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Kapitola 1. 

      

Předkládáme vám Bulletin pro rok 2015. V loňském roce se podařilo 
zprovoznit elektronickou komunikaci mezi většinou pověřených laboratoří a 
ÚKZÚZ. Novinkou pro dodavatele budou další nové služby na Portálu 
farmáře, které v průběhu roku dokončíme. 

V oblasti legislativy je již rozpracována novela vyhlášky č. 129/2012 
Sb., a to zejména příloha č. 7 - brambory. Změna této přílohy je vyvolána 
novými evropskými předpisy a přinese do výroby sadby brambor nejen 
zásadní změnu v označování, ale také jisté zpřísnění v požadavcích na 
zdravotní stav sadby. Určitým úpravám budou podrobeny přílohy týkající se 
pověřování. 

Novinkou od poloviny roku 2014 je přesun podávání žádostí o povolení 
uvádět do oběhu  úředně nezapsané odrůdy na odbor OS. Takže nyní je celá 
tato problematika v kompetenci OOS.       

 Vaší pozornosti doporučuji k seznámení informace o možnosti 
elektronického podání některých typů žádostí, prostřednictvím Portálu farmáře 
www.eagri.cz. Nezanedbatelná je i možnost přímého podání žádostí z tohoto 
portálu do datové schránky ÚKZÚZ. Toto podání splňuje požadavky 
správního řádu. V současné době je již funkční propojení s pověřenými 
laboratořemi. Cílem je zrychlení sběru dat o celkově uznaném osivu a včasné 
podávání potřebných informací. 

      V letošním roce opět bude vydán seznam registrovaných dodavatelů 
v samostatném čísle Bulletinu, a to v čísle 2/2015. 

 Za odbor osiv a sadby vám přeji úspěšný semenářský rok.  

 

 

  

                   Ing. Barbora Dobiášová 

            ředitelka odboru osiv a sadby 

ÚVOD 
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Přehled současné legislativy 

Stránka 2 1. Úvod 

 

 Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 

          rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 

          ve znění pozdějších předpisů 

          (dále jen „zákon č. 219/2003 Sb.“ nebo pouze „zákon“) 

 

 Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných 

           rostlin  (dále jen „druhový seznam“) 

 

 Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby 

           pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. 

          (dále jen „vyhláška č. 129/2012 Sb.“) 

 

  Vyhláška č. 61/2011 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr 

           vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších  

           předpisů. 

           (dále jen „vyhláška č. 61/2011 Sb.“) 

 

 

Aktuální znění všech výše uvedených předpisů jsou volně ke stažení na interneto-
vých stránkách Ústavu (www.ukzuz.cz) v sekci „Legislativa“. 

Přehled právních předpisů ČR z oblasti semenářství 
zmiňovaných v této publikaci, včetně jejich novel: 

http://www.ukzuz.cz/


Kapitola 2. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 
Registraci podle § 16 odst. 1 zákona podléhají dodavatelé, kteří uvádí do 
oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál 

 révy 
 chmele 
 ovocných rodů a druhů 
 okrasných druhů 
 sazenic zeleniny 

pro jiného než konečného spotřebitele. 

Oznamovací povinnosti podléhají dodavatelé rozmnožovacího materiálu 
ostatních zemědělských druhů a osiva zeleniny. 

 

Každému dodavateli je přiděleno registrační nebo evidenční číslo.  

Všechna čísla přidělená před platností zákona č. 219/2003 Sb. zůstávají        
v platnosti. 

Ústav vede evidenci všech registrovaných a evidovaných dodavatelů. 

 

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 19b stanoví zpracovateli farmářského osiva, popřípadě sadby 
povinnost předem písemně ohlásit tuto činnost Ústavu. 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 16 -  Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších  
předpisů: 
§ 19b - Ohlašování 

V této kapitole najdete 
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REGISTRACE OSOB: 

 
Ústav vydal jednotný formulář žádosti, který odpovídá požadavkům vedení 
jednotného registru firem zabývajících se výrobou rostlinných komodit. 
Účelem vedení jednotného registru a zřízení jednotného podacího místa je 
zjednodušení systému registrace a používání jednoho registračního čísla ve 
vztahu k ÚKZÚZ, tj. odboru osiv a sadby, odboru trvalých kultur, odboru 
rostlinolékařské inspekce a k Ministerstvu zemědělství (MZe). 
 
Formulář žádosti je vyvěšen na internetové adrese www.ukzuz.cz, a to na 
stránkách odboru osiv a sadby. O tiskopis je možné požádat na všech 
pracovištích ÚKZÚZ odboru osiv a sadby. 
 
Dále je také možné získat  formulář na Portálu farmáře na internetové 
adrese www.eagri.cz. Takto vyplněný formulář je třeba  vytisknout a 
zaslat poštou. 
 

Podání žádosti 

 
Řádně vyplněné žádosti včetně příloh je možné podat: 

 poštou 

 osobně 
 

na adrese :   
ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 Praha 5 - Motol 

 

Stránka 4 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

Najdete v publikaci  

Žádosti 
- tiskopis žádosti  
(příloha č. 2) 

Formulář žádosti 

Příjem a evidence žádostí 

 
ÚKZÚZ – odbor osiv a sadby zaeviduje každou přijatou žádost pod číslem 
jednacím, označí datem a zanese do výpočetního systému k dalšímu 
zpracování. 

www.ukzuz.cz  

www.eagri.cz   
    



Zahájení správního řízení 

Požadavky na odbornou způsobilost 

 
Dnem příjmu žádosti opatřené kolkem v hodnotě 100,- Kč je zahájeno správní 
řízení. 

Podklady potřebné k žádosti právnické nebo fyzické osoby o registraci: 
 
1. 

 výpis z obchodního rejstříku, nebo 

 kopie živnostenského oprávnění, nebo 

 osvědčení podnikatele v zemědělské výrobě, 
 
2. 

 u fyzických osob doklad o odborné způsobilosti (originál nebo 
úředně ověřená kopie výučního listu, vysvědčení nebo diplomu  
z odborné zemědělské nebo zahradnické školy), 

 u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osobě, která 
prokáže svou odbornou způsobilost dokladem (originál nebo 
úředně ověřená kopie výučního listu, vysvědčení nebo diplomu  
z odborné zemědělské nebo zahradnické školy), 

 
3. 

 kolek (100,- Kč) jako správní poplatek. 
 
Pokud žadatel o registraci nesplňuje požadavky na vzdělání, je možné udělit 
registraci za předpokladu předložení originálu nebo úředně ověřené kopie 
dokladu o dosažení minimálně středoškolského vzdělání i jiného zaměření a 
absolvování teoretického a praktického proškolení u Ústavu. 

Stránka 5 

Seznam registrovaných a 
evidovaných dodavatelů. 
bude vydán v letošním roce 
samostatně jako další číslo 
tohoto  Bulletinu (2/2015) a 
bude vyvěšen na 
internetové adrese 
www.ukzuz.cz, a to na 
stránkách odboru osiv a 
sadby.  

