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Váš dopis zn. / ze dne / Your ref. / letter of: Naše zn. / č.j. / Our ref. / letter of Vyřizuje / From: V Brně, dne / Brno, date: 
 35-722/NOÚ/BRN/UKZUZ/2011 Ing. Bohatcová 3.5.2011 
 
 
Věc / 
Subject: Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 

29.04.2011 konaného na ÚKZÚZ Brno, NOÚ, Hroznová 2 
 
 
Přítomni:  

 členové komise: Prof. Ing. Jan Křen, CSc., Ing. Pavel Amler, Ing. Vladimíra Horáková, 
Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Rudolf Malaska, Ing. Jan 
Záhorka, Dr. Ing. Pavel Horčička, Ing. Petr Laml, Ing. Libor Zahálka 

 hosté: Ing. Radmila Šafaříková, Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Irena Bohatcová, Ing. Jan Plšek, Ing. 
Ladislav Rosenberg, CSc. 

Omluveni:  
 členové komise: Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D., Ing. Karel Klaška, , Ing. Antonín Tomšíček, 

Ing. Jaroslav Kopista, Ing. Václav Staněk, Petr Saro, 
 

Program:  
1. Zahájení 
2. Návrhy na změny metodik 
3. Různé 
 
 

Ad1) 
Jednání zahájil předseda komise prof. Ing. Jan Křen, CSc. Přivítal všechny přítomné a krátce 

nastínil předmět dalšího jednání. 
Ing. Rosenberg stručně informoval o chystaných změnách v odrůdovém zkušebnictví v rámci 

legislativy EU. Současné tendence jsou snížit finanční náročnost registrace odrůd, rozšířit biodiverzitu 
a odstranit administrativní zátěž. To se může na opačné straně projevit v dalším navýšení počtu odrůd 
na trhu a zároveň v menší informovanosti o těchto odrůdách. 

 
Ad2) 

Projednávala se možnost změnit systém zařazování odrůd do zkoušení:  
- dosud byly do zkoušek zařazovány pouze odrůdy, u kterých si vlastník či zástupce odrůdy o 

tuto formu testování požádal. S tím souvisel předpoklad, že se případně bude podílet na 
hrazení nákladů na zkoušení. Komise se k žádostem (sortimentu) vyjadřovala a využívala 
pouze možnosti nedoporučit odrůdu pro zkoušení v pokusech pro SDO. 

- odrůdy registrované v ČR je na základě doporučení komise možné do sortimentu zařadit i 
bez žádosti vlastníka odrůdy. V tomto případě však není možné po něm vyžadovat 
případné hrazení byť části nákladů za zkoušení. 

- diskutovala se i možnost iniciovat změnu zákona č.. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby 
tak, aby byl umožněn vstup do systému zkoušení pro SDO i odrůdám ze Společného 
katalogu, neregistrovaným v ČR. Překážkou v tomto případě není jen legislativa, ale i 
problematika této plodiny (pšenice). Důležitým hlediskem pro hodnocení odrůdy je její 
zařazení do kategorie jakosti zrna, které se provádí v rámci registračního řízení a 



v následném zkoušení pro SDO se z těchto podkladů vychází. Potřebné detailní finančně 
náročné rozbory proto nejsou prováděny.  

 
Přítomní souhlasili s návrhem ze strany zástupců ČMSŠA pro sklizňový rok 2012 zachovat 

metodiky a rozsah zkoušení včetně krizového scénáře z roku 2011. 
 

1. Pokusy pro SDO budou založeny na lokalitách Branišovice, Hrubčice, Stupice, Uhřetice, 
Domanínek, Kujavy, Nechanice, Trutnov a Žabčice. 

2. Pokusy s pozdním výsevem po kukuřici nebudou zakládány. 
3. Pokusy na lokalitách Domanínek, Kujavy, Nechanice, Trutnov a Žabčice budou založeny 

systémem 2*2 (dvě opakování a dvě varianty pěstování). Pokusy na lokalitách Branišovice, 
Hrubčice, Stupice, Uhřetice budou založeny systémem 3*2(tři opakování a dvě varianty 
pěstování). 

4. V případě, že nebude vypsán dotační titul na zkoušky pro SDO jsou ochotni šlechtitelé na 
lokalitách Branišovice, Hrubčice, Stupice, Uhřetice dokončit pokusy pro SDO bez uhrazení 
nákladů. Rovněž Mendelova univerzita v Brně na lokalitě Žabčice dokončí pokusy bez 
uhrazení nákladů. 

5. Pokud AK ČR zajistí financování 50 % nákladů na zkoušení na lokalitách Domanínek, Kujavy, 
Nechanice a Trutnov, majitelé a zástupci odrůd uhradí zbylých 50% nákladů.  

- předběžná kalkulace:  
náklady na lokalitu 4*670 tj. 2 680,-Kč 
náklady na odrůdu 4*2 680,- Kč tj. 10 720,- Kč (50 % je 5 360,- Kč) 
náklady na zkoušení 27*10 720,- Kč tj. 289 440,- Kč (50 % je 144 220,- Kč) 

6. V případě, že AK ČR finance nezajistí, budou pokusy na těchto lokalitách předčasně 
ukončeny a žadatelé jsou ochotni uhradit zkušebním stanicím náklady na založení pokusu ve 
výši 100,- Kč na parcelu. 

 
Proběhla diskuze o možnosti zkoušení odrůd mírně rozšířit. V roce 2011 byl s ohledem na 

nejistotu ve financování počet založených pokusů výrazně omezen. V návaznosti na podněty z 
minulých jednání Ing. Horáková navrhla založit sérii pokusů (pouze v ošetřené variantě) po 
předplodině obilnině nebo předplodině kukuřici. Komise se přiklonila k zakládání pokusů po obilnině. 
Ing. Horáková pro další jednání připraví předběžnou kalkulaci nákladů na tyto pokusy. Konečné 
rozhodnutí o metodice pokusů bude provedeno na příštím jednání, které je plánováno na 14.7.2011.  
 
Ad3) 

Ing. Horáková informovala o: 
- rezignaci Ing. Nesvadby na členství v Komisi pro SDO pšenice, kterou zdůvodnil změnou 

svého pracoviště, 
- žádosti ZVÚ Kroměříž, s.r.o. o jmenování Ing. Petra Martínka, CSc. do komise.  

Přítomní neměli námitky proti jeho případnému členství. Ing. Martínek by měl obdobně jako zástupci 
ČMŠSA omezené možnosti hlasování.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Irena Bohatcová 
 
V Brně dne 29.4.2011 


