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FAO 
Second Global Plan of Action

for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

• http://www.fao.org/genetic-resources/en/
• http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/gpa/en

http://www.fao.org/genetic-resources/en/


Ex Situ Conservation

• 5. Podpora cíleného sběru rostlinných
genetických zdrojů pro potraviny a zemědělství

• 6. Udržování a rozšiřování ex situ záchovy
• 124. Botanic gardens should be encouraged to 

participate actively in the activities of international 
associations. 

• 7. Regenerace a násobení přístupů ex situ

http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.pdf



International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture

GENESYS

global portal to information about Plant Genetic

Resources for Food and Agriculture (PGRFA).

Genesys - the Global Gateway to Genetic Resources

- jednotliví správci genofondů

- deskriptory plodin

https://catalog.genesys-pgr.org/datasets





EURISCO 
(European Search Catalogue for Plant 

Genetic Resources)

• 43 států

• 383 institucí

• 1,9 M položek (43 451 druhů)

• Secretariat of the European Cooperative 
Programme for Plant Genetic 
Resources (ECPGR) – Leibniz Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Research (IPK), 
Gatersleben, Germany



https://eurisco.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=103:55:::NO::: 

https://eurisco.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=103:55:::NO


Grin Czech
databáze genetických zdrojů rostlin

Ing. Markéta Macháčková
kurátorka genofondových sbírek



GRIN-Global je celosvětový systém správy informací genových bank

GRIN-Global (GG) je databázová aplikace, která genovým bankám umožňuje 

ukládat a spravovat informace spojené s genovými zdroji rostlin 

(genofondy) a sdílet tyto informace celosvětově.

http://www.grin-global.org



Současní uživatelé : 

• Bolivia (INIAF) 

• Chile (INIA) 

• Mexico (CIMMYT) 

• Czech Republic (VURV)

• Portugal (INIAV) 

• USDA – NPGS

V řízení o přijetí:
• Australia (AGG & APG) 

• Azerbaijan (NPCGR)

• Canada (PGRC)

• CIAT (CGIAR) 

• CIP (CGIAR) 

• ICRISAT (CGIAR) 

• IITA (CGIAR)

• Colombia (CORPOICA) 

• Mexico (INIFAP)

• Oman (OAPGRC)

• Tunisia (BNG)

• ICRAF (CGIAR)

• Ecuador (DENAREF)

• Lebanon (LARI)

• Jordan (NCARE) 

• Uruguay (INIA) 

• Bioversity International

• Africa Rice (CGIAR) 

• CATIE



Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Drnovská 507/73

161 06 Praha 6 – Ruzyně

www.vurv.cz

http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/index.php



Národní program genetických zdrojů rostlin

• MZe v roce 1993 ustanovil Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství za účelem 
zabezpečení, trvalého uchování, dostupnosti a setrvalého využívání genetických zdrojů 
významných pro výživu a zemědělství, které se nacházejí na území České republiky. 

• Posláním Národního programu je zajistit v potřebném rozsahu, dle národní legislativy, 
mezinárodních úmluv, standardů a norem a podle potřeb uživatelů, činnosti nezbytné pro 
bezpečné dlouhodobé uchování a efektivní využívání genetických zdrojů.

• Jedná se zejména o vytvoření závazného standardizovaného rámce pro jejich shromažďování, 
evidenci, charakterizaci a hodnocení a bezpečné trvalé uchování pro současné i budoucí 
potřeby lidstva.

• 12 účastníků NP – Botanický ústav je členem od listopadu 2007 (Iris: 492 položek)

• Sbírka rodů Paeonia (37 pol.) a Hemerocallis (60 pol.) od roku 2015

• Web zde

http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/index.php


http://grinczech.vurv.cz

vstup do databáze

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx


Curator Tool



Děkuji za pozornost

Markéta Macháčková

marketa.machackova@ibot.cas.cz



Protokol předání materiálu 
SMTA

Při předávání rostlinného materiálu se příjemce 
zavazuje plnit podmínky SMTA (Standard 
Material Transfer Agreement). 

