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ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ, UVÁDĚNÍ DO OBĚHU A VYUŽÍVÁNÍ 
CERTIFIKOVANÉHO OSIVA POLNÍCH PLODIN 

 

Co je certifikované osivo? 

Certifikovaný rozmnožovací materiál je dle definice zákona, rozmnožovací materiál vyrobený 
přímo ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, z rozmnožovacího materiálu předstupňů nebo 
ze základního rozmnožovacího materiálu anebo z certifikovaného rozmnožovacího materiálu. 
Jedná se o rozmnožovací materiál, který je vyráběn pod dohledem kontrolní organizace, konkrétně 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. U takto vyrobeného osiva jsou 
garantovány minimální požadavky na jeho vlastnosti. 

Certifikované osivo se člení na jednotlivé kategorie a generace podle níže uvedeného přehledu 

 

Kategorie Šlechtitelský 
rozmnožovací 
materiál 

Rozmnožova
cí materiál 
předstupňů 

Základní 
rozmnožovací 
materiál 

Certifikovaný 
rozmnožovací 
materiál 

Generace  SE1, SE2, SE3 E C1, C2, (C3) 

 

 

Přehled legislativy, kterou se certifikace osiva 

a jeho uvádění do oběhu řídí 

 

Certifikaci osiva a jeho uvádění do oběhu vymezuje zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin (zákon o oběhu osiva a sadby). Certifikaci podléhají odrůdy 
druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných 
rostlin, tzv. druhový seznam. U druhů neuvedených v tomto seznamu, jako je např. proso nebo 
pohanka, není certifikace prováděna a nevztahuje se na ně výše uvedený zákon. V praxi to 
znamená, že takovéto osivo není pod kontrolou ÚKZÚZ a lze s ním obchodovat, aniž by splňovalo 
náležitosti uvedené v zákoně o oběhu osiva a sadby. Osivo druhů neuvedených v druhovém 
seznamu nebude proto např. označeno úřední návěskou s logem ústavu, ale vždy pouze firemní 
návěskou. Zákon č. 219/2003 Sb. přesně vymezuje požadavky jak na osivo, tak na jeho adjustaci a 
na uvádění do oběhu (prodej). Při jakémkoliv zjištění porušení některého paragrafu zahajuje 
ÚKZÚZ správní řízení, při kterém je možné uložit pokutu podle závažnosti přestupku až do výše 
1000 000,- korun. 
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Proces certifikace osiva a sadby 

 

Certifikaci provádí ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby na základě podané žádosti v tzv. uznávacím 
řízení, které se dělí na dvě části.  

1. Uznávací řízení množitelského porostu, jež zahrnuje 

 Podání žádosti o uznání množitelského porostu 

 Polní přehlídku/přehlídky porostu a vydání dokladu na porost, tzv. uznávací list  
 
U množitelského porostu je během vegetace provedena minimálně jedna polní přehlídka 

(leckdy 2 i více) podle toho jak stanoví vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a 
sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Porost je posuzován semenářským inspektorem a to v době 
nejvhodnější pro posouzení vlastností odrůdy. Během přehlídky se vždy hodnotí celkový stav 
z hlediska osivářského, dodržení izolací (mechanická a prostorová) pro zajištění zamezení 
přimíchání příměsí a nevhodnému opylení, čistota a pravost druhu a odrůdy, zaplevelení, zdravotní 
stav a výskyt škůdců. Pokud hodnocení výše uvedených vlastností nepřekročilo stanovené 
požadavky a limity vyhláškou č. 129/2012 Sb., je na porost vydán Uznávací list. Pokud porost 
nevyhovuje parametrům stanovených vyhláškou, je na porost vydáno Rozhodnutí o neuznání. 
Z takového porostu není možné za žádných okolností dále vyrábět certifikované osivo. 

