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 Za dovezené se považuje osivo, které pochází ze třetích zemí, nikoli z  
členských států Evropské unie. Veškeré osivo dovezené ze třetích zemí nebo 
vyrobené v jiném členském státě Evropské unie a uváděné do oběhu  
v České republice podléhá „Oznámení dovozu“ podle § 18 zákona. 

 
 Osivo a sadba brambor zahraničního původu uváděné do oběhu v České  

republice musí splňovat požadavky vyhlášky č. 129/2012 Sb. a musí být  
doprovázeny originály úředních certifikátů. Jedná se o: 

 Certifikáty ISTA a OECD, na návěskách bude uvedeno, že jsou splněny 
standardy EU, nebo  

 národní certifikáty členských zemí EU, vydané úředními autoritami nebo 
pod jejich dohledem, nebo  

 návěsku na osivu, které není určeno do dalšího množení.  
 
UPOZORNĚNÍ:  
Řízení o uznání množitelského porostu, který byl založen z rozmnožovacího 
materiálu pocházejícího z jiného členského státu EU nebo dovezeného ze třetí 
země a u něhož nebylo dodáno Oznámení dovozu nebo nebyly doloženy  
příslušné certifikáty, bude zastaveno, pokud dodavatel ve stanovené lhůtě  
neučiní nápravu! 

 
Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu 

 Do ČR je možné dovézt bez povolení rozmnožovací materiál  

 odrůd registrovaných v České republice, jde-li o druhy uvedené ve vyhlášce 
č. 378/2010 Sb.,  

 okrasných druhů a ostatních druhů neuvedených ve vyhlášce č. 378/2010 
Sb., 

 odrůd zapsaných ve společném katalogu. 

 Rozmnožovací materiál je možné dovézt jen, je-li v zemi původu úředně uznán 
a je opatřen platnými doklady mezinárodních organizací nebo obdobnými  
platnými doklady jiného oprávněného orgánu. 

 Na ostatní odrůdy se vztahuje povolení k dovozu podle § 18 odst. 4 zákona.  
Tiskopis „Žádost o povolení dovozu“ je k dispozici na stránkách Odboru osiv  
a sadby (v sekci Formuláře ke stažení - Dovoz). 

 U osiva odrůd, které nejsou geneticky modifikované, bude v žádosti dále uvede-
no: „Prohlašujeme, že dovážené osivo neobsahuje příměs geneticky modifiko-
vaných organismů („GMO“).“ 

Základní informace 

14.Dovoz rozmnožovacího 
                 materiálu 
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 Dovozce je povinen do 7 dnů od uvolnění z celního režimu oznámit dovoz odboru 
osiv a sadby v Praze. Toto oznámení se povinně vztahuje na rozmnožovací materiál 
předstupňů, základní a certifikovaný rozmnožovací materiál, standardní osivo a  
obchodní osivo druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb. V oznámení je třeba 
uvést následující údaje: 

 druh a odrůda osiva nebo sadby, 
 kategorie, generace, 
 číslo zahraniční partie, 
 přidělené tuzemské číslo partie (s výjimkou malého balení určeného konečné-

mu spotřebiteli), 
 dovezené množství (uvádět v závazných jednotkách hmotnosti), 
 účel použití (tj. osivo nebo sadba určené pro přímý prodej, výsev na běžné 

plochy, osivo nebo sadba určené do dalšího množení), 
 země původu osiva (země, kde bylo osivo vyrobeno), 
 místo uložení osiva, včetně PSČ, 
 v případě, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu, vyznačit tuto sku-

tečnost na formuláři „Oznámení dovozu“. 
 

 Dodavatel je povinen neprodleně oznámit Ústavu rozmnožovací materiál, který po-
chází z jiného členského státu a bude uveden do oběhu na území ČR. 

 

 U osiva určeného do dalšího množení zašle dovozce současně s hlášením dovozu 
rovněž kopii mezinárodně platných dokladů a doklad o dovezeném množství včetně 
fotokopie návěsky. 

 

Oznámení lze doručit běžnou poštou (dopisem), faxem nebo elektronickou poštou, a to 
za použití formuláře „Oznámení dovozu“, který je k dispozici na stránkách Odboru osiv a 
sadby (v sekci Formuláře ke stažení - Dovoz). 
 

Vzorkování dovezeného osiva 
 

 Dovozce je povinen požádat o odběr vzorku na vegetační zkoušky:  
 z osiva, které bude použito do dalšího množení podle Schémat OECD, 
 z osiva, které bude použito k založení porostů jako tzv. „množení pro zahraničí“, 

 dovozce může požádat o odběr vzorku za účelem: 
 vytvoření rezervního vzorku, 
 ověření kvality osiva, 

 u osiva dováženého na základě Rozhodnutí o povolení dovozu podle § 18 zákona je 
dodavatel  povinen podle odstavce 5 písmene a) umožnit odběr vzorků pro násled-
nou kontrolu, tzn. umožnit odběr vzorku na vegetační zkoušku nebo ověření 
kvality osiva v laboratoři, 

 vzorky na kontrolu obsahu geneticky modifikovaných příměsí budou odebrány u  
osiva kukuřice, řepky, sóji, sadby brambor, a to ze všech partií pocházejících ze  
třetích zemí a náhodně bude tato kontrola provedena i u osiva pocházejícího z  
Evropské unie, 

 pro sadbu brambor Ústav každoročně stanoví plán vzorkování formou „Pokynu ke 
vzorkování sadby brambor jiné země původu“. 

Oznámení dovozu 

14. Dovoz rozmnožovacího materiálu 
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 Vzorky určené pro založení vegetačních zkoušek zasílá dodavatel  na zkušební sta-
nice Přerov nad Labem nebo Hradec nad Svitavou, jak je uvedeno v kapitole č. 17, 

 vzorky určené pro ověření kvality osiva se zasílají do kterékoliv laboratoře Odboru 
osiv a sadby. U osiva řepky vzorkovatel vyplní na žádosti informaci, zda byl odebrán 
vzorek na stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů. 

 
Laboratorní zkoušení 
 
 Laboratoř provede všechny zkoušky, o které dodavatel požádá.  
 U vzorků  odebraných z pokynu Ústavu se provádějí zkoušky za účelem kontroly 

kvality osiva uváděného do oběhu. 
 Na základě provedených zkoušek vydá odbor / oddělení osiv a sadby ÚKZÚZ  

posudek o kvalitě osiva 
 
Úhrada nákladů 

 
 Veškeré činnosti spojené s kontrolou rozmnožovacího materiálu z dovozu podléhají 

úhradě nákladů. Výjimku tvoří vzorkování na vegetační zkoušky a kontrolní vzorky 
odebrané z podnětu ÚKZÚZ, Odboru osiv a sadby. 

 Semenářský inspektor vyplní v „Žádosti o odběr vzorku“, zda budou či nebudou  
náklady fakturovány. 

 
Citovanými podmínkami dovozu není dotčeno ustanovení § 25 zákona č. 78/2004 
Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, 
týkající se dovozu a vývozu geneticky modifikovaných organismů a genetických 
produktů. 

 
 
 

. 

Zasílání vzorků 
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