Český text

http://www.ibotky.cz/dokumenty/smtacz.pdf




3,563 botanical institutions worldwide
https://www.bgci.org/garden_search.php

https://www.bgci.org/garden_search.php


1,425,251 collection records, representing 554,654 taxa, at 1,123 contributing institutions
https://www.bgci.org/plant_search.php

https://www.bgci.org/plant_search.php


Možnost objednání – anonymní 
příjemce žádosti



Совет ботанических садов России -
http://garden.karelia.ru/look/index.shtml

http://www.gbsad.ru/doc/novyu-sostav-soveta.pdf
http://garden.karelia.ru/look/index.shtml


https://www.publicgardens.org/

American Public Gardens Association

https://www.publicgardens.org/


AGREEMENT ON THE SUPPLY OF 
LIVING PLANT MATERIAL FOR NON-

COMMERCIAL PURPOSES 

Against the background of the provisions and decisions of the Convention on 
Biological Diversity of 1992 (CBD) and in particular those on access to genetic 
resources and benefit-sharing, the Missouri Botanical Garden is dedicated to 
promoting the conservation, sustainable use, and research of biological diversity. 
The Missouri Botanical Garden therefore expects its partners in acquiring, 
maintaining, and transferring plant material to always act in accordance with the 
CBD and the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES). 



• 1. Based on this agreement, seeds are supplied only for the common 
good, such as scientific research, education, conservation, environment 
protection and the development of botanic gardens. 

• 2. On receiving the seed, the recipient is obliged to document its origin 
(country of origin, first receiving garden, donor of the seed, year of 
collection) as well as the acquisition and transfer conditions in a 
comprehensible manner. 

• 3. The recipient may use the seed and any progeny for non-commercial 
purposes only.

• 4. Recipient will provide the Missouri Botanic Garden with a fair and 
equitable share of any benefits obtained by recipient arising out of any 
utilisation of the seed or its progeny or derivatives, including benefits such 
as research results and copies of publications. In addition, recipient shall 
acknowledge the Missouri Botanic Garden and, where determinable, the 
country of origin, in all research publications resulting from the use of the 
seed.

• 5. If at any point in the future the recipient wishes to use the genetic 
resources or its derivatives for purposes other than those allowed by the 
terms and conditions under which the seed was originally acquired (such 
as commercial use), the recipient must obtain the written permission of 
Missouri Botanic Garden and specify in writing the terms and conditions 
of use, including fair and equitable benefit sharing as set out in Missouri 
Botanic Gardens policy. 

• 6. Recipient may not transfer the seed or derivatives thereof to any party 
without the prior informed consent in writing of Missouri Botanic Garden. 



Agreement on the supply of living 
plant material1 for non-

commercial purposes leaving the 
International Plant Exchange 

Network (IPEN version 2b) 



The International Plant Exchange 
Network (IPEN)

od roku 2002

MN 0 PRAZ 1998.06296



• Přehled institucí: 
http://www.bgci.org/policy/ipen/

http://www.bgci.org/policy/ipen/


Český databázový systém evidence 
rostlin v botanických zahradách



• Florius je společný projekt Unie botanických zahrad České 
republiky a Botanické zahrady hl.m. Prahy

• Evidenční program začal vznikat konce roku 2005 v 
Botanické zahradě hl. m. Prahy jako náhrada za zastaralý 
původní systém Evident (Sekerka 2005). 

• Základem struktury databáze se stala modifikovaná 
struktura ITF – International Transfer Format, který navrhla 
na konci 90. let BGCI (Jackson 1998). O nový evidenční 
systém projevila zájem Unie botanických zahrad České 
republiky a proto byl Florius dále vyvíjen tak, aby 
umožňoval připojení dalších uživatelů.

• Program vznikl na základě knihovního systému Clavius, 
jehož výhodou je ověřená koncepce provozovaná řadu let v 
knihovnictví ČR.

• Během roku 2007 se do programu zapojily další botanické 
zahrady, na konci roku 2007 jich bylo celkem 11.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Unie_botanick%C3%BDch_zahrad_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_zahrada_hl._m._Prahy
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Transfer_Format&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/BGCI

