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Metodický pokyn 

 
k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise 

(ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou 

produkci, označování a kontrolu na použití konvenčního osiva a vegetativního 

rozmnožovacího materiálu 

 

Č. j.: 24625/2010-14310 

 

Určeno:  
Ekologickým zemědělcům 

K využití:  
Kontrolním subjektům (KEZ o.p.s., Biokont CZ, s.r.o., ABCERT AG, organizační složka) 

Kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ) 
 

Právní úprava 
Právní předpis: Článek 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 

Cíl: Použití konvenčního osiva a sadby při nedostupnosti ekologického. 

Uděluje: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby. 

 
Článek 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 
Používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaných ekologickým 
způsobem produkce 
 
1. Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007,  
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a) lze používat osiva a vegetativní rozmnožovací materiál z produkční jednotky v období 
přechodu na ekologickou produkci; 
b) pokud nelze použít písmeno a), mohou členské státy povolit používání osiv a vegetativního 
rozmnožovacího materiálu z konvenčního zemědělství, pokud nejsou k dispozici ekologická 
osiva a vegetativní materiál. Na použití osiv a sadbových brambor z konvenčního zemědělství 
se však vztahují následující odstavce 2 až 9. 
 
2. Osiva a sadbové brambory z konvenčního zemědělství lze použít, pokud osiva nebo sadbové 
brambory nejsou ošetřeny přípravky na ochranu rostlin jinými než těmi, které byly povoleny 
pro ošetření osiva v čl. 5 odst. 1, ledaže je chemické ošetření předepsáno v souladu se 
směrnicí Rady 2000/29/ES (16) pro rostlinolékařské účely příslušným orgánem členského 
státu pro všechny odrůdy daného druhu v oblasti, kde se osivo nebo sadbové brambory 
používají. 
 
3. Druhy, pro které je stanoveno, že ekologicky vypěstované osivo nebo sadbové brambory 
jsou k dispozici v dostatečném množství a ve značném počtu odrůd ve všech částech 
Společenství, jsou uvedeny v příloze X. 
Druhy uvedené v příloze X nesmí podléhat povolením podle odst. 1 písm. b), ledaže je to 
odůvodněno jedním z účelů uvedených v odst. 5 písm. d).  
 
4. Členské státy mohou převést odpovědnost za udělování povolení podle odst. 1 písm. b) 
jinému orgánu veřejné správy pod jejich dohledem nebo kontrolním orgánům nebo subjektům 
podle článku 27 nařízení (ES) č. 834/2007. 
 
5. Povolení k použití osiva nebo sadbových brambor nezískaných ekologický způsobem 
produkce může být uděleno pouze v těchto případech: 
a) pokud žádná odrůda druhu, který uživatel chce získat, není registrována v databázi podle 
článku 48; 
b) pokud žádný dodavatel, tedy hospodářský subjekt, který prodává osivo nebo sadbové 
brambory jiným hospodářským subjektům, není schopen dodat osivo nebo sadbové brambory 
do výsevu nebo výsadby, přestože si uživatel objednal osivo nebo sadbové brambory včas; 
c) pokud odrůda, kterou uživatel chce získat, není registrovaná v databázi podle článku 48 a 
uživatel prokáže, že žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná, a že povolení 
je tudíž významné pro jeho produkci; 
d) pokud je to odůvodněno výzkumnými účely, pokusnými testy v malém měřítku nebo různými 
účely zachování odrůd, které byly schváleny příslušným orgánem členského státu. 
 
6. Povolení se uděluje před výsevem nebo výsadbou plodin. 
 
7. Povolení se uděluje jen jednotlivým uživatelům na jednu sezónu a orgán nebo subjekt 
odpovědný za povolování zaregistruje povolené množství osiva nebo sadbových brambor. 
 