2. Uznávací řízení rozmnožovacího materiálu (osiva), jež zahrnuje 
 

 Podání žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu 

 Odběr úředního vzorku osiva sklizeného z uznaného množitelského porostu 

 Provedení předepsaných laboratorních zkoušek 

 Vystavení dokladu (certifikátu) na osivo – uznávací list 
 
Po sklizni množitelského porostu je u osiva provedena úprava (čištění), rozdělení do 

jednotlivých partií a je provedena adjustace do obalů, ve kterých je později expedováno. Z těchto 
uzavřených obalů je úředně odebrán vzorek na laboratorní zkoušení, při kterém se kromě 
hodnocení čistoty a klíčivosti stanovuje vlhkost, HTS, zdravotní stav a některé další parametry. 
Pokud výsledky stanovení vyhovují parametrům požadovaných vyhláškou, je na osivo vydán 
certifikát – uznávací list. V tomto okamžiku se osivo stává certifikovaným a je možné ho uvádět do 
oběhu – obchodovat s ním. 

 

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 

Uznané (certifikované) osivo je možné uvádět do oběhu pouze, je-li uznáno v některé (v 
přehledu uvedené) kategorii/generaci. Další podmínkou je, že osivo musí být v uzavřených 
obalech, které jsou opatřeny úřední pojistkou (za tu se považuje např. plomba na úvazku, prošití 
papírového pytle, ventilový pytel apod.), ta má zajistit, aby nedošlo k manipulaci s osivem bez 
zjevného porušení obalu a dále úřední návěskou. Ta musí být s obalem trvale spojena. Vyhláška č. 
129/2012 Sb. přesně předepisuje jaké údaje musí být uvedeny na návěsce.  

Vždy musí být uveden název druhu a název odrůdy. U směsí, např. travních je povinné uvádět 
procentuální zastoupení druhů s názvy jednotlivých odrůd. Dále pak označení kategorie/generace, 
číslo partie, hmotnost nebo počet ks v obalu, údaj o chemickém ošetření a použitý přípravek, 
označení dodavatele, označení certifikačního úřadu, země výroby, označení „pravidla a normy EU“ 
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a datum vzorkování. Barva návěsky závislá na kategorii/generaci rozmnožovacího materiálu. Pro 
generaci C1 se používá návěska modré barvy, pro C2 pak červené barvy. 

 

Vzor návěsky pro certifikované osivo generace C1 

 

Obaly používané při uvádění osiva do oběhu 

Nejběžnějšími a nejčastěji používanými obaly jsou velkoobjemové vaky. Ty mohou být uzavřeny 
jednak pomocí úvazku, na kterém je upevněna návěska a zabezpečena plombou anebo prošitím 
plnícího otvoru, návěska je umístěna ve švu. Na velkoobjemové vaky se používají návěsky 
z neroztržitelného materiálu. Hojně používaným obalem je papírový pytel uzavřený prošitím anebo 
samouzavíratelný (tzv. ventilový). Na tyto obaly se používají samolepící etikety. V menší míře se 
používají ještě polypropylénové pytle uzavřené úvazkem s návěskou pod plombou, tak jako u 
velkoobjemových vaků. 

Povinnosti dodavatele při prodeji certifikovaného osiva 

Při prodeji certifikovaného osiva, a to v jakémkoliv množství, je prodejce povinen vystavit 
kupujícímu ke zboží doklady. Zpravidla se jedná o dodací list a fakturu. Tyto doklady by měl farmář 
vždy od prodejce vyžadovat a uchovat je pro případ kontroly nebo reklamace. Na vystavených 
dokladech musí být uvedeny, mimo běžně uváděných údajů jako je množství a cena, ještě údaje 
specifikující zboží, jako je druh, odrůda a zejména číslo partie. To představuje jakýsi „rodný list“ 
osiva a lze podle něho spolehlivě určit rok sklizně (tzn. stáří osiva), jeho původ, výrobce i ostatní 
parametry osiva a deklaruje tak spolu s návěskou certifikované osivo. Pokud nejsou na dokladech 
uvedeny tyto údaje, jedná se z největší pravděpodobností o materiál, který neprošel uznávacím 
řízením anebo nevyhověl požadavkům uznávacího řízení a je za osivo pouze vydáván. Tímto se 
dodavatel dopouští porušení zákona č. 219/2003 Sb., konkrétně paragrafu o uvádění osiva do 
oběhu a zákazu klamání. 
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Výhody použití certifikovaného osiva 