Vydání rozhodnutí o registraci 

Splní-li žadatel podmínky pro udělení registrace, vydá ÚKZÚZ odbor osiv a 
sadby Rozhodnutí o registraci. Registrované osobě je přiděleno číslo (číslo 
jednotného registru), které pak dále používá při své činnosti a při kontaktu se 
správními úřady – ÚKZÚZ, MZe. 

              UPOZORNĚNÍ 



Zastavení  správního řízení 

Správní řízení lze zastavit, vezme-li účastník řízení (dodavatel) žádost zpět, 
nebo pokud nesplní lhůtu stanovenou k odstranění nedostatků v žádosti o 
registraci. 

Stránka 6 2. Registrace osob a oznamovací povinnost 

www.ukzuz.cz 

OZNAMOVACÍ POVINNOST 

 
Oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti 

 Osoba, která je povinna podle § 16 odst. 6 zákona splnit oznamovací   
povinnost, učiní toto  písemně vyplněním formuláře „Oznámení o zahá-
jení činnosti dodavatele“ nebo „Oznámení o ukončení činnosti dodava-
tele“. Řádně vyplněné formuláře je možné podat osobně nebo poštou na 
adrese:  

 
ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 Praha 5 - Motol  

     
 Formuláře je možné získat na všech pracovištích odboru osiv a sadby a 

dále na internetových stránkách Ústavu (www.ukzuz.cz).  
 
 Dále je  také možné získat  formulář na Portálu farmáře na interne-

tové adrese www.eagri.cz. Takto vyplněný formulář je třeba  vytisk-
nout a zaslat poštou. 

       
 Ústav zaeviduje každý přijatý formulář „Oznámení o zahájení činnosti  

dodavatele“, převzetí potvrdí a zapíše do seznamu osob, které splnily 
oznamovací povinnost. 

 
 Každá osoba, která splní oznamovací povinnost, obdrží evidenční číslo. 

Toto číslo jí bude sděleno písemně a bude je používat při své činnosti a 
při kontaktu se správními úřady – ÚKZÚZ a MZe. 

 
 Pouze osoby, které splnily oznamovací povinnost, mohou podávat žá-

dosti v uznávacím řízení. Seznam těchto osob je k dispozici pracovní-
kům Ústavu a MZe. 

Formuláře 
- oznámení o zahájení 

činnosti dodavatele 
  (příloha č. 3) 
- oznámení o ukončení 

činnosti dodavatele 
  (příloha č. 4) 

Najdete v publikaci  

Seznam registrovaných a 
evidovaných dodavatelů. 
bude vydán v letošním roce 
samostatně jako další číslo 
tohoto  Bulletinu (2/2015) a 
bude vyvěšen na internetové 
adrese www.ukzuz.cz, a to 
na stránkách odboru osiv a 
sadby.  

www.eagri.cz  



 

Farmářské osivo, popřípadě sadba 
 
 
 
Zákon č. 408/2000 Sb. (o ochraně práv k odrůdám) ukládá mimo jiné 
povinnost zpracovatelům, kteří budou provádět úpravu farmářského osiva, 
popřípadě sadby, ohlásit předem tuto činnost Ústavu, odboru osiv a sadby, a 
to i v případě, že již mají splněnu oznamovací povinnost podle § 16 odst. 6 
zákona č. 219/2003 Sb. 
 
Ohlášení lze provést: 
 
1. Písemně na formuláři a zaslat na adresu: 
 

ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby 
registrace firem 
Za Opravnou 4 
150 06 PRAHA 5 - Motol  

 
2. E-mailem na adrese: 
 
           nevena.prokesova@ukzuz.cz 

Stránka 7 

Formulář 
- oznámení o zahájení 

činnosti (farmářská osiva) 
  ( příloha č. 5) 
 
Přehled ohlášených 
zpracovatelů farmářského 
osiva bude vydán v 
letošním roce jako součást 
dalšího  čísla tohoto  
Bulletinu (2/2015) 

Najdete v publikaci  
 
———————————
– 



V této kapitole najdete 

 

Uznávání množitelských porostů provádí 
 úřední autorita - Ústav, 
 pověřená osoba  pod úředním dohledem. 

 
Dodavatel podá žádost o uznání množitelského porostu vždy u Ústavu           
a v tiskopise zřetelně označí, kdo provede uznávací řízení. 
 
Po kontrole a zaevidování žádosti se ověří doklady o původu osiva nebo 
sadby a proces uznávání pokračuje dále u Ústavu nebo u pověřené osoby. 
 
Po ukončení přehlídek množitelských porostů, popř. dalších zkoušek je 
vydán doklad o uznání nebo neuznání porostu. 
 
Ústav vydává: 
 Uznávací listy  
 Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu 
 
Pověřená osoba vydává: 
 Uznávací listy  
 
V případě, že porost není možné uznat, předá pověřená osoba veškeré 
podklady Ústavu k vydání  Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu. 

Legislativní základ 

Zásady uznávání množitelských porostů 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 4 -  Uznávací řízení 
§ 5 -  Uznávání množitelských porostů 
 
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 6 a § 8 - Uznávací řízení a uznávání množitelských porostů 
Přílohy č. 1 až 11 
 
Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 
§ 11  
Příloha č. 3 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Uznávání  
množitelských porostů 
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Stránka 9  

Hlavní zásady přihlašování množitelských 
porostů 

 žádost o uznání podává dodavatel Ústavu na formuláři uvedeném  v přílo-
ze č. 9  vyhlášky č. 129/2012 Sb., 

 Dále je možné vyplnit také elektronický formulář, který je umístěn na 
Portálu farmáře na internetové adrese www.eagri.cz. V případě pří-
stupu přes Portál farmáře je nutno pro využití všech funkčností být 
přihlášen (tj. uživatel musí mít přidělené přihlašovací jméno a heslo). 
Takto vyplněný formulář je třeba po uložení do systému vytisknout a 
zaslat poštou. Více informací k  elek tronickému podání najdete v kapi-
tole 23 - Elektronický přenos dat. 

 k žádosti o uznání množitelských porostů bude přiložen doklad o původu 
rozmnožovacího materiálu podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 129/2012 Sb., 

 žádost o uznání množitelských porostů je možné podat u odrůd dru-
hů uvedených v druhovém seznamu: 

 registrovaných a zapsaných ve Státní odrůdové knize podle §§ 32 a 
33 zákona1), Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin 
a Společném katalogu odrůd druhů zeleniny, 

 zařazených do zkoušení pro registraci podle § 30 zákona1), 

 jejichž registrace skončila, ale vztahuje se na ně § 37 odst. 4 
      zákona1), jejichž osivo bylo dovezeno na základě § 18 odst. 4  
      zákona1), přičemž celá produkce osiva bude vyvezena mimo území 

ES, 

 žádost o uznání množitelských porostů nelze podat ve stejné kategorii ne-
bo generaci, ve které bylo uznáno osivo nebo sadba, ale vždy nižší, 

 žádost o uznání množitelského porostu sadby brambor musí obsahovat 
potvrzení, že pozemek není dotčen mimořádnými rostlinolékařskými 
opatřeními a je prostý Globodera rostochinensis a Globodera pallida. 