8. Odchylně od odstavce 7 může příslušný orgán členského státu udělit všem uživatelům 
obecné povolení: 
a) pro daný druh, jestliže a nakolik je splněna podmínka podle odst. 5 písm. a); 
b) pro danou odrůdu, jestliže a nakolik jsou splněny podmínky podle odst. 5 písm. c). 
Povolení podle prvního pododstavce jsou jasně vyznačena v databázi podle článku 48. 
 
9. Povolení může být uděleno pouze v obdobích, pro která je databáze aktualizována podle čl. 
49 odst. 3. 
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1. Úvod 
Počínaje 1.1.2010 uděluje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen 

„ústav“) výjimky na použití konvenčních osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu. 

O výjimku na daný druh konvenčního osiva, směsi osiv nebo vegetativního rozmnožovacího 

materiálu je nutné žádat v případě, že se tento druh ke dni podání žádosti nevyskytuje 

v databázi ekologických osiv, kterou vede ústav na webových stránkách www.ukzuz.cz. 

Použití konvenčního osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu je možné pouze 

v nemořené formě, nebo mořené látkami povolenými pro ekologickou produkci. Osivem a 

vegetativním rozmnožovacím materiálem se rozumí rozmnožovací materiál podle zákona 

č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých 

zákonů. Výjimky se vztahují na osivo a sadbu všech zemědělských druhů rostlin, zeleninu, 

ovocné druhy, vinnou révu, chmel a další druhy rostlin určené pro produkci biopotravin nebo 

bioproduktů. 

 

2. Pravidla pro udělování výjimek 

Termín podání žádosti a její forma 
Žádost o udělení výjimky na použití konvenčního osiva a vegetativního 

rozmnožovacího materiálu dle čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 se podává před 

plánovaným termínem výsevu nebo výsadby, v období obvyklém pro nákup osiv a 

vegetativního rozmnožovacího materiálu. 

Žádost je možné zaslat na příslušném formuláři, který je ke stažení na internetových 

stránkách ústavu, na adrese www.ukzuz.cz  nebo jej lze na vyžádání zaslat. V případě, že není 

použit příslušný formulář, musí žádost obsahovat všechny náležitosti uvedené v bodě č. 4. 

 

Druh a odrůda 
Povolení k použití osiva nebo sadby nezískaných ekologickým způsobem produkce 

bude uděleno, pouze pokud žádná odrůda druhu, který žadatel o výjimku chce získat, není 

registrována v databázi osiv. Pokud však žadatel prokáže, že odrůda, kterou chce získat, není 

registrovaná v databázi osiv a žádná z registrovaných alternativ téhož druhu není vhodná a že 

povolení této odrůdy je významné pro jeho produkci, může být jeho žádosti vyhověno. 

 

http://www.ukzuz.cz/�
http://www.ukzuz.cz/�
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Směs osiv 
V případě žádosti o udělení výjimky na použití konvenční směsi osiv, je nutné uvést 

registrační číslo směsi (údaj o čísle partie je dobrovolný) nebo přesné složení směsi (druh, 

odrůda a procentický podíl jednotlivých komponent). I v případě směsí je vhodné přednostně 

využít směs, která obsahuje alespoň některé  komponenty v BIO kvalitě.  

 

Osivo z loňského roku 
V případě, že žadatel nespotřebuje veškeré osivo nebo sadbu, na které byla výjimka 

udělena, musí pro použití v další sezóně znovu podat žádost o udělení této výjimky. V žádosti 

je vhodné uvést, že se jedná o použití zbytku osiva nebo sadby nakoupeného v loňském roce a 

jeho množství. 

 

Farmářské a vlastní osivo 
Farmářské (definované zákonem č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

a vlastní osivo je možné použít, pouze bylo-li vyprodukováno na vlastní ekofarmě, ekofarma 

musí splňovat podmínky dané legislativy (nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a zákona 

č. 242/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). S takovýmto osivem se dle zákona 

č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů nesmí v žádném případě obchodovat nebo jej 

předávat další osobě.  