Certifikované osivo pochází ze semenářského porostu a je po celou dobu procesu výroby pod 
neustálým dohledem ÚKZÚZ, což se v konečné fázi projevuje zvýšením kvalitativních vlastností 
vyrobeného osiva. Obvykle osivo vykazuje vyšší klíčivost, respektive polní vzcházivost a vitalitu, 
minimální podíl semen plevelů a ostatních příměsí, podstatně lepší zdravotní stav, především u 
chorob přenosných osivem jako např. sněti. Proces certifikace garantuje zachování základních 
vlastností odrůdy, především druhovou a odrůdovou čistotu a pravost. U porostu založeného 
z certifikovaného osiva, které je testováno na zdravotní stav a v případě potřeby mořeno, je 
předpoklad menší spotřeby použití fungicidů, respektive insekticidů. Certifikované osivo je 
vitálnější a rychleji nejen klíčí, ale i vzchází, a takový porost je tudíž konkurenceschopnější a 
umožňuje nižší spotřebu herbicidů. Vyšší vitalita je rovněž předpokladem rovnoměrného vzejití a 
dalšího růstu. Vyrovnaný porost pak stejnoměrně dozrává a ztráty při sklizni a dalším čištění jsou 
tak podstatně nižší a naopak kvalita sklizeného produktu (pekařská, sladová,…) je vyšší. 
Certifikované osivo má, jak již bylo zmíněno, garantované parametry pro jednotlivé množitelské 
stupně, z kterých se vychází při stanovení výsevku a tudíž není nutné zbytečně navyšovat 
hektarové výsevky oproti použití farmářského nebo jiného necertifikovaného osiva s neznámými 
vlastnostmi. 

Použití certifikované sadby brambor 

U sadby brambor je pro použití certifikované sadby ještě pádnější důvod, neboť součástí 
uznávacího řízení množitelského porostu je i kontrola zdravotního stavu na výskyt virových chorob 
tzv. ELISA – testem. Z důvodu zajištění minimálního napadení virovými chorobami se smí sadba 
brambor vyrábět (množit) jen v tzv. uzavřených pěstebních oblastech, zpravidla ve vyšších 
polohách, kde je předpoklad nižšího výskytu přenašečů virových chorob a všechny porosty včetně 
konzumních mohou zde být pěstovány jen z certifikované sadby. Výčet těchto uzavřených oblastí 
je uveden jako příloha zákona č. 219/2003 Sb. Pokud je k výsadbě použita vlastní sadba, dochází 
zpravidla k rychlému výskytu viróz a silnému snižování výnosu. Po dvou až třech přesadbách, 
zvláště v teplejších oblastech, bývá většinou celý porost silně napadený s předpokladem velmi 
nízkého výnosu, velmi často však sklizeň není vůbec rentabilní a dochází k likvidaci porostu. 
Použitím certifikované sadby je zajištěn odpovídající zdravotní stav a tudíž i podmínka dosažení 
vysokého výnosu. 

Jak bezpečně poznám certifikované osivo a sadbu? 

 Osivo je expedováno vždy v uzavřeném obalu, opatřeno návěskou modré barvy pro 
kategorii C1, červenou návěskou pro kategorii C2. U sadby brambor je značení kategorií 
odlišné od osiva. Používá se kategorie A (totožné s kategorií C1) a B (totožné s C2), pro obě 
kategorie se používá návěska modré barvy. 

 Dodavatel, prodejce vždy musí k nakoupenému osivu, respektive sadbě, vystavit doklad na 
kterém je mimo jiné uveden název druhu, odrůdy a číslo partie. 

 

DOPORUČENÍ 

Pro účely kontroly, prokázání použití certifikovaného osiva nebo reklamace doporučujeme 
uschovat doklady od nakoupeného osiva včetně alespoň jedné návěsky. 

Ing. Jiří Hakauf 
Odbor osiv a sadby 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
 