 
1)  zákon č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rost-

lin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 

Najdete v publikaci  

Žádosti 
- o uznání množitelského 

porostu 
  (příloha č. 6) 
- návod k vyplnění žádosti 
  (příloha č. 6 - pokračování) 

 
Termíny podání žádostí jsou stanoveny v § 6 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

Pokud technologie pěstování vyžaduje přehlídku v jiném termínu, než je ob-
vyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu 
nejméně jeden měsíc předem.  

 
Termíny podání žádostí 

www.eagri.cz  

 
 
Platné seznamy odrůd 
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Najdete v publikaci  

Struktura čísla množitelského porostu 
a závazné jednotky pro výměru a množství 

 
 číselné řady pro různé typy množitelských porostů jsou stanoveny v  § 8 

odst. 6 a v příloze č. 11 vyhlášky č. 129/2012 Sb. Od roku 2004 jsou zave-
deny číselné řady pro porosty založené z rozmnožovacího materiálu gene-
ticky modifikovaných odrůd a pro porosty založené v systému ekologické-
ho zemědělství, 

VZOR: 3867-00657 

 ve sklizňovém roce nelze použít žádné číslo porostu vícekrát, 

 pro dodavatele s více provozy (filiálkami) doporučujeme vytvořit číselná 
rozmezí pro jednotlivé provozy, 

 jednotky pro výměru a množství uvedené v příloze č. 11 vyhlášky            
č. 129/2012 Sb. je nutné důsledně dodržovat. 

Číslování porostů 
(příloha č. 6 - pokračování) 

Používané jednotky 
(příloha č. 6 - pokračování) 

Sled předplodin množitelského porostu 

Požadavky na předplodiny množitelských porostů jsou stanoveny v přílohách 
č. 1 až 8 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 
Zařazení směsky v osevním sledu 
 
Za předplodinu je též považována směska (hlavní plodina, meziplodina) obsa-
hující 100 a více rostlin na 100 m2 příslušného druhu. 

Pracoviště Adresa Kód Předmět podání 

odbor OS Praha 
 
odd. OS Praha a Plzeň 
 

Za Opravnou 4,  
150 06 Praha 5 

0 

 
porosty dle schémat  
OECD, ostatní porosty 

odd. OS  Planá n/L. ČSLA 23 
391 11 Planá n/L. 2 ostatní porosty 

odd. OS   
Havlíčkův Brod 

Konečná 1930 
580 01  
Havlíčkův Brod 5 ostatní porosty 

odd. OS  Brno Hroznová 2 
656 06 Brno 6 ostatní porosty 

odd. OS  Olomouc Šlechtitelů 23 
779 00 Olomouc - Holice 7 ostatní porosty 

Místa podání žádostí: 
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Doklady, které se používají k ověření původu, jsou stanoveny v § 8 odst. 1  

a 2 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

 

Pro přehlednost uvádíme tabulku: 

 
Doložení původu osiva / sadby 

Typ porostu  Číslo uvedené na  
žádosti 

Typ dokladu o původu Kopie dokladu  
k žádosti 

Porost založen z RM 
uznaného v ČR 

Číslo dokladu o uznání Uznávací list  Nepřikládá se 

Porost založen ze 
šlechtitelského RM 

slova: Šlechtitelský RM Prohlášení šlechtitele Přiloží se originál 

Porost v dalším roce 
Číslo dokladu na porost 

z předchozího roku 
Uznávací list  

Rozhodnutí  o neuznání 
Nepřikládá se 

Porosty semenic 
Číslo dokladu sazečky z 

předchozího roku 
Uznávací list  Nepřikládá se 

Porosty dle Schémat 
OECD 

Číslo dokladu o uznání 
Přidělené číslo partie 

Uznávací list  
Mezinárodně platný  

certifikát OECD, doklad o 
dovezeném množství 

Nepřikládá se, pokud 
byl doložen při hlášení  

dovozu 

Porosty z RM ze zemí 
EU 

Přidělené číslo partie 
Mezinárodně platný  
certifikát, doklad o  

dovezeném množství 

Nepřikládá se, pokud 
byl doložen při hlášení  

dovozu 

Porosty z RM doveze-
ného podle § 18 odst. 5 

zákona 

Přidělené číslo partie 
Číslo povolení k dovozu 

Certifikát ISTA, OECD, 
doklad o dovezeném 

množství 

Nepřikládá se, pokud 
byl doložen při hlášení  

dovozu 

Za mezinárodně platné doklady se považují i národní certifikáty zemí EU. 

Upozornění 
 
Řízení o uznání množitelského porostu, který byl založen z rozmnožovacího 
materiálu pocházejícího z jiného členského státu EU nebo dovezeného ze 
třetí země a u něhož nebylo dodáno Oznámení dovozu nebo nebyly dolože-
ny příslušné certifikáty, bude zastaveno, pokud dodavatel ve stanovené lhůtě 
neučiní nápravu. 

 

         DŮLEŽITÉ  
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Zastavení  řízení o uznání množitelského porostu 

 
Řízení o uznání množitelského porostu lze zastavit: 

 podle § 5 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., nejsou-li splněny všechny sta-
novené požadavky, nebo 

 na žádost dodavatele jako tzv. „odhlášení porostu“ podle § 11 odst. 2     
vyhlášky č. 61/2011 Sb., 

 zastavení řízení na žádost lze provést i mezi první a druhou (popřípadě 
další přehlídkou), provedené přehlídky se účtují. Žádosti o zastavení 
řízení, u kterého byly ukončeny všechny přehlídky, se vyhoví; dodava-
tel hradí veškeré náklady spojené s provedenými úkony. 

 Pozn.: o zastavení řízení u množitelského porostu je třeba nejprve in-
formovat semenářského inspektora! 

 
Přehlídky množitelských porostů 

Přehlídky množitelských porostů se provádějí podle: 

§ 5odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb.  

§ 8 odst. 3 až 5 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

§ 11 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 61/2011 Sb. 

 

 v případě, že porost dosáhne vývojové fáze pro hodnocení dříve, než je 
obvyklé, dodavatel, případně množitel, je povinen požádat   
příslušnou osobu o urychlené provedení přehlídky, a to telefonicky, 
faxem nebo e-mailem 

 po odstranění závady se kontrolní přehlídky účtují 

 
Výsledky přehlídek množitelských porostů  
k nahlédnutí 

 Po vydání konečného dokladu na množitelský porost je možné nahlédnout 
do výsledků přehlídek množitelských porostů a současně je možné tyto 
informace stáhnout do svého systému. 

