ÚKZÚZ v: 

V  …………………………………                         Dne  ……………………………………… 

                                                                                 Razítko a podpis: 
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Prohlášení o mo ení osiva 

Jméno a adresa dodavatele osiva: I :
Tel.:
Fax:
E-mail: 

Druh: Odr da:

Kategorie/generace: íslo partie: 

Sklize : Množství (kg): 

Místo uložení partie: Druh mo idla (pokud je znám): 

Prohlašujeme tímto, že osivo bude dodáno do ob hu pouze mo ené.

Datum vydání prohlášení: Razítko a podpis dodavatele: 
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PUBLIKACE ODBORU OSIV A SADBY VYDANÉ V ROCE 2007
(zdarma k dostání u odboru osiv a sadby Praha) 

Bulletin semená ské kontroly R
íslo 1/2007 

Výro ní zpráva semená ské kontroly 
v R za skliz ový rok 2006 

P ehled p ihlášených množitelských ploch v roce 2007 
1. ást                                                   2. ást
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