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Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných  
Ústavem v celém procesu certifikace osiva pověřenými osobami, a to: 

 

 kontrola dodržování správného postupu provádění přehlídek množitelských 
porostů, úřednímu dozoru podléhá 5 % množitelských porostů přehlížených 
pověřenými osobami, 

 

 kontrola dodržování správného postupu vzorkování; kontrola se provede u 
každého vzorkovatele alespoň jedenkrát ročně, 

 

 kontrola dodržování správného postupu při laboratorním zkoušení osiva,  
vyhodnocování rozborových karet a vydávání uznávacích listů. 

  

Následná kontrola je opatření k průběžné kontrole pověřených osob, provádí se 
podle povahy kontrolované činnosti buď formou laboratorního zkoušení nebo  
vegetační zkouškou. 

 

Výši následné kontroly stanoví Ústav vždy na celý následující sklizňový rok, vyhod-
nocení se provádí u laboratorních zkoušek po ukončení ozimé a jarní sezóny, u 
ostatních pověření po uplynutí sklizňového roku a po ukončení hodnocení VZ. 

 

Vyhodnocení následné kontroly 

 

Laboratorní zkoušky 

 

 V průběhu ozimé a jarní sezóny odebírají pracovníci Ústavu kontrolní vzorky 
osiva uložené na určených místech v četnosti stanovené podle předchozích 
výsledků následné kontroly a v pravidelných termínech každý měsíc.  

 

 Veškeré následné kontroly a hodnocení provádí Národní referenční laboratoř 
pro zkoušení osiva a sadby, pracoviště Praha. 

 

 Provedou se zkoušky čistoty, výskytu semen JRD a klíčivosti.  
 

 Pokud se při následné kontrole výsledek zkoušky klíčivosti bude lišit od  
původního rozboru provedeného pověřenou osobou více než o povolenou  
toleranci, zkoušku zopakují obě laboratoře - Ústavu i pověřená ve stejném ter-
mínu.   
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 Vyhodnocení shodnosti zkoušek se provádí 2x ročně, vždy po ukončení ozimé a 
jarní sezóny. 

 

 Výsledky rozborů prováděných v pověřené  laboratoři a v laboratoři Ústavu se  
porovnávají s tabulkami přípustných odchylek (tolerancemi), které jsou uvedeny  
v kapitole 15 Metodiky zkoušení osiva a sadby, a to: 

         -   Tab. 3.3. pro čistotu osiva 

         -   Tab. 4.1. pro semena jiných rostlinných druhů 

         -   Tab. 5.5. pro klíčivost 

 Přípustná odchylka pro stanovení podílu zadiny je 1 % . 
 

 Výsledky zkoušek jednotlivých vzorků následné kontroly se pověřeným  
osobám sdělují vždy po ukončení sezóny formou souhrnné tabulky.  

 

Přehled termínů odesílání vzorků následné kontroly v jednotlivých regionech: 

 1. týden v měsíci - střední, severní a západní Čechy 

 2. týden v měsíci - jižní a východní Čechy 

 3. týden v měsíci - jižní Morava 

 4. týden v měsíci - severní Morava 

 

Vegetační zkoušky 

 

 Jsou určeny k následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty u osiva sklizeného  
z množitelských porostů přehlížených pověřenými osobami a u osiva vzorkované-
ho pověřenými osobami. 

 

 Z hodnocení porostu vegetační zkoušky je pořízen zápis, celkové vyhodnocení se 
provede po ukončení hodnocení všech vegetačních zkoušek. 
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