 Výsledky přehlídek množitelských porostů budou dostupné pouze dodava-
teli, který konkrétní porosty přihlásil. Na Portálu farmáře pod odkazem 
„Certifikace osiva a sadby“ je umístěna aplikace „Uznávací řízení – po-
rost“. Výběrem odkazu „Přehlídky“ bude zobrazen vyhledávací formulář 
Výběru přehlídky porostů.  

Najdete v publikaci  

www.eagri.cz  

Záznam o výsledku pře-
hlídky množitelského po-
rostu 
( příloha č. 28A) 



Stránka 13  

 
Vydání dokladu o neuznání množitelského  
porostu 

 

Množitelský porost se neuzná, nejsou-li splněny podmínky podle § 5 odst. 5  a 
odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., a Ústav vydá Rozhodnutí o neuznání. 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, 
a to k Ministerstvu zemědělství České republiky prostřednictvím odboru/
oddělení osiva a sadby Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zeměděl-
ského. 

 

Pokud porost vyhovuje nižší kategorii (popř. generaci), než ve které je přihlá-
šen, vydá Ústav Rozhodnutí o neuznání porostu. Dodavatel může požádat o 
uznání porostu v té kategorii, které svými parametry vyhovuje.  Pokud doda-
vatel požádá o uznání v nižší kategorii do 10 dní od ukončení přehlídek, je 
vydán přímo Uznávací list. 

 

Pověřené osoby postupují podle § 4 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb. a předají 
veškerou dokumentaci potřebnou pro vydání rozhodnutí příslušnému oddě-
lení OS, kde je evidována žádost. 
 
 
 

 Ústav vydá Uznávací list podle  § 5 odst. 5 a 7 zákona č. 219/2003 Sb. 

 Pověřená osoba vydá Uznávací list podle  § 5 odst. 5 a 8 zákona  
č. 219/2003 Sb. 

 
Vydání dokladu o uznání množitelského porostu 

DŮLEŽITÉ 



Vzorkování 

 
Kapitola 4. 

V této kapitole najdete  
Základní informace 

Vzorkování osiva provádí pracovníci ÚKZÚZ, odboru osiv a sadby  
nebo pověřená osoba.  
 
Dodavatel připraví žádost o uznání osiva / sadby,  v tiskopise zřetelně označí, 
kdo provede uznávací řízení. Povinností vzorkovatele je vždy na žádosti vy-
značit číslo bodcového vzorkovadla, podepsat žádost podle podpisového vzo-
ru. Podpis vzorkovatele nesmí zasahovat do razítka. 
 
Dodavatel požádá vzorkovatele o provedení vzorkování.  
 
Dodavatelé, kteří mají smluvní laboratoř, jejíž vedoucí je zároveň pověřen  
ke vzorkování, provedou vzorkování v rámci rozsahu pověření. Nad rámec 
pověření provádí vzorkování pracovník Ústavu. 
 
Všechny žádosti o uznání osiva se podávají u Ústavu. 
 
Po kontrole a zaevidování žádosti se ověří doklady o původu osiva nebo  
sadby a proces uznávání pokračuje dále u Ústavu nebo u pověřené osoby. 
 
V případě zjištění chyb v podané žádosti Ústav vyzve dodavatele k doplnění 
žádosti ve stanoveném termínu. Pokud dodavatel nedoplní požadované údaje 
ve stanoveném termínu, může Ústav řízení o uznání  osiva / sadby zastavit. 
 
Od 1.1.2014 se odebírá rezervní vzorek při každém vzorkování partie 
pro uznávací řízení. 
 
** 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 4 -  Uznávací řízení 
§ 6, § 7 -  Uznávání rozmnožovacího materiálu 
 
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 6 a § 8 - Uznávací řízení 
§ 15 -  Směsi 
Přílohy č. 1 - 9 a 11 
 
Vyhláška č. 61/2011Sb.: 
§ 2 až § 10 Vzorkování 
Příloha  č. 1 a 2 

Základní  
informace 

14 

Legislativní základ 14 

Povinnosti  
dodavatele 

15 

Postup  
vzorkovatele 

15 

Adjustace a  
zasílání vzorků 

16 

Nové vzorkování 16 

Označování a 
uzavírání obalů 

17 

Přebalení,  
přenávěskování 
uzavřených obalů 

18 

Moření partie  
uložené                
v bednách         
po předchozím 
uznání 

18 

Vzorkování  
a uznávání osiva  
s neukončenou 
certifikací 
 

18 

Závěrečné  
upozornění 

19 

Stránka 14 



     Povinnosti dodavatele 

       § 2 a příloha č. 2 vyhlášky č. 61/2011Sb. 

 Ke vzorkování dodavatel připraví a předloží vzorkovateli: 
 vyplněnou žádost,  
 prohlášení o moření partie, bude-li celá partie uvedena do oběhu 

mořená  
 průvodní doklady partie (doklad o uznání  porostu, záznam o 

přehlídce), 
 evidenci o výrobě osiva, 
 evidenci použitých návěsek, 
 vzorkovnici – (vícevrstvý papírový sáček) s vyplněnými údaji na jeho 

předtisku;  pokud firma takový sáček nemá, může použít jakýkoliv 
jiný vícevrstvý sáček a uvede na něj všechny požadované údaje, 

 neprodyšný obal (lahvička z PVC nebo igelitový sáček - ne 
mikrotenový!) pro vzorek na vlhkost, stanovení živočišného škůdce, 
označený číslem partie shodným s údaji na ostatních dokladech, 

 ostatní pomůcky potřebné ke vzorkování. 

      Postup vzorkovatele 

        § 3 až § 8 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 61/2011Sb. 

  Vzorkovatel:  
 zkontroluje správnost vyplněné žádosti a veškeré evidence, včetně 

evidence návěsek,  
 zkontroluje množství vyrobeného osiva oproti odhadu výnosu,  
     při jeho překročení je nutné, aby Ústav schválil navýšení výnosu, 
 provede vzorkování, 
 zkontroluje stav obalů v partii, označení partie partiovým štítkem, 

označení návěskami, úplnost a čitelnost údajů a provede odběr vzorku 
rozmnožovacího materiálu, 

 připraví :   
laboratorní vzorek (včetně vzorku na vlhkost), 
rezervní vzorek, který je majetkem dodavatele a je u něho uložen 
pro případnou další potřebu (jeho rozbor, který je vždy prováděn 
na základě vyžádání laboratoře, nebo dohody mezi dodavatelem 
a laboratoří, může být použit při řešení sporných situací 
týkajících se čistoty a příměsí, nikoliv při stanovení % klíčivosti), 
kontrolní vzorek  -  u pověřených  osob, 
vzorek na VZ  - u osiva množeného podle Schémat OECD, popř. 
podle pokynů Ústavu, 
vzorek na stanovení zdravotního stavu osiva, živočišných škůdců, 
nebo ploidity - na žádost dodavatele nebo při samostatném 
vzorkování na tyto vlastnosti. Tyto vzorky jsou vždy zasílány do 
laboratoře Ústavu v Praze nebo v Brně, 
vzorek na stanovení háďátka zhoubného v osivu vojtěšky 
(povinná součást uznávacího řízení) o velikosti 50g, který se 
odesílá do NRL OOS v Praze, 
vzorek na stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů je 
povinnou součástí uznávacího řízení u řepky. 

