
  

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb. 

 
VZOR 

                  Průvodní list č.        ……….      /    ………       /    …… 
                                                             (č. jednotného registru     (pořadové číslo)     (rok) 
     dodavatele) 

k oddílu reprodukčního materiálu  
                                  č.  ………   /    ………      /   …… 
                                                      (kód obce)     (pořadové číslo)        (rok) 

sadební materiál 
ČÁST A 
Dodavatel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení:………………………………………………..datum narození:……………………… 
Obchodní firma nebo název……………………………………………………………………………. 
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………… 
Adresa místa podnikání:………………………………………………………………………………… 
Školka (provozovna):……………………………………………………………………………………. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma:…………………………………………………………………………………………. 
Adresa sídla firmy:……………………………………………………………………………………… 
Adresa místa podnikání:………………………………………………………………………………… 
Školka (provozovna):……………………………………………………………………………………. 
 
Identifikační číslo dodavatele:………………………………………………………………………….. 
Licence č.j.………………….ze dne ……………………………nabyla právní moci…………………. 
 
Odběratel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení:………………………………………………………………………………………… 
Obchodní firma nebo název:……………………………………………………………………………. 
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………… 
Adresa místa podnikání:………………………………………………………………………………… 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma:…………………………………………………………………………………………. 
Adresa sídla firmy:………………………………………………………………………………………. 
Adresa místa podnikání:………………………………………………………………………………… 
Český  název dřeviny:………………………. …………………………………………………………. 
Vědecký název dřeviny:……………………………….……………………………………………….. 
Oblast provenience :…………………………………………………………………………………… 
Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti…………………………………………………..  …neznámý 
Výškové pásmo:………………………………………………………………… 
Kategorie  reprodukčního materiálu: * identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný 
Účel použití reprodukčního materiálu: * pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 

Evidenční číslo uznané jednotky:……………………………………………………. 
 
Semenný materiál: 
Množství: 
Surovina...............................kg            Osivo:                                   ......................kg 
 



  

 
Forma a počet balení :    1 pytel 
Rok zrání                         2004 
Čistota                             87,0% 
Energie klíčení                50% 
Klíčivost                          52% 
Hmotnost 1000 semen: 5,188g 
Počet klíčivých (živých) semen v 1 kg:  87 201 ks 
 
Jedná se o geneticky modifikovaný reprodukční materiál: *                    ano          ne 

„předbžnĕ uznáno“ (jen u testovaného reprodukčníhl materiálu):*         ano           ne 

 

 

 

Vystaven dne: 
 
Razítko, podpís osoby oprávněné vystavit 
Průvodní listopad 
 
 
 
Převzal (jméno, podpis)............................................. 
 
 
* nehodící se škrtne    

Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj 
 
ČÁST B – Průvodní štítek 
 
 
K průvodnímu listu   č. …………  /  ……    /   …… (semenný materiál) 
                                           (č. jednotného registru    (pořadové číslo)      (rok) 
                                                        dodavatele) 
 

Číslo oddílu:         ………   /  ………   /  …… 
                                         (kód obce)    (pořadové číslo)      (rok) 
 
Český název dřeviny……………………………………………………. 
Evidenční číslo uznané jednotky………………………………………. 
 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj 
 
 
 

    Accompanying Document no.     3201-L         /     15          /   2005 
                                                                                (number in suppliers           (serial number)     (month, year) 
                                                                                          register) 

Master Certificate number for reproductive material 
5208     /     426      /     2005 

                                                               (municipality code) (serial number)         (year) 
 

seed material 
 
Part A 



  

Supplier 
Physical details 
Surname, first name        date of birth 
Business name and address 
 
Holding Company Name and address 
 
 
 
Identification number of the Supplier 
Licence number      2382/200-5040/97        date issued                            legal date operational 
 
 
 

Customer 
Physical details 
Surname, first name 
Business Address 
Delivery address 
 
Holding Company Name and Address 
 
 
Czech name of tree species           European Larch 
Scientific name                             Larix decidua  Mill 
Region of Provenance                   16 Českomoravská vrchovina 
Altutude belt                                  6  LVS (FVB in following explanation) 
Category of reproductive material  source identified, selected, qualified, tested 
Purpose of the reproductive material   for forest use 
Identity Code of the unit of basic material   CZ –2-2-lde-1575-16-6-J (see following explanation) 
 

Seed Material  Quantity  Gross               kg          Net          kg                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form and number of packages   1 sack 
Year of ripening                         2004 
Purity                                          87.0% 
Germination energy                    50% 
Viability                                      52% 
1000 pure seed weight                5.188g 
Number of germinable (viable) seeds per kg  87 201 
 
Is the reproductive material genetically modified     yes    no 
“Provisionally admitted” (only for tested material)  yes    no 
 
Day of certification      12.10.2005 
 



  

Rubber stamp, signature of authorised person               ……………. 
 
 
Signed (name, signature) ……………………………………………. 
 
 
 

 


