		

Tiskopisy žádostí o uznání a kontrolu osiva - návod k vyplnění
Číslo uznávacího listu o uznání porostu:
Číslo UL o uznání porostu má svou pevnou strukturu, kterou je třeba dodržovat. Na žádosti se uvádí v kolonce „Číslo uznávacího listu“. Pro upřesnění uvádíme strukturu tohoto čísla:
			příklad: 	0  -  3867  -  00657  /  U  /  4
kde je 	0          -  číslo regionálního oddělení Ústavu, které vydalo rozhodnutí o porostu		     
            3867    -  registrační nebo evidenční číslo dodavatele
	  00657  -  číslo porostu
	  U         -  písmeno značí, že se jedná o uznaný porost
	  4          -  rok uznání porostu
U dovozů povolených rozhodnutím ÚKZÚZ podle § 18 zákona1) nebo rozhodnutím MZe bude v této kolonce uvedeno číslo tohoto rozhodnutí. 
Číslo partie: i toto číslo má svou pevnou strukturu. Základem je rok sklizně, registrační nebo evidenční číslo dodavatele a číslo množitelského porostu. Za lomítkem je pak pořadové číslo partie vyrobené z daného porostu (tzv. díl). Vzor: 1 - 3867 - 00657 / 01  
Další číslování partií směsí osiv, osiv z dovozu, obchodního osiva, egalizovaných partií,
standardního osiva a sazenic zeleniny:
Reg./evidenční číslo dodavatele
číselné rozmezí 
typ osiva

od
do

RRRR
X8001
X8200
registrační čísla směsí k využití pro zemědělskou výrobu
RRRR
X8201
X8400
registrační čísla směsí osiv k využití mimo zemědělskou výrobu
RRRR
X8401
X8500
registrační čísla směsí obilnin, standardních osiv zelenin a směsí osiv k ochraně přirozeného prostředí
RRRR
X8501
X9000
čísla partií obchodního osiva, případně partií osiv jinde neuvedených 
RRRR
X9001
X9500
čísla partií osiva z dovozu v kalendářním roce
RRRR
X9501
X9999
čísla egalizovaných partií osiv, které prošly uznávacím řízením 
RRRR
90001
95000
čísla partií standardních osiv
RRRR
95001
a dále
čísla partií sazenic zelenin
X – číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno, nebo kde je sídlo dovozce, v případě směsí – číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována (0 – Praha, 2 – Planá n. Lužnicí,  
3 – Plzeň, 5 – Havlíčkův Brod, 6 – Brno, 7 – Olomouc)
Množství: 
uvádí se v jednotkách stanovených tabulkou „Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy“ z vyhlášky č. 384/2006 Sb. Nepoužívejte tečku v číslech, kde je množství vyšší než 1 000. Množství se může uvést až na čtyři desetinná místa.	
Druh obalu: 
U jedné partie mohou být použity nejvýše dva typy obalů, jejich typ a počet se uvede na žádosti.
		Vzor:   3/20      vaky/pytle	
Návěsky:
na partii doporučujeme používat s ohledem na další kontrolu a evidenci ucelené řady čísel, kde počet obalů bude odpovídat počtu použitých návěsek. Lze využít možnosti vlastního tisku čísel návěsek společně s ostatními údaji na návěsku pomocí Ústavem doporučeného a schváleného software.
Kategorie a generace:
V případě, že bude žádáno v nižší kategorii (generaci) než byl uznán porost, bude uvedena kategorie (generace), o kterou je žádáno. Potom v kolonce „Další požadavky“ bude uvedena kategorie  (generace ), ve které byl uznán porost.