           

Najdete v publikaci  

Žádosti 
- o uznání osiva  
 (příloha č. 7) 
- o kontrolu osiva  
 (příloha č. 9) 
- o odběr vzorku  
 (příloha č. 10) 
 
Výrobní evidence 
(příloha č. 25) 
 
Skladová karta 
(příloha č. 23) 
 
Předtisk vzorkovnice 
(příloha č. 24) 
 
Partiový štítek  
(příloha č. 22) 
 
Prohlášení o moření osiva 
(příloha č. 34) 
 
Žádost o elektroforézu 
(příloha č. 37) 
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DŮLEŽITÉ 

DŮLEŽITÉ 

Velikosti vzorků na  
samostatná stanovení 
(příloha č.42) 
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Adjustace a zasílání vzorků 

      Odběr vzorku se provádí podle následujících zásad: 
    ▪ hmotnost vzorku je 100 g (uvedené množství stačí ke 
                                    stanovení jak kyseliny erukové, tak glukosinolátů), 
               ▪ odběr vzorku vyznačí vzorkovatel v Žádosti o uznání 
                                    osiva do kolonky úřední záznamy,  
    ▪ vzorky se odesílají do laboratoře ÚKZÚZ v Lípě u 
                                    Havlíčkova Brodu: 

ÚKZÚZ 
Národní referenční laboratoř 
Oddělení speciálních analýz rostlin a krmiv 
582 57  Lípa u Havlíčkova Brodu 121 

tel.: 569 400 470,  fax: 569 400 466                         
   
  ▪ stanovení kyseliny erukové se provádí u každé partie 
  ▪ glukosinoláty se stanovují pouze u první partie z  
   množitelského porostu 
  ▪ v případě druhého vzorkování (po úpravě nebo bez  
   úpravy osiva) se vzorky na stanovení kyseliny erukové 
   a glukosinolátů znovu neodebírají 
 

 Při vzorkování partií z dovozu vyhotoví dodavatel kompletní opis 
návěsky včetně uvedení její barvy (nebo fotokopii obou stran), kterou 
předloží současně s žádostí o vzorkování semenářskému inspektorovi ke 
kontrole a potvrzení. Žádost s opisem návěsky zašle současně se vzorkem 
do laboratoře Ústavu.  

 Velikosti vzorků na stanovení  jednotlivých vlastností osiva jsou 
uvedeny příloze č. 42. 

§ 8  vyhlášky č. 61/2011 Sb. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Vzorek doručený do laboratoře v silně poškozeném stavu vinou špatného 
zabalení nebo vzorek nedostatečné velikosti nemusí být přijat do zkou-
šek.  

 
Nové vzorkování 

 Dodavatel může požádat úředního vzorkovatele o nové vzorkování  
v následujících případech: po přeskladnění, přečištění, přepytlování, 
přesušení osiva, po asanaci v důsledku výskytu skladištního škůdce,  
tj. tehdy, kdy dochází k nějaké úpravě osiva. 

 V případě zamítnutí partie pro nízkou klíčivost nelze provést nové 
vzorkování bez předchozí manipulace s osivem dříve, než po uply-
nutí 1 měsíce od ukončení předchozích zkoušek.  

Ukázky správné adjustace 
vzorku 

Formulář: 
Stanovení kyseliny  
erukové a glukosinolátů 
(příloha č. 33) 

Velikosti vzorků na stano-
vení  jednotlivých vlast-
ností osiva  
(příloha č.42) 
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 S ohledem na dodržování zásad Metodiky zkoušení může dodavatel 
požádat pouze o celé nové vzorkování (nikoli jen na jednu 
vlastnost). 

 S ohledem na dodržování § 19 zákona (označování a balení osiva) je 
nutné při každém novém vzorkování uvést na návěskách datum tohoto 
nového vzorkování. 

 Provádí-li se nové vzorkování bez předchozí manipulace, již se 
neodebírá vzorek na VZ, KE, GSL. 

 V rámci certifikace osiva odebraného z otevřených obalů bude v případě 
následného moření odebrán kontrolní vzorek, který bude uložen na 
ČSO. Tento vzorek bude zkoušen pouze tehdy, vzniknou-li pochybnosti 
o kvalitě namořeného osiva.  

 U partií osiv, které byly zkoušeny v pověřených laboratořích                               
a dodavatel žádá nové vzorkování bez předchozí manipulace nebo z 
důvodu neuznání, budou vzorky zasílány vždy do Národní referenční 
laboratoře pro zkoušení  OS v Praze.  

 Provádí-li se nové vzorkování po úpravě nebo bez předchozí 
manipulace u partie, která byla původně zkoušena v laboratoři Ústavu, 
bude vzorek zaslán do téže laboratoře.  

 Každé nové vzorkování rozmnožovacího materiálu po úpravě provádí 
vždy semenářský inspektor ÚKZÚZ. 

 
Každý obal v partii musí být označen  a uzavřen  v souladu s § 19 zákona       
č. 219/2003 Sb. a § 24 až 26 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 

 Za úřední návěsku se považuje: 
 návěska z neroztržitelného materiálu, 
 nalepovací etiketa (samolepka) určená k označení papírových obalů, 
 potisk obalu, 
 všitý pruh neroztržitelné folie. 

 Každá úřední návěska nese číslo a jejich výčet se uvádí na žádosti. Proto 
doporučujeme používat ucelené řady čísel. 

 Číslo návěsky může být: 
 osmimístné číslo, které bylo vytištěno v tiskárně současně se 

základním předtiskem, nebo 
 vlastní číslo, a to podle určeného systému a při použití schváleného 

výpočetního systému. 

 Plombování se provádí v souladu se zákonem a prováděcím předpisem, u 
strojově šitých obalů se za pojistku považuje pouze šev a není nutné jej 
opatřovat navíc plombou.  

 Na návěsce se označí datum vzorkování (u tuzemských návěsek se uvede 
pouze měsíc a rok vzorkování), u brambor měsíc a rok uzavření obalu. 

 Při opakovaném vzorkování bez manipulace s osivem se na návěsce 
uvede nové datum vzorkování, a to takovým způsobem, aby nedošlo 
k přepisu nebo poškození předchozích údajů. 

