
Uzance - závazné podmínky pro obchodování na burze 

Oves potravinářský 

1. Nejmenší obchodovatelné množství je 1 tuna.  

2. Za oves potravinářský se považují všechnu odrůdy ovsa setého a všechny odrůdy ovsa nahého - 

bezpluchého. Podle výchozí odrůdy ovsa se rozlišují dva tržní druhy ovsa potravinářského:  

a. oves setý  

b. oves nahý - bezpluchý  

Jednotlivé tržní druhy se dodávají odděleně.  

3. Oves nahý - bezpluchý smí obsahovat nejvýše 10 % zrn ovsa v pluchách, při jeho vyšším obsahu se oves 

nahý - bezpluchý posuzuje jako oves setý.  

4. Oves nahý - bezpluchý musí vykazovat typickou chuť bez hořké příchuti.  

5. Pro koupi bez vzorku jsou hodnoty jakostních znaků ovsa potravinářského stanoveny takto:  

Tržní druh oves setý oves nahý - bezpluchý 

Jakostní znaky Jakost Jakost 

obchodova- 

telná 
základní 

obchodova- 

telná 
základní 

vlhkost nejvýše 14,0 % 13,0 % 13,0 % 12,0 % 

objemová hmotnost nejméně 510 g/l 550 g/l 630 g/l 680 g/l 

podíl zrna nad  

sítem 1,8 mm x 22 mm 
nejméně 70,0 % 90,0 % 60,0 % 80,0 % 

příměsi celkem z toho:  

nejvýše 9,0 % 6,0 % 6,0 % 3,0 % 
- zrna neodstranitelná 

- zrna porušená 

- zrna zdvojená 

 

nejvýše 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

nejvýše 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

nejvýše 2,0 % 2,0 %   

nečistoty celkem 
nejvýše 2,0 % 1,0 % 2,0 % 0,4 % 

     

6. Další ukazatele jakosti podle nichž se posuzuje jakost ovsa potravinářského jsou uvedeny v ČSN 46 10 10 a 

ČSN 46 11 00-7. Specifikace příměsí a nečistot je u ovsa potravinářského uvedena v ČSN 46 11 00-7.  

7. Systém slev používaných při reklamaci jednotlivých jakostních znaků pro 1 tunu ovsa potravinářského bez 

obalu:  

a. u objemové hmotnosti za každých započatých nižších 10 g/l je sleva 1,0 % z ceny,  

b. u podílu zrna nad sítem 1,8 mm za každé započaté nižší 1 % podílu zrna nad sítem 1,8 mm je sleva 

0,5 % z ceny,  

c. u příměsí celkem za každé započaté vyšší 1 % příměsí celkem je sleva 0,5 % z ceny,  

d. u vlhkosti za každých vyšších 0,5 % vlhkosti je sleva 0,6 % z ceny,  

e. u nečistot za každé vyšší 0,1 % nečistot je sleva 0,1 % z ceny.  

 


