
Kapitola 5. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Z hlediska použitého materiálu existují: 
 návěsky  z  neroztržitelného materiálu (Tyvek) 
 nalepovací etikety (samolepky) 
 potisk obalů 
 pruh neroztržitelné fólie. 

  

Podle konečné certifikace rozlišujeme: 
 tuzemské návěsky určené pro oběh v ČR i zemích EU 
 návěsky pro certifikaci podle Schémat OECD 
 návěsky pro certifikaci podle Pravidel ISTA 
 návěsky určené k uvedení do oběhu osiva úředně nezapsaných od-

růd 
 návěsky dodavatele pro kategorii standardní osivo 
 návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s výše 

uvedenými typy v ostatních případech. 
Minimální velikost návěsky je 110 mm x 67 mm. 

Tuzemské návěsky jsou k dostání buď v provedení Tyvek (neroztržitelný 
materiál) nebo v podobě papírových samolepek. Samolepky jsou určeny vý-
hradně na papírové obaly.  Návěsky OECD a ISTA jsou pouze v prove-
dení Tyvek. 

Všechny úřední návěsky jsou číslované, a to přímo z výroby nebo se číslo 
tiskne následně podle schváleného postupu. 

U všech typů návěsek musí být dodavatelem vedena evidence přijatých a 
vydaných návěsek.  

Od roku 2012 došlo k úpravě textu „ES/EC rules and standards“  na ná-
věskách. Nové návěsky jsou označeny textem „ EU rules and standards“. 

Návěsky s původním textem „ES/EC rules and standards„ jsou určeny 
pouze pro domácí trh. 

Úřední návěsky s textem „EU rules and standards“ jsou určeny 
výhradně pro druhy  uvedené v Druhovém seznamu. 

 

 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 19 -  Označování a balení rozmnožovacího materiálu 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 24 - 26 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 
Příloha č. 20  

Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 
§ 2 - Postup při kontrole průvodních dokladů 
Příloha č. 2 
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Úřední návěsky v oběhu 

Návěska -  Potisk obalů 

 
V oběhu se mohou objevit návěsky v několika provedeních: 

Úřední návěsky  pro oběh v ČR i v zemích EU: 

 neroztržitelné návěsky v nekonečném pásu s vodící perforací a s textem 
„EU rules and standards“,  

 nalepovací etikety v nekonečném pásu s vodící perforací a s textem  
       „EU rules and standards“, 
 neroztržitelné návěsky v nekonečném pásu bez vodící perforace určené 

pro dotisk v termotransferových tiskárnách a s textem „EU rules and 
standards“,  

 všitý pruh neroztržitelné fólie se schváleným potiskem s textem  
       „EU rules and standards“, 
 schválený potisk obalů s textem „EU rules and standards“. 
 
       Od 1.1.2014 došlo ke sloučení ÚKZÚZ a SRS. Z tohoto důvodu došlo ke                

změně loga Ústavu na návěskách. Návěsky se starým logem jsou platné  
do 31.12.2016. 

 
Návěska tištěná přímo na obal rozmnožovacího materiálu musí splnit 
následující požadavky: 
 tisk nesmazatelnou barvou, 
 uvedení všech zákonem stanovených  údajů pro daný rostlinný druh, 
 dodržení standardní kvality potisku na všech obalech v partii, 
 barevné odlišení kategorií a generací, a to buď barvou inkoustu použitého 

k potisku nebo barevnou samolepící etiketou, 
 každý obal bude opatřen číslem návěsky současně s ostatním potiskem 

(podle systému číslování dále uvedeného v dalším odstavci) nebo  
       se využije číslovaných samolepících etiket v barevném provedení  
       (viz předchozí odkaz). 
 
Dodavatel musí mít potisk obalů schválen Ústavem. 

UPOZORNĚNÍ 

-  vzor nové návěsky 
   (příloha č. 44) 
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Kvalita tisku doplňovaných údajů 

 
§ 19 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb.: 

Údaje na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu musí být 
dobře čitelné a nesmazatelné. 

 

Náležitosti, které musí být uvedeny na návěskách, jsou uvedeny v: 

§ 19 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb. 

§ 24 odst. 1 a přílohách č. 1 - 8 částech VI vyhlášky č. 129/2012 Sb.. 

 
Číslování úředních návěsek 

Najdete v publikaci  

 
 Číslo návěsky může být: 
 osmimístné číslo, které bylo vytištěno v tiskárně současně se základním 

předtiskem a na prvním místě je vždy rok výroby návěsky, nebo 
 vlastní číslo, a to podle určeného systému a při použití schváleného vý-

početního systému. 
 
 Podmínky použití vlastního tisku čísel na návěsky: 

 číslo se tvoří z jednomístného označení ročníku tisku návěsky 
(pokud již není předtištěno na návěskách), čtyřmístného registrač-
ního čísla dodavatele a sedmimístného čísla návěsky, přičemž každá 
barevná řada (odlišení generací) bude začínat od čísla 0000001 (bez 
pomlček!!!!), 

 zasílání seznamu použitých čísel na odbor OS v Praze (tisk + datový 
soubor), 

 vedení evidence přijatých, použitých a stornovaných návěsek, která 
souhlasí s příjmovými doklady, kontroluje SI,   

 oznámení této skutečnosti tiskárně návěsek, a to včetně počtu návěsek 
k odběru v následujících termínech: 

 do konce dubna pro ozimy  
 do konce října pro jařiny 

 v sedmimístném čísle návěsky je možné první pozici využít pro 
označení filiálky nebo čističky (u firem s více provozy). 
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Evidence návěsek                    
u dodavatele 
(příloha č. 26) 

 
Evidence návěsek 

Podle § 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 61/2011 Sb. před vzorkováním dodavatel 
vzorkovateli předloží evidenci použitých návěsek. 

Pozn.: likvidace nepoužitých nebo při tisku zkažených návěsek musí být v 
evidenci rovněž zaznamenána  a likvidace potvrzena inspektorem ÚKZÚZ. 
 

Najdete v publikaci  

Formulář 
- Prohlášení o osivu 
  s neukončenou certifikací 
 (příloha č. 32) 

 
Osivo s neukončenou certifikací - šedé návěsky 
 
 toto označení se používá pro osivo z uznaných množitelských porostů, 

které bude upravováno a uznáváno v jiném členském státě (a naopak) 
 osivo  se označuje šedou návěskou 
 osivo vždy doprovází úřední návěska a úřední doklad, jehož náležitosti 

stanoví § 25 odst. 5 a příloha č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 vzorek na kontrolu kvality osiva se odebírá pouze na žádost dodavatele 
 návěsky pro osivo s neukončenou certifikací vydává vždy Ústav  

na základě žádosti dodavatele k rukám SI 

Závěrečné informace 

 
 odbor osiv a sadby 

 schválil možnost celkového potisku návěsek semenářskou firmou za 
těchto podmínek: 
 seznamy vydaných návěsek včetně přidělených číselných řad; 

tisk návěsek bude prováděn takovým typem tiskárny, aby byla 
zajištěna nesmazatelnost a trvanlivost tisku. Naprosto nevhodné 
pro tento postup jsou tiskárny jehličkové nebo inkoustové, 

 dodavatel předloží odboru osiv a sadby vzor tisku těchto návě-
sek k posouzení, 

 firma Peroutka (Martin Peroutka, Buštěhrad 674,  PSČ 273 43 
Buštěhrad, tel.: 312 291 333) na požádání (v dostatečném časo-
vém předstihu) dodá návěsky v barevných provedeních dle jed-
notlivých kategorií a generací s předtiskem loga ÚKZÚZ a jeho 
názvu, 

 dodavatel plně zodpovídá za kvalitu vydaných návěsek, 
 dodavatel vede evidenci přijatých, vydaných a stornovaných 

návěsek, kterou kontroluje semenářský inspektor, 
 dodavatel zasílá pravidelně seznamy vydaných návěsek, včetně 

přidělených číselných řad, 
 tento postup vyžaduje odpovídající programové vybavení. 

Vzor šedé návěsky: 

Formulář  
-  Protokol  o likvidaci  
    návěsek 
  (příloha č. 39) 



Stránka 24       5. Návěsky 

 
 Odbor osiv a sadby vydává mezinárodní návěsky OECD v provedení 

z neroztržitelného materiálu. 
 
 Návěsky ISTA jsou z neroztržitelného materiálu a pouze v oranžové 

barvě pro všechny kategorie a generace. 
 

 Je-li na návěskách OECD (popř. ISTA) na žádost dodavatele uvedeno, 
že osivo splňuje standardy EU: „EU rules and standards“, dodavatel 
zajistí, že osivo nebude vyvezeno dříve, než budou známy výsledky 
všech zkoušek. V př ípadě neuznání osiva musí být návěsky 
odstraněny, nebo jinak znehodnoceny. 

UPOZORNĚNÍ 
 
U osiva určeného do zemí EU nemusí být na návěskách uveden  
dodavatel. 
 
 
Je-li osivo označeno návěskami OECD, může být uvedeno do oběhu  

v ČR , pokud kvalita osiva splňuje požadavky české legislativy. 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme, že podle platného Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rost-
lin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, jeho článku 
49, odstavce 4, platí pro mořené nebo jinak chemicky ošetřené osivo následu-
jící požadavek: 
 
Bylo-li osivo ošetřeno přípravkem na ochranu rostlin, musí být na úřední ná-
věsce nebo na návěsce dodavatele a v doprovodných dokladech uvedena tato 
skutečnost, společně s názvem použitého přípravku na ochranu rostlin, jeho 
účinnou látkou nebo látkami, standardními větami týkajícími se bezpečnost-
ních opatření podle zvláštního právního předpisu* a opatřeními ke snížení 
rizika uvedenými v povolení použitého přípravku na ochranu rostlin. 
 
* Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označo-
vání a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 