 
Označování a uzavírání obalů 

DŮLEŽITÉ 
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Přebalení, přenávěskování uzavřených obalů 
§ 19 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb.   
§ 24 odst. 5 a 6 a příloha č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 

 Při otevření úředně uzavřených obalů a jejich opětovném uzavření je 
dodavatel povinen požádat vzorkovatele Ústavu o úřední dozor nad tímto 
úkonem a připravit Protokol o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva. 
Vzorkovatel opatří tento protokol úředním razítkem a podpisem, 

 vzorkovatel zajistí úřední dozor; pokud bude akce probíhat mimo běžný 
čas vzorkování, případně v jiném místě, bude fakturován dohled podle 
platného ceníku, 

 na nově použitých návěskách bude uvedeno: přebaleno, přenávěskováno, 

 u osiva vyrobeného mimo ČR je nutné dbát na správné uvedení země 
původu, 

 bude uvedeno číslo partie, a to jak naše přidělené pro dovozy, tak 
původní zahraniční (lze využít místo pro další údaje), 

 o přebalení, přenávěskování, popřípadě úpravě osiva bude vystaven 
protokol (protokol vystaví dodavatel, SI potvrdí jeho správnost), který 
dodavatel zašle na pracoviště Ústavu, na kterém byl vydán původní 
Uznávací list. Pokud UL vydala pověřená laboratoř, bude  protokol 
zaslán na OOS v Praze, 

 pro přenávěskovanou partii platí původní Uznávací list s původním 
číslem partie a Protokol o přebalení, přenávěskování, případně úpravě 
osiva, 

 práva a povinnosti pověřeného vzorkovatele při kontrole přebalení a 
přenávěskování partie jsou uvedeny v příloze č. 43. 

 

Moření partie uložené v bednách po předchozím 
uznání 
 moření partie po uznání v bednách bude nadále řešeno pouze Protokolem 

o přebalení, přenávěskování, případně úpravě osiva. Nebudou se 
přidělovat nová čísla partií.  Dodavatel je povinen každé moření, tj. 
manipulaci s uznaným osivem předem oznámit SI. Vzhledem k tomu, že 
dojde ke změnám obalů a namoření osiva, vystaví dodavatel Protokol o 
přebalení, přenávěskování, popřípadě úpravě osiva. Tento protokol 
potvrdí SI a odebere kontrolní vzorek. 

Vzorkování a uznávání osiva  
s neukončenou certifikací 

Osivo sklizené v jiném členském státě nebo ve třetí zemi a dovezené do ČR 
se šedou návěskou je na žádost dodavatele vzorkováno a uznáno za těchto 
podmínek: 

 osivo je zabaleno a označeno v souladu s § 19 zákona č. 219/2003 Sb., 

 k žádosti dodavatel přiloží dokument, že byly provedeny přehlídky 
množitelského porostu a ten vyhověl požadavkům evropských předpisů 
pro danou kategorii a generaci (obdoba našeho prohlášení o osivu s neu-
končenou certifikací). 

Najdete v publikaci  

Formulář 
- protokol o přebalení,  

přenávěskování, úpravě 
osiva 

   (příloha č. 31) 

Formulář 
- protokol o přebalení, pře-

návěskování, úpravě osiva 
  (příloha č. 31) 

Práva a povinnosti pově-
řeného vzorkovatele 
(příloha č.43) 
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Dále platí: 

 osivo zemědělských druhů a zeleniny pocházející z jiných členských 
států se smí uznávat v kategoriích základní a certifikovaný rozmnožo-
vací materiál, 

 osivo zemědělských druhů a zeleniny pocházející ze třetích zemí, 
jimž byla udělena rovnocennost pro určité druhy se smí uznávat v ka-
tegorii certifikovaný rozmnožovací materiál, 

 výsledky úředních zkoušek osiva musí vyhovovat požadavkům stano-
veným vyhláškou č. 129/2012 Sb. 

Režim pro osivo s neukončenou certifikací nelze aplikovat pro sadbu  
brambor. 

 
Závěrečné upozornění 

Dodavatel je povinen vést evidenci zakoupených úředních návěsek. 

Vzor správného vyplnění návěsky pro osi-
vo hybridních odrůd. 
 

 označení HYBRID se uvádí za název 
odrůdy, nejlépe v závorce, 

 v kolonce „kategorie, generace“ se  
uvede označení certifikované (osivo). 



Kapitola 5. 

Základní informace 

Legislativní základ 

Z hlediska použitého materiálu existují: 

 návěsky  z  neroztržitelného materiálu (Tyvek) 

 nalepovací etikety (samolepky) 

 potisk obalů 

 pruh neroztržitelné fólie. 
  

Podle konečné certifikace rozlišujeme: 

 tuzemské návěsky určené pro oběh v ČR i zemích EU 

 návěsky pro certifikaci podle Schémat OECD 

 návěsky pro certifikaci podle Pravidel ISTA 

 návěsky určené k uvedení do oběhu osiva úředně nezapsaných od-
růd 

 návěsky dodavatele pro kategorii standardní osivo 
 návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s výše 

uvedenými typy v ostatních případech. 
Minimální velikost návěsky je 110 mm x 67 mm. 

Tuzemské návěsky jsou k dostání buď v provedení Tyvek (neroztržitelný 
materiál) nebo v podobě papírových samolepek. Samolepky jsou určeny vý-
hradně na papírové obaly.  Návěsky OECD a ISTA jsou pouze v prove-
dení Tyvek. 

Všechny úřední návěsky jsou číslované, a to přímo z výroby nebo se číslo 
tiskne následně podle schváleného postupu. 

U všech typů návěsek musí být dodavatelem vedena evidence přijatých a 
vydaných návěsek.  

Od roku 2012 došlo k úpravě textu „ES/EC rules and standards“  na ná-
věskách. Nové návěsky jsou označeny textem „ EU rules and standards“. 

Návěsky s původním textem „ES/EC rules and standards„ jsou určeny 
pouze pro domácí trh. 

Úřední návěsky s textem „EU rules and standards“ jsou určeny 
výhradně pro druhy  uvedené v Druhovém seznamu. 

 

 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 19 -  Označování a balení rozmnožovacího materiálu 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 24 - 26 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 
Příloha č. 20  

Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 
§ 2 - Postup při kontrole průvodních dokladů 
Příloha č. 2 

V této kapitole najdete 
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Úřední návěsky v oběhu 

Návěska -  Potisk obalů 

 
V oběhu se mohou objevit návěsky v několika provedeních: 

Úřední návěsky  pro oběh v ČR i v zemích EU: 

 neroztržitelné návěsky v nekonečném pásu s vodící perforací a s textem 
„EU rules and standards“,  

 nalepovací etikety v nekonečném pásu s vodící perforací a s textem  
       „EU rules and standards“, 
 neroztržitelné návěsky v nekonečném pásu bez vodící perforace určené 

pro dotisk v termotransferových tiskárnách a s textem „EU rules and 
standards“,  

 všitý pruh neroztržitelné fólie se schváleným potiskem s textem  
       „EU rules and standards“, 
 schválený potisk obalů s textem „EU rules and standards“. 
 
