
Kapitola 15. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 
Vývozem se rozumí export rozmnožovacího materiálu do třetích zemí, tedy 
mimo území států EU. 
 
Pro takto vyvážená osiva platí především kvalitativní požadavky kontraktu, 
podle kterých lze vystavit certifikáty ISTA. 
 
Ke každé vyvážené partii budou vydány i národní doklady (UL nebo 
Rozhodnutí) a v případě partií neuznaných bude kontrolováno, jak bylo s 
osivem naloženo. 
 
K osivu certifikovanému podle Schémat OECD je vydáván certifikát, který  je 
dokladem druhové a odrůdové pravosti a čistoty. 
 
Pro uvádění do oběhu osiva v rámci EU doporučujeme využít národní 
certifikace - tj. tuzemské návěsky a dvojjazyčné Uznávací listy. 
 
Doklady k vývozu sadby brambor: 
 úřední návěska 
 dvojjazyčný Uznávací list. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

Žádosti o uznání množitelského porostu podle Schémat OECD je možné 
podat výhradně na odboru OS v Praze, a to v řádných termínech. 
Pozdější převod  z regionálních OOS není možný. 

 

Schémata OECD 

Pravidla ISTA  
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Podmínky zařazení odrůdy do seznamu OECD 

(do Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci): 
 
 Odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize České republiky. 
 
 Žádost o zařazení odrůdy do Seznamu odrůd OECD zasílejte, prosím, 
 na e-mailovou adresu:  monika.rubesova@ukzuz.cz 
 

Podmínky certifikace podle Schémat OECD 

 
Certifikát OECD je dokladem o druhové a odrůdové pravosti a čistotě partie. 
 
 Odrůda je zapsána v „Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci“. 
 Porost byl založen a uznán podle Schématu OECD pro daný druh. 
 Souběžně se založením porostu byla založena a kladně vyhodnocena 

vstupní vegetační zkouška (Pre-control). 
 Partie byla uzavřena a označena návěskami v souladu se Schématem 

OECD, včetně přiděleného čísla zahraniční partie. 
 Úředním vzorkovatelem byl odebrán vzorek na výstupní vegetační 

zkoušku (Post-control), který se odebírá u všech uznaných partií a všech 
kategorií i generací rozmnožovacího materiálu. 

 Certifikát OECD musí být doložen i certifikátem ISTA. Vzorek pro 
laboratorní zkoušení podle pravidel ISTA byl odebrán úředním 
vzorkovatelem ÚKZÚZ. 

 Certifikát OECD nemusí být doložen certifikátem ISTA – pokud tato 
podmínka není uvedena v kontraktu – u osiva s neukončenou 
certifikací, kde k označení obalů byly použity šedé návěsky. V tom 
případě vzorkovatel odebírá vzorek na výstupní vegetační zkoušku a „R“ 
vzorek. (Šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací jsou 
používány v případech, kdy je osivo vypěstováno v jedné zemi a 
upravováno v druhé zemi. Osivo s neukončenou certifikací nesmí být 
v ČR  uvedeno do oběhu). 

Přidělení čísla zahraniční partie 

 
Číslo zahraniční partie přiděluje ÚKZÚZ ke konkrétní tuzemské partii. Toto 
číslo je nepřenosné na jinou partii. Po manipulaci s osivem, kdy jsou původní 
návěsky odstraněny a vydávají se nové, se číslo zahraniční partie mění. Číslo 
zahraniční partie se skládá ze tří písmen CZE, která znamenají zkratku ČR 
v rámci OECD, a šesti číslic. 
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Podmínky vývozu na základě vystaveného 
oranžového certifikátu ISTA 

Najdete v publikaci  

Oranžový certifikát ISTA je dokladem kvality partie osiva, která byla 
vzorkována a zkoušena v souladu s pravidly ISTA („ISTA Rules“) 
 
 Partie osiva byla uzavřena a označena návěskami podle pravidel ISTA. K 

označení se používá  tuzemské číslo partie. 
 Vzorek pro laboratorní zkoušení byl odebrán podle pravidel ISTA  

úředním vzorkovatelem. Pro vydání certifikátu jsou inspektoři 
akreditováni pouze k ručnímu odběru vzorků. 

 V případě vývozu části partie po přeskladnění (část již byla vyvezena) je 
třeba provést přenávěskování pod dohledem semenářského inspektora a 
poté může být partie znovu certifikována. 

 Lze požádat o vydání duplikátu certifikátu. 
 O vystavení certifikátu ISTA je možno požádat i na standardní osivo při 

splnění  podmínek pro označování a uzavírání obalů. Úřední vzorkovatel 
odebere v souladu s pravidly ISTA vzorek a jsou provedeny laboratorní 
zkoušky rovněž v souladu s těmito pravidly.   

 
Na partii osiva pro vývoz, která je označena tuzemskými návěskami, lze 
vystavit oranžový certifikát ISTA, pokud na základě výsledků zkoušek 
odpovídá limitům pro uznání v rámci zemí EU. V ostatních případech  lze 
použít pouze návěsky ISTA.Takové osivo nesmí být uvedeno do oběhu v EU. 
 UPOZORNĚNÍ 

Objednávka návěsek   

 

Návěsky ISTA, OECD a šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací   
se objednávají u odboru osiv a sadby.  
 
