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SETKÁNÍ ŠLECHTITELŮ A SEMENÁŘŮ V RÁMCI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČMŠSA 
 
PREAMBULE: Aktuální vývoj šlechtitelské a semenářské legislativy, dotační podpora sektoru, obava 
semenářů z další restrikce účinných látek na ochranu rostlin či reorganizace ÚKZÚZ byly hlavními 
tématy jednání Valné hromady ČMŠSA.  

 
Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána 
prezidentem asociace Ing. Prášilem a uskutečnila se 17. dubna 2019 v Hradci Králové. Této výroční 
akce se zúčastnilo 100 zástupců 72 členů sdružení. Pozvání přijali také významní hosté, mimo jiné 
ředitel Odboru zemědělských komodit MZe Ing. Petr Jílek, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ing. Daniel Jurečka, prezident Slovenské šlechtitelské a semenářské 
asociace (SŠSA) Ing. Henrich Gere a poradce prezidenta Agrární komory ČR Ing. Jan Záhorka. 
 
Hosté se ve svých vystoupení zaměřili na aktuální legislativní změny v sektoru osiv a sadby, na změny 
v dotačních programech pro rok 2019, byla také podána informace k budoucí SZP.  
 
Ředitel ÚKZÚZ Ing. Jurečka informoval o návrhu připravované reorganizace ÚKZÚZ od roku 2020, 
která má dle jeho vyjádření návaznost na implementaci rostlinolékařského nařízení EU 2031/2016 do 
národní legislativy. Dle návrhu bude proces certifikace osiv a sadby rozdělen do více odborů v rámci 
ÚKZÚZ.  
 

➢ V následné diskusi členové asociace vyjádřili obavy z nové podoby ÚKZÚZ. Obávají, že 
připravované kroky zvýší administrativní a finanční zátěž pro výrobce osiv. Dále, že rozdělení 
jednotlivých činností spojených s certifikačním systémem do více odborů Ústavu přinese 
dodavatelům další nežádoucí rizika v podobě rychlosti a kvality provedení přehlídek porostů, 
zkoušení osiva a vydávání certifikátů. A následkem toho lze očekávat narušení 
konkurenceschopnosti českých dodavatelů osiv na zahraničím i domácím trhu.  

 
➢ Z diskuse členů vyplynulo, že do současného funkčního systému certifikace by měla být 

implementována novelizovaná rostlinolékařská legislativa, protože certifikace osiv a sadby 
již zahrnuje kontrolu zdravotního stavu. 

 
➢ V návaznosti na diskusi valná hromada vyjádřila znepokojení nad navrženou reorganizací 

ÚKZÚZ a ve svém usnesení pověřila představenstvo intenzivním jednáním s MZe a ÚKZÚZ 
s cílem zajištění funkčnosti celého procesu certifikace po restrukturalizaci ÚKZÚZ. 

 
➢ Prezident SŠSA Ing. Gere informoval o negativních dopadech na semenářský sektor při 

podobné reorganizaci ÚKSÚP na Slovensku    
 

Dále prezident Ing. Jan Prášil a výkonná ředitelka Ing. Vlasta Horká ve svých příspěvcích konstatovali, 
že: 
 

❖ je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národní dotace tak, aby byly z hlediska 
financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU, aby 
nedocházelo k dalšímu oslabení konkurenceschopnosti českého šlechtění a semenářství. 
 

❖ legislativa postupně zvyšuje administrativní zátěž při výrobě uznaného osiva, a to přináší 
výrobcům certifikovaných osiv další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo 
podporují necertifikovaná osiva, které jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit 
jejich zdravotní stav.   

 
❖ je nutné zajistit účinné přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidla, aby v budoucnu 

nedocházelo k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem. 
 
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno 

v roce 1993. V současné době sdružuje 72 členů.  Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR , Mezinárodní semenářské federace 

(ISF), Evropské semenářské asociace (ESA)             

http://www.agrocr.cz/
http://www.worldseed.org/
http://www.euroseeds.org/