       Od 1.1.2014 došlo ke sloučení ÚKZÚZ a SRS. Z tohoto důvodu došlo ke                

změně loga Ústavu na návěskách. Návěsky se starým logem jsou platné  
do 31.12.2016. 

 
Návěska tištěná přímo na obal rozmnožovacího materiálu musí splnit 
následující požadavky: 

 tisk nesmazatelnou barvou, 

 uvedení všech zákonem stanovených  údajů pro daný rostlinný druh, 

 dodržení standardní kvality potisku na všech obalech v partii, 

 barevné odlišení kategorií a generací, a to buď barvou inkoustu použitého 
k potisku nebo barevnou samolepící etiketou, 

 každý obal bude opatřen číslem návěsky současně s ostatním potiskem 
(podle systému číslování dále uvedeného v dalším odstavci) nebo  

       se využije číslovaných samolepících etiket v barevném provedení  
       (viz předchozí odkaz). 
 
Dodavatel musí mít potisk obalů schválen Ústavem. 

UPOZORNĚNÍ 

-  vzor nové návěsky 
   (příloha č. 44) 
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Kvalita tisku doplňovaných údajů 

 
§ 19 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb.: 

Údaje na návěsce rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu musí být 
dobře čitelné a nesmazatelné. 

 

Náležitosti, které musí být uvedeny na návěskách, jsou uvedeny v: 

§ 19 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb. 

§ 24 odst. 1 a přílohách č. 1 - 8 částech VI vyhlášky č. 129/2012 Sb.. 

 
Číslování úředních návěsek 

Najdete v publikaci  

 
 Číslo návěsky může být: 

 osmimístné číslo, které bylo vytištěno v tiskárně současně se základním 
předtiskem a na prvním místě je vždy rok výroby návěsky, nebo 

 vlastní číslo, a to podle určeného systému a při použití schváleného vý-
početního systému. 

 
 Podmínky použití vlastního tisku čísel na návěsky: 

 číslo se tvoří z jednomístného označení ročníku tisku návěsky 
(pokud již není předtištěno na návěskách), čtyřmístného registrač-
ního čísla dodavatele a sedmimístného čísla návěsky, přičemž každá 
barevná řada (odlišení generací) bude začínat od čísla 0000001 (bez 
pomlček!!!!), 

 zasílání seznamu použitých čísel na odbor OS v Praze (tisk + datový 
soubor), 

 vedení evidence přijatých, použitých a stornovaných návěsek, která 
souhlasí s příjmovými doklady, kontroluje SI,   

 oznámení této skutečnosti tiskárně návěsek, a to včetně počtu návěsek 
k odběru v následujících termínech: 

 do konce dubna pro ozimy  

 do konce října pro jařiny 

 v sedmimístném čísle návěsky je možné první pozici využít pro 
označení filiálky nebo čističky (u firem s více provozy). 
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Evidence návěsek                    
u dodavatele 
(příloha č. 26) 

 
Evidence návěsek 

Podle § 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 61/2011 Sb. před vzorkováním dodavatel 
vzorkovateli předloží evidenci použitých návěsek. 

Pozn.: likvidace nepoužitých nebo při tisku zkažených návěsek musí být v 
evidenci rovněž zaznamenána  a likvidace potvrzena inspektorem ÚKZÚZ. 
 

Najdete v publikaci  

Formulář 
- Prohlášení o osivu 
  s neukončenou certifikací 
 (příloha č. 32) 

 
Osivo s neukončenou certifikací - šedé návěsky 
 

 toto označení se používá pro osivo z uznaných množitelských porostů, 
které bude upravováno a uznáváno v jiném členském státě (a naopak) 

 osivo  se označuje šedou návěskou 

 osivo vždy doprovází úřední návěska a úřední doklad, jehož náležitosti 
stanoví § 25 odst. 5 a příloha č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

 vzorek na kontrolu kvality osiva se odebírá pouze na žádost dodavatele 

 návěsky pro osivo s neukončenou certifikací vydává vždy Ústav  
na základě žádosti dodavatele k rukám SI 

Závěrečné informace 

 
 odbor osiv a sadby 

 schválil možnost celkového potisku návěsek semenářskou firmou za 
těchto podmínek: 

 seznamy vydaných návěsek včetně přidělených číselných řad; 
tisk návěsek bude prováděn takovým typem tiskárny, aby byla 
zajištěna nesmazatelnost a trvanlivost tisku. Naprosto nevhodné 
pro tento postup jsou tiskárny jehličkové nebo inkoustové, 

 dodavatel předloží odboru osiv a sadby vzor tisku těchto návě-
sek k posouzení, 

 firma Peroutka (Martin Peroutka, Buštěhrad 674,  PSČ 273 43 
Buštěhrad, tel.: 312 291 333) na požádání (v dostatečném časo-
vém předstihu) dodá návěsky v barevných provedeních dle jed-
notlivých kategorií a generací s předtiskem loga ÚKZÚZ a jeho 
názvu, 

 dodavatel plně zodpovídá za kvalitu vydaných návěsek, 
 dodavatel vede evidenci přijatých, vydaných a stornovaných 

návěsek, kterou kontroluje semenářský inspektor, 
 dodavatel zasílá pravidelně seznamy vydaných návěsek, včetně 

přidělených číselných řad, 
 tento postup vyžaduje odpovídající programové vybavení. 

Vzor šedé návěsky: 

Formulář  
-  Protokol  o likvidaci  
    návěsek 
  (příloha č. 39) 
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 Odbor osiv a sadby vydává mezinárodní návěsky OECD v provedení 

z neroztržitelného materiálu. 
 
 Návěsky ISTA jsou z neroztržitelného materiálu a pouze v oranžové 

barvě pro všechny kategorie a generace. 
 

 Je-li na návěskách OECD (popř. ISTA) na žádost dodavatele uvedeno, 
že osivo splňuje standardy EU: „EU rules and standards“, dodavatel 
zajistí, že osivo nebude vyvezeno dříve, než budou známy výsledky 
všech zkoušek. V př ípadě neuznání osiva musí být návěsky 
odstraněny, nebo jinak znehodnoceny. 

UPOZORNĚNÍ 
 
U osiva určeného do zemí EU nemusí být na návěskách uveden  
dodavatel. 
 
 
Je-li osivo označeno návěskami OECD, může být uvedeno do oběhu  

v ČR , pokud kvalita osiva splňuje požadavky české legislativy. 
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Základní informace 

Legislativní základ 

 

Uznávání osiva provádí: 
 úřední autorita – Ústav, 
 pověřená osoba pod úředním dohledem. 

Dodavatel podá žádost o uznání osiva vždy u Ústavu a v tiskopise zřetelně 
označí, kdo provede uznávací řízení. 
 
Po kontrole a zaevidování žádosti se ověří doklady o původu množitelského 
porostu a proces uznávání pokračuje dále u Ústavu nebo u pověřené osoby. 
 