 

Osivo z přechodného období 
Na použití osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu z druhého roku 

přechodného období není nutné žádat o výjimku a lze jej použít stejně jako osivo a vegetativní 

rozmnožovací materiál z ekologické produkce. Osivo a vegetativní rozmnožovací materiál 

z prvního roku přechodného období je považováno za konvenční produkt a pro jeho použití 

musí být udělena výjimka. Pokud se však jedná o farmu v přechodném období, je možné bez 

výjimky použít nemořené farmářské nebo vlastní osivo z předchozího roku (tzn. z roku před 

vstupem do přechodného období a z prvního roku přechodného období). 
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Výrobci ekologických osiv 
Výrobce osiva nebo sadby je taktéž povinen podat žádost o udělení výjimky pokud pro 

výrobu ekologického osiva nebo sadby použije konvenční osivo nebo vegetativní 

rozmnožovací materiál. 

 

Akutní udělení výjimky 
V případech nutnosti urychleného udělení výjimky (např. poškození porostu 

nepříznivými povětrnostními podmínkami, zničení porostu atd.) je vhodné telefonicky 

kontaktovat ústav a domluvit se na postupu. 
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Vzory úředních návěsek: 
 
 
 
a)  pro osivo: 
 

 
 
 

b) pro směs osiv: 
 

 
 
 

c) pro sadbu brambor: 
 

 

VZORY NÁVĚSEK 
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3. Postup při udělování výjimky 
1. Žadatel vyplní žádost o udělení výjimky, která bude obsahovat všechny předepsané 

náležitosti, žádost se zasílá poštou na níže uvedenou kontaktní adresu nebo pomocí 

datové schránky s elektronickým podpisem; 

2. Ústav posoudí žádost a v souladu s článkem 22 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 do 30 

dnů od obdržení žádosti (přijetí na podatelně ústavu) rozhodne o udělení nebo 

zamítnutí výjimky, které podléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád; 

3. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno žadateli poštou nebo 

datovou schránkou; 

4. Žadatel má možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Ministerstvu zemědělství, 

odbor environmentální a ekologického zemědělství ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 

doručení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) prostřednictvím ústavu; 

5. V případě neúplné žádosti bude žadatel písemně vyzván k doplnění, a to v ústavem 

stanoveném termínu, řízení bude na tuto nezbytně nutnou dobu přerušeno; 

6. Pokud žadatel nedoplní náležitosti žádosti, ústav žádost zamítne. 

 
 

4. Náležitosti žádosti o udělení výjimky na použití konvenčního 
osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu  

1. Identifikace žadatele – jméno/název podniku, IČ (v případě neudělení IČ se uvede 

rodné číslo/datum narození), trvalé bydliště/sídlo, kontaktní údaje – telefon, e-mail; 

2. Botanický název druhu osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu, u směsi 

osiv její registrační číslo (popř. číslo partie) nebo specifikace směsi ve struktuře druh a 

procentický podíl jednotlivých komponent; 

3. Množství osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu; 

4. Důvody pro udělení výjimky; 

5. Vegetační období, na které je výjimka požadována (období výsevu, výsadby); 

6. Název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu o kontrole 

a certifikaci; 

7. Datum, podpis. 
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Adresy pro doručení žádosti o výjimku 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Odbor osiv a sadby 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5 – Motol 

 
Kontaktní osoby 
Ing. Jiří Hakauf 

e-mail: jiri.hakauf@ukzuz.cz 

tel.: 257 211 749 

 

Bc. Karolína Mikanová 

e-mail: karolina.mikanova@ukzuz.cz 

tel.:  257 211 223 

 
 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
1. Metodický pokyn č. 6/10 s č.j. 24625/2010-14310 nahrazuje metodický pokyn č. 3/10 

s č.j. 10015/2010-18030. 

2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. října 2010 

 

 

Ing. Martin Mistr, Ph.D. 

ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství 

Ministerstvo zemědělství 

 

mailto:jiri.hakauf@ukzuz.cz�
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