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Sazenice zeleniny jsou skupinou nově sledovanou od platnosti zákona. 

 

Dodavatelé sazenic zeleniny musí být pro tuto činnost registrováni u Ústavu. 

 

 Sazenice se vyrábí v plné zodpovědnosti dodavatele, který musí  

− být pro tuto činnost registrován u Ústavu, 

− informovat Ústav o výskytu škodlivých organismů, 

− popsat, sledovat a kontrolovat kritické body výrobního procesu, 

− umožnit odběr vzorků, 

− zabezpečit čistotu a pravost druhu nebo odrůdy, 

− vést a uchovávat záznamy. 

 

 Vyhláška č. 129/2012 Sb. stanoví: 

− požadavky na vlastnosti sazenic zeleniny, 

− způsob balení a označování, 

− podmínky pro sledování a kontrolu kritických bodů, 

− náležitosti evidence a způsob vedení záznamů. 

 

 Vyhláška č. 61/2011 Sb. stanoví: 

− postup při odběru vzorků. 

 

 Pro sadbu česneku zatím platí pravidla uvedená na další stránce, protože  
nebyla schválena novela zákona a vyhlášky upravující tento druh sadby. 

 

 

Základní informace 
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Zaměstnavatel  

Osoba, která uvádí sadbu česneku do oběhu (týká se i dovozu a dalšího prodeje), je 
povinna podle § 16 zákona podat u Ústavu oznámení o zahájení činnosti. Na základě 
tohoto oznámení je dodavateli Ústavem přiděleno registrační (evidenční) číslo. 

 

Uvádět do oběhu je možné pouze odrůdy, které jsou registrovány v České republice – 
jsou zapsány ve Státní odrůdové knize, nebo odrůdy zapsané ve Společném katalogu 
odrůd druhů zelenin.  

 

Sadba musí být uznána v kategorii rozmnožovací materiál předstupňů (SE) nebo  
základní rozmnožovací materiál (E) nebo certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo 
se musí jednat o standardní sadbu (S).  

 

Sadba uváděná do oběhu ve velkém balení musí být označena úřední návěskou  
příslušné barvy (SE – bílá návěska s fialovým pruhem, E – bílá návěska, C – modrá 
návěska) nebo návěskou pro standardní sadbu žluté barvy.  

 

Standardní sadbu může vyrábět dodavatel – šlechtitel. Je vyráběna pod dohledem 
šlechtitele za podmínky vedení předepsané evidence a kontroly zdravotního stavu. 
Pracovníci Ústavu pak provádí kontrolu výroby a vedení záznamů u těchto dodavatelů.  

 

Zákon v § 19 a § 19a stanovuje, že sadbu je možné uvádět do oběhu pouze 
v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně jeho obsahu. Podmínka uzavřeného 
obalu platí i pro expedici sadby v tzv. malém balení. Obal malého balení musí být  
zajištěn tak, aby jej nebylo možno otevřít bez zjevného poškození.  

 

Pokud je na prodejnu dodána sadba česneku ve velkém balení, pak prodejce může, za 
předpokladu, že má u Ústavu splněnu tzv. ohlašovací povinnost (podal „Oznámení o 
zahájení činnosti dodavatele“ a má tudíž přiděleno evidenční číslo), provést rozvážení 
do malých balení při splnění všech uvedených podmínek pro malé balení. Tuto činnost 
nelze provádět přímo na prodejně před zákazníkem, ale nejlépe v časovém předstihu 
v prostorách skladu. 

 

Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele nebo  
potiskem obalu (neplatí barevné rozlišení podle generací) s následujícími údaji:  

 název druhu 

 název odrůdy 

 údaj o kategorii a generaci 

 číslo partie 

 označení dodavatele; v případě, že jde o malé balení vzniklé  

rozvážením velkého balení, uvede se dodavatel (např. prodejce), který sadbu 
rozvážil do malého balení 

 hmotnost nebo počet kusů v obalu 

 údaje o dodatečné úpravě např. mořením 

 

Jako obal pro malé balení se používá síťovina, do které je umístěno nejvýše 1 kg nebo 
nejvýše 35 kusů cibulí česneku. 

Podmínky pro uvádění do oběhu (prodej) sadby česneku 
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