Po ukončení všech předepsaných zkoušek je vydán doklad o uznání nebo 
neuznání osiva. 
 
Ústav vydává: 
 Uznávací listy 
 Rozhodnutí o neuznání osiva 
Pověřená osoba vydává 
 Uznávací listy 
 
V případě, že osivo není možné uznat, předá pověřená osoba veškeré 
podklady Ústavu k vydání Rozhodnutí o neuznání osiva. 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 

§ 4 - Uznávací řízení 

§ 6, § 7 - Uznávání rozmnožovacího materiálu 

 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 

§ 2, § 6 a § 9 - Uznávací řízení, Uvádění do oběhu 

Přílohy 1 - 8, 11, 12, 13 

 

Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 

§ 10 - Příjem a uložení vzorků osiva 

§ 12 - Metody zkoušení rozmnožovacího materiálu 

Příloha č. 5 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
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Najdete v publikaci  

Žádosti 
- o uznání osiva/sadby 
  (příloha č. 7) 
- výsledek mechanického         

rozboru sadby brambor 
  (příloha č. 8) 
- o kontrolu osiva 
  (příloha č. 9) 
- o odběr vzorku 
  (příloha č. 10) 
 

Hlavní zásady pro podání žádosti o uznání osiva 

Zastavení řízení o uznání osiva 

 

 Žádost o uznání podává dodavatel u Ústavu na  formuláři uvedeném    
       v příloze č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb., 
 uznání osiva probíhá ve správním řízení, s výjimkou vydání Uznávacího 

listu, 
 rozlišujeme následující možnosti pro podání žádostí: 

 první uznání osiva (sadby) pocházejícího z uznaného  porostu, 
 uznání po úpravě osiva  
 nové uznání osiva bez manipulace  
 uznání osiva ze země ES  
 uznání osiva ze třetí země s ekvivalencí  
 nové uznání osiva po přeskladnění (tzv.„PROLONGACE“), lze 

požádat  po 30.6. následujícího roku 
 žádost o uznání osiva se podává v té generaci, ve které byl uznán 

množitelský porost, na žádost dodavatele je možné osivo uznat  
v kategorii nebo generaci po ní následující, 

 při převodu osiva na jiného majitele, zůstává číslo partie nezměněné; při 
podání žádosti o uznání osiva je nutné doložit k žádosti plnou moc 
dodavatele, který přihlásil množitelský porost. Na žádosti, uznávacím listu 
i návěsce bude uveden nový dodavatel. 

Zasílání vzorků a žádostí názorně ukazuje přiložená tabulka. Platí však zásada, 
že originály žádostí, s ohledem na správní řízení, budou vždy uloženy u 
Ústavu. 

Doručení vzorků a žádostí 

Řízení o uznání osiva lze zastavit: 
 podle § 6 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., nejsou-li splněny všechny stano-

vené požadavky 

 ÚKZÚZ Pověřená  
laboratoř 

Zkoušky provede ÚKZÚZ 

Originál žádosti x  

Laboratorní vzorek x  

 Zkoušky provede pověřená laboratoř 

Originál žádosti x  

Kopie žádosti  x 

Laboratorní vzorek  x 
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Najdete v publikaci  

 
Návod k vyplnění žádosti 
(příloha č. 7-pokračování) 
 

 Číselné řady pro různé typy osiva jsou stanoveny v § 8 odst. 6 a v příloze 
č. 11 vyhlášky č. 129/2012 Sb.  

VZOR: 5-3867-00657/01 

 Číslo partie se nemění ani převodem osiva na jiného majitele. 

 Pro partii vyrobenou z více porostů platí, že jako základ bude použito nej-
nižší číslo porostu, z nichž je složena. 

 Z porostu, resp. porostů, je možné vyrobit i více partií. Není možné, aby  
pouze některá z takových partií byla doplněna osivem z dalšího poros-
tu. Porosty musí být od jednoho dodavatele. 

 Změna čísla partie na .../51,61,71... přichází v úvahu pouze tehdy, pokud 
jsou části partie nově vzorkovány a je vydán nový Uznávací list; v případě 
požadavku na změnu kategorie (generace) je možné, pokud se nejedná o 
dlouhou časovou prodlevu (max. do tří měsíců), tento doklad vystavit po 
kontrolním odběru vzorku  na hodnoty původního rozboru. 

 

Struktura čísla partie 
Závazné jednotky pro výměru a množství 

Změna kategorie a generace po předchozím 
uznání 

Žádost o elektroforézu 
(příloha č. 37) 

Laboratorní zkoušení 

 Požádá-li dodavatel o změnu kategorie („sestupnění“) z obchodních důvo-
dů, je postup následující: 

 a)  oddělené části partie bude přiděleno nové číslo (za lomítkem  
  51,61,71, atd.), 

 b) přenávěskování bude provedeno pod úředním dozorem a bude  
  odebrán kontrolní vzorek, který bude uložen pro případnou  
  kontrolu na ČSO, 

          c)     při změně kategorie a generace musí být vydán  nový Uznávací 

                  list, 

 d) UL může být vydán bez provedení nového rozboru, nejdéle  
  však do 3 měsíců od vydání, 

 e) bude provedena likvidace odstraněných návěsek, potvrzena inspek-
torem ÚKZÚZ v evidenci návěsek. 

 
   

Laboratorní zkoušky se provádějí podle: 

  § 6 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., 

  § 12  a příloha č. 5 vyhlášky č. 61/2011 Sb., 

  Metodika zkoušení 
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Osivo se neuzná, nejsou-li splněny podmínky podle § 6 odst. 4 a 5  zákona  

č. 219/2003 Sb. a Ústav vydá Rozhodnutí o neuznání. 
 

Pověřené osoby postupují podle § 4 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb. a předají 
veškerou dokumentaci potřebnou pro vydání rozhodnutí příslušnému 
oddělení OOS, kde je evidována žádost. 
 
 
 

 
Vydání dokladu o neuznání osiva 

Vydání dokladu o uznání osiva 

 
 Ústav vydá Uznávací list podle  § 6 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 219/2003 Sb. 
 Na požádání vydá také dvojjazyčný Uznávací list (česko-anglický) s kva-

litativními parametry vyhodnocenými podle vyhlášky č. 129/2012 Sb. a 
ve vzorku o velikosti podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 61/2011 Sb. Je-li již 
vydán český UL a dodavatel dodatečně požaduje dvojjazyčný, musí český 
UL vrátit. 

 Pověřená osoba vydá Uznávací list podle  § 6 odst. 6 a 8 zákona  
č. 219/2003 Sb.. Na požádání vydá také dvojjazyčný Uznávací list (česko
-anglický) s kvalitativními parametry vyhodnocenými podle vyhlášky č. 
129/2012 Sb. a ve vzorku o velikosti podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 
61/2011 Sb.. Je-li již vydán český UL a dodavatel dodatečně požaduje 
dvojjazyčný, musí český UL vrátit. 

Vzor UL - dvojjazