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Směsi osiv mohou obsahovat pouze takové osivo, které zákon povoluje  uvádět do 
oběhu samostatně. 

Do oběhu se smí uvádět směs: 

 osiv pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo  
zemědělských druhů (kromě řepy), uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., s 
výjimkou odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina,  

 osiv pro využití mimo zemědělskou výrobu, které smí obsahovat i druhy  
neuvedené ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., pokud však obsahuje alespoň jeden 
druh  uvedený ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., podléhá ustanovením zákona, 

 osiv odrůd jednoho nebo více druhů obilnin, 

 osiv odrůd jednoho druhu standardního osiva zelenin, a to v malém balení, 

 osiv určená pro použití při ochraně přirozeného prostředí nebo ve spojení se 
zachováním genetických zdrojů, 

 při přípravě směsi z dovezených komponentů dodavatel doloží i kopii 
„Oznámení dovozu“. 

 

Místa pro evidenci směsí 
 

Místa pro registraci směsí 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady uvádění do oběhu směsi osiv 

11.      Směsi osiv 

Pracoviště Adresa Kód 

odbor OS Praha 
Za Opravnou 4, 

150 06 Praha 5 – Motol 
0 

odd. OS Brno 
Hroznová 2, 

656 06 Brno 
6 

odd. OS Havlíčkův Brod 
Konečná 1930, 

580 01 Havlíčkův Brod 
5 

Odd. OS Olomouc 
Šlechtitelů 23, 

779 00 Olomouc - Holice 
7 
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Místa pro zasílání Míchacích protokolů 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost partie a vzorku směsi 
 

 Hmotnost partie se řídí komponentem, který má největší povolenou velikost par-
tie při samostatném uvedení do oběhu. 

 

 Hmotnost laboratorního vzorku se řídí komponentem, který má největší  
hmotnost laboratorního vzorku při samostatném rozboru. 

 

Zásady míchání směsí osiv 
 

Registrace směsí 
 

Před zahájením míchání směsi je dodavatel povinen požádat Ústav o přidělení  
registračního čísla a sdělit podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve směsi a pří-
padný obchodní název. Pro zjednodušení je možné použít příslušný formulář,  
který je k dispozici na stránkách Odboru osiv a sadby (v sekci Formuláře ke stažení 
- Směsi osiv). 
 

 Struktura registračního čísla  

 

Y—RRRR—XAAAA 

Kde: 

Y =  rok přípravy směsi 

RRRR =  registrační číslo dodavatele 

X =  kód příslušného pracoviště Ústavu registrujícího směs 

AAAA =  přidělené pořadové číslo 

 

 Návod k číslování partií směsí osiv je k dispozici v příloze č. 2 této publikace. 
 

 Pokud se změní některý komponent ve směsi, je nutné žádat o přidělení nového 
registračního čísla. 

 

 Směs lze pod daným číslem připravovat do konce kalendářního roku registrace. 
Poté je nutné požádat o přidělení nového registračního čísla. 

 

 Při opakovaném míchání směsi stejné receptury se jednotlivé partie číslují  
pořadovým číslem 01-99 (podobně jako u ostatních osiv). 

 

VZOR: 8-RRRR-08001/01 

11.  Směsi  os iv  

Pracoviště Adresa Kód 
Spádová  

oblast 

odbor OS Praha 
Za Opravnou 4, 

150 06 Praha 5 – Motol 
0 Čechy  

odd. OS Brno 
Hroznová 2 

656 06 Brno 
6 Morava 
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Míchací protokol 
 

 Ke každé partii musí být pořízen „Míchací protokol směsi“, který je k dispozici na 
stránkách Odboru osiv a sadby (v sekci Formuláře ke stažení - Směsi osiv).  
Partií se rozumí buď vsádka do míchacího zařízení nebo několik vsádek, a to 
maximálně v jednom míchacím dni. 

 

 Specifikace a množství jednotlivých komponentů uvedených v Míchacím  
protokolu musí souhlasit s průvodními doklady k těmto komponentům. 

 

 U druhů uvedených v druhovém seznamu, musí být kvalita každého z kompo-
nentů doložena Uznávacím listem nebo obdobným úředním dokladem země pů-
vodu osiva, pochází-li osivo ze členského státu EU, případně  
certifikátem ISTA. 

 

 Míchací protokol je možné vytvářet i přes Portál farmáře nebo z vlastního 
SW za použití webových služeb k přenosu do ÚKZÚZ. 

 

Vzorkování a kontrola směsí 
 

 Před vzorkováním provede vzorkovatel kontrolu dokladů původu osiva. 
 

 Z každé partie směsi odebere úřední vzorkovatel vzorek a připojí k němu  
Míchací protokol. 

 

 Vzorek s Míchacím protokolem se ukládá na regionálním oddělení Ústavu, které 
vydalo registrační číslo směsi. 

 

Balení a označování směsí 
 

 Směs smí být uváděna do oběhu pouze v konečných uzavřených a označených 
obalech. 

 

 Směs nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli dále rozvažována. 
 

 K označení směsí jsou určeny zelené návěsky (viz příloha č. 4), na kterých musí 
být uvedeno, kromě předepsaných údajů, též hmotnostní procentické složení 
směsi a způsob použití, pro který je určena, tj. pro zemědělskou výrobu, nebo 
mimo zemědělskou výrobu. 

 

 Maximální hmotnost malého balení směsi pro zemědělskou výrobu je 10,0 kg 
(malé balení typ EU B). 

 

 Maximální hmotnost malého balení směsi pro použití mimo zemědělskou výrobu 
je 2,0 kg (malé balení typ EU A). 

 

 Směsi určené mimo zemědělskou výrobu s balením větším než 2 kg budou 
označeny návěskami v souladu s § 19 zákona. 

 

 V případě, že dodavatel uvažuje o balení směsí ve více dílčích obalech, které 
jsou s návodem na použití vloženy do celkového společného obalu, je povinen 
dodržet ustanovení pro označování a balení. To znamená, že každý dílčí obal 
bude označen buď přímo složením nebo jiným označením (např. 1,2,3 apod.). 
Na konečném obalu bude uvedeno složení jednotlivých dílčích obalů a další  
povinné údaje pro malé balení. 

11.  Směsi  os iv  


