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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2, 656 06 Brno
Národní odrůdový úřad
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
National Plant Variety Office
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ ODRŮDY DO ZKOUŠEK PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 
podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby
APPLICATION FOR LIST OF RECOMMENDED VARIETIES
according to Act No. 219/2003 Coll.

Číslo žádosti:      
Datum podání:      




Vyplní žadatel / Fill applicant:



1.
Druh / species

- latinsky / Latin name:
     

- česky / common name:
     





2.
Název odrůdy:
Variety denomination:
Odrůda je udržována  -  kým:
The variety is maintained  -  who:


































3. 
Žadatel  -  Jméno / název a adresa:

Applicant  -  Name and address:



     



     

     

     

     



IČ:
     

Tel.:
     

Fax:
     

E-mail:
     






4.
Adresa pro doručování (je-li jiná než v 1.)

Postal address for correspondence (if different from 1 above):



     

     

     

     

     



IČ:
     
Zde je uvedena adresa / This is the address:

Tel.:
     
 zmocněného zástupce / of the agent

Fax:
     
 jiná (upřesněte) / other (specify):

E-mail:
     
     




5.
Je odrůda geneticky modifikovaným organismem ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb.?

Is the variety a Genetically Modified Organism within the meaning of Article 2 (d) of Act No. 78/2004 Coll.?



 Ano / Yes
 Ne / No













6. 
Další informace:

Further information:

     














7.
Tímto prohlašuji (prohlašujeme) podle mého (našeho) nejlepšího vědomí, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné, správné a pravdivé.

I / We hereby declare that to the best of my / our knowledge, the information necessary for the examination of the application,  given in this form is complete and correct.



Místo / Place: 
Datum / Date: 
Podpis / Signature:

     
     







Vysvětlivky k  žádosti o zařazení odrůdy do zkoušek pro 
Seznam doporučených odrůd
Explanatory notes to the application for list of recommended varieties

Podací adresa:
Address for submission:

ÚKZÚZ, Sekce rostlinné výroby
Hroznová 2	
656 06 Brno
Tel.: 543 548 355	
Fax: 543 217 649
E-mail: ukzuz@ukzuz.cz


Žádost se podává v jednom vyhotovení.
Žádost se podává pro jednoleté druhy každoročně, pro víceleté druhy na zkušební cyklus.
Žádost lze podat pro více odrůd.
Při podání žádosti nehradí žadatel žádný správní poplatek.
Žádost se podává na formuláři vydaném Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. 

Číslo žádosti a datum podání žádosti vyplní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

K bodu 1: 
Uvádí se co nejpřesněji latinský název druhu a pokud je to možné, i nižší botanické jednotky (poddruh, varieta, forma) k níž odrůda náleží. Český obecný název by měl být doplněn i o údaj, umožňující určení odrůdy i z technického hlediska, např. “Jabloň, podnož” nebo “Kukuřice, linie”.
Použije se botanické názvosloví odpovídající názvosloví, uvedenému v Příloze č. 1 k zákonu č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 2:
Uvádí se název odrůdy tak, jak je uvedena v rozhodnutí o registraci odrůdy. V případě změny názvu odrůdy po registraci se uvádí název na rozhodnutí o změně názvu. 
Uvádí se název udržovatele odrůdy, pokud je jiný než v bodu 3.

V případě společné žádosti pro více odrůd uvádíme názvy odrůd pod sebe, ke každé odrůdě je nutné uvést název udržovatele.

K bodu 3:
Žadatelem může být osoba, která je udržovatelem odrůdy nebo zmocněným zástupcem udržovatele v ČR.
Zmocnění zástupce se k této žádosti nevyžaduje.

K bodu 4:
Zde se uvádí úplně a přesně adresa, na níž žadatel požaduje zasílat veškerou korespondenci, týkající se předmětu žádosti. 

K bodu 5:
Odpovídající stav se označí křížkem. Pouze v případě kladné odpovědi je nutné uvést název odrůdy. 

K bodu 6:
Zde je nutné uvést i údaje, rozhodující o zkoušení odrůdy (výsevek, skupina ranosti apod.). V případě společné žádosti pro více odrůd je nutné uvést název odrůdy, které se specifikace týká. 

