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 Osivo se smí uvádět do oběhu v malém balení, jsou-li splněny požadavky na  
nejvyšší povolenou hmotnost malého balení u jednotlivých druhů stanovené  
vyhláškou a požadavky na označování. 

 

 Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele  
nebo potiskem obalu, které obsahují označení, že se jedná o malé balení. 

 

 Údaje, které mají být uvedeny na malých baleních jednotlivých plodin  
a kategorií, jsou podrobně uvedeny v částech VII příloh č. 1 - 8 vyhlášky  
č. 129/2012 Sb. 

 

 Obal malého balení musí být zajištěn tak, aby jej nebylo možno otevřít bez 
zjevného poškození, údaje na něm musí být srozumitelné pro spotřebitele  
a smí být znovu uzavřen pouze pod úředním dozorem. 

 

 Za malé balení je považováno i balení vzniklé rozvažováním z větších obalů,  
provádí-li tuto činnost osoba, která splnila registrační nebo ohlašovací  
povinnost podle § 16 zákona a jsou-li dodržena všechna ustanovení  vyhlášky 
č. 129/2012 Sb. k označování a balení malého balení.  

 

 Směsi osiv nesmějí být při prodeji konečnému spotřebiteli rozvažovány. 

Základní informace 

10.    Malé balení 
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10.     Malé ba lení  

Nejvyšší povolená hmotnost nebo nejvyšší povolený  

počet kusů v malém balení 

Druh 

Nejvyšší hmotnost  

osiva (bez aditiv)  

v kg 

Nejvyšší 

počet  

kusů 

zemědělské druhy  

osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro pří-
mý výsev 

2,5 100 tis. 

osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného výše 10,0  

trávy, luskoviny, jeteloviny a jiné krmné plodiny: 

 

- malé balení ES B 

(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný 
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo 
nebo směs osiv k využití pro zemědělskou vý-
robu) 

 

- malé balení ES A 

(směs osiv k využití mimo zemědělskou výro-
bu) 

 

 

10,0 

 

 

 

 

2,0 

 

brambory 10,0  

obilniny 10,0  

olejniny a přadné rostliny 10,0  

zeleninové druhy  

luskové zeleniny 5,0  

cibule, echalion, kerblík, chřest, mangold, řepa 
salátová, vodnice, meloun vodní, tykev velkoplo-
dá, tykev  obecná, mrkev, ředkev, ředkvička, čer-
ný kořen,     špenát, kozlíček polníček 

 

0,5 
 

sadba česneku 1 kg nebo 35 cibulí česneku  

ostatní druhy 0,1  