 Návěsky ISTA jsou určeny pro partie osiva, na které se vydává pouze 

certifikát  ISTA.  
 Návěsky OECD se objednávají vždy na konkrétní partii osiva, kde se 

provádí certifikace podle Schémat OECD.  
Objednávky je možné podat: 
 osobně - na pracovišti odboru osiv a sadby v Praze Motole, 
 faxem  - na čísle 257 294 222, 
 e-mailem – na adrese jan.hybler@ukzuz.cz 

 
V případě objednání faxem nebo e-mailem je třeba telefonicky objednávku 
potvrdit. 
 Úhrada nákladů na návěsky 

 návěsky jsou fakturovány bezprostředně po jejich vydání, 
 fakturují se všechny vydané návěsky podle sazby za 1 návěsku. 

Objednávka:  
- návěsek OECD, ISTA 
(příloha č. 14) 
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Vzor šedé návěsky OECD 

Vzor návěsky OECD 

 
Při vývozu osiva do zahraničí mohou nastat tyto alternativy: 

 Vývoz osiva je realizován bezprostředně po jeho uznání. Z řádně 
adjustované partie je odebrán úřední vzorek a spolu s ním zasílá 
dodavatel „Žádost o uznání osiva“, kde v kolonce „Další požadavky“ 
uvede požadavek na vydání mezinárodních certifikátů,  případně č. 
kontraktu a kontraktační podmínky. 

 Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo maximálně s ročním 
odstupem od ukončení předchozích zkoušek. V tom případě dodavatel: 

 zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek 

 odešle žádost o vydání mezinárodního certifikátu (příloha č. 15). 
 Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo s více jak ročním 

odstupem od ukončení předchozích zkoušek. V tom případě dodavatel: 

 zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek 

 požádá o odběr vzorku 

 se vzorkem odešle „Žádost o kontrolu osiva“ (příloha č.9), 
s vyplněnou rubrikou „Číslo Uznávacího listu“ a kde v kolonce 
„Další požadavky“ uvede požadavek na vydání mezinárodních 
certifikátů, případně číslo kontraktu a kontraktační podmínky. 

 

Neuznané osivo 
 

 V rámci ČR ani EU nelze žádným způsobem uvádět neuznané osivo  
do oběhu, ani na základě kontraktu !! 

 O neuznání osiva je informován příslušný vedoucí oddělení a inspektor, 
který zajistí odstranění návěsek, jejich likvidaci, a důsledně bude 
kontrolovat další pohyb tohoto materiálu. 

 Osivo s nižší kvalitou lze vyvézt prokazatelně mimo země EU na 
základě kontraktu s certifikací a návěskami OECD, ISTA. Na návěskách 
však nesmí být uvedeno, že osivo odpovídá „EU rules and 
standards“ (dodavatel doloží kontraktem nebo prohlášením). 

 
Pozn.: Šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací jsou určeny pouze 
pro osivo vyrobené v některém státě EU, které bude dále uznáváno ve státě 
jiném. Nelze je použít pro oběh osiva v rámci ČR. 

Vzor návěsky ISTA 

Realizace vývozu 

 
Návěsky je možné odebrat osobně nebo mohou být zaslány poštou. 
Návěsky jsou vždy určeny k rukám semenářského inspektora, který je 
odpovědný za veškerou další  manipulaci s nimi. 
Povinností semenářského inspektora ÚKZÚZ je vedení evidence přijatých, 
vydaných a stornovaných návěsek OECD a ISTA, včetně návěsek pro osivo  
s neukončenou certifikací. 

Výdej návěsek 
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UPOZORNĚNÍ: 
 
 Certifikáty budou vystavovány jen na základě  písemné žádosti 

doručené poštou, faxem nebo e-mailem a bezprostředně po ukončení 
zkoušek. Písemná žádost může být buď součástí  Žádosti  o uznání 
osiva (v kolonce „Další požadavky“) nebo na samostatném 
tiskopisu ,,Žádost o vydání mezinárodního certifikátu“ zveřejněném 
v příloze č. 15 a na internetových stránkách ÚKZÚZ www.ukzuz.cz.  

 U osiva s neukončenou certifikací musí být tato skutečnost uvedena 
na žádosti o vydání mezinárodních dokladů. 

Postup při vydávání mezinárodních dokladů            
u osiva s neukončenou certifikací 

 
 Osivo je připravováno k vývozu podle jednotlivých partií v uzavřených 

obalech opatřených šedými návěskami s uvedením: „Not finally certified 
seed“, které vydává odbor osiv a sadby. 

 
 Při použití obalu přesahujícího předepsanou velikost partie, např. velko-

objemový kontejner,  je postup následující: 
 obal (kontejner apod.) musí být uzavřen a úředně zaplombován, 
 k dané hmotnosti osiva je vydáno tolik certifikátů, kolik se předpoklá-

dá konečných partií; každý certifikát má přiděleno číslo zahraniční 
partie (CZE) a šedou návěsku s označením „Not finally certified seed“ 
se dvěma kopiemi, 

 originály návěsek budou upevněny na obale pod plombou, kopie bu-
dou  nedílnou součástí certifikátu, 

 na jednotlivých certifikátech budou uvedena současně čísla ostatních 
expedovaných partií. 

Pozn.: v případě použití kovové plomby jsou pro tato balení určené plomby s 
označením „V“ 

Najdete v publikaci  

Žádost  
- o vydání mezinárodního 
certifikátu 
(příloha č. 15) 

Vzor dvojjazyčného UL 
(příloha č. 29A) 

Vývoz sadby brambor 

 
 Brambory nejsou zařazeny do Schémat OECD. 
 Certifikát při vývozu zastupuje úřední návěska odpovídající barvy          

pro sadbu brambor. 
 Na žádost dodavatelů může být vydán dvojjazyčný UL. 
 
 


