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Základní informace 

 
Standardní osivo je kategorie použitelná pouze pro zeleniny a určená zejmé-
na k produkci zeleniny. 
 
Tato kategorie rozmnožovacího materiálu nepodléhá uznávacímu řízení. 
 
Standardní osivo je vyrobeno v přímé odpovědnosti dodavatele a podléhá 
následné kontrole Ústavu. 
 
Standardní osivo musí splnit požadavky na kvalitu a druhovou a odrůdovou 
pravost a čistotu. 
 
 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 

§ 9   - Standardní osivo 

§ 12 - Směs osiv       

§ 19 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 

 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 

§ 13- Standardní osivo  

§ 24 až 27  

Přílohy č. 8, 9, 10, 11, 20 

Standardní               
osivo Stránka 57 



 
Zákon č. 219/2003 Sb. stanovuje dodavateli standardního osiva následující 
povinnosti:  
 odebírat vzorky z každé vyrobené partie osiva a uchovávat je po dobu   

2 let, 
 vést a uchovávat záznamy po dobu 3 let. 
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Výroba pod dohledem udržovatele 

 
Dohled udržovatele odrůdy obsažený v zákoně znamená zajištění takového 
stavu, aby vědomým či náhodným vlivem množitele nedošlo ke změně vlast-
ností odrůdy, za které je udržovatel odpovědný.  

Dovoz standardního osiva 

 
Pro uvádění do oběhu standardního osiva pocházejícího z jiného členského 
státu EU nebo dovezeného ze třetí země je dodavatel povinen dodat Ústavu 
Oznámení dovozu. Oznámení o dovezeném standardním osivu je potřeba do-
dat nejpozději do 7 dnů od uvolnění z celního režimu. Dodavatel přidělí kaž-
dé zahraniční partii tuzemské číslo partie (s výjimkou malého balení určené-
ho konečnému spotřebiteli). 

Oznámení dovozu 
(příloha č. 13) 
 
Vyplňování Oznámení 
dovozu - viz kapitola 14 

Směs standardních osiv  

 
Do oběhu lze uvádět směs standardních osiv několika odrůd jednoho druhu 
zeleniny, a to pouze v malém balení o maximální hmotnosti stanovené vyhláš-
kou č. 129/2012 Sb.  

 
Nejvyšší povolená  
hmotnost malého balení 
- viz kapitola 10  

Malé balení standardního osiva 

 
Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele ne-
bo potiskem obalu s údaji uvedenými v příloze č. 8 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

Evidence standardního osiva 

Tiskopis  
- Evidence standardního 

osiva 
   (příloha č. 16) 
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Zodpovědnost výrobce  

 
U standardního osiva zodpovídá za druhovou a odrůdovou pravost a za kvali-
tu osiva stanovenou vyhláškou dodavatel. Ten je též povinen seznámit odbě-
ratele s vlastnostmi standardního osiva.  
V souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme na: 
 Povinnost stanovení a následného oznámení hodnot: 

 procenta hybridnosti u hybridních odrůd košťálovin, cibule, kukuřice, 
okurek, paprik a rajčat. Tuto vlastnost (hybridnost) je možné ověřit 
pouze následnou vegetační zkouškou, o které je dodavatel povinen 
vést následně kontrolovatelné záznamy. 

Následná kontrola 
Tiskopis 
-  Potvrzení o kvalitě  
  standardního osiva 
  (příloha č. 17) 
 

 
Ústav provádí každoročně následnou kontrolu standardního osiva podle § 9 
zákona č. 219/2003 Sb., a to jak přímo u dodavatelů, tak v obchodní síti 
v rozsahu, který sám stanoví.  
 Kontroluje výrobní evidenci, tj.: 

 výdajové a příjmové doklady týkající se osiva - druh, odrůdu, 
množství, původ  

 doklady o provedení odpovídajících polních přehlídek 
 doklady o provedených laboratorních rozborech a případných 

vegetačních zkouškách 
 způsob oznámení kvality standardního osiva odběrateli. 

 
 Odebírá vzorky pro následnou laboratorní kontrolu kvality osiva a na  

vegetační zkoušky pro kontrolu druhové a odrůdové pravosti a případné 
stanovení hybridnosti osiva: 
 o výsledku laboratorních zkoušek je dodavatel informován posudkem 

o kvalitě osiva s vyhodnocením, zda osivo odpovídá či neodpovídá 
požadavkům vyhlášky, 

 z vyhodnocení vegetačních zkoušek obdrží dodavatel protokol 
o druhové a odrůdové  pravosti  a čistotě.   

Případné zjištěné nedostatky v kvalitě osiva jsou důvodem k zahájení 
správního řízení včetně stanovení pokuty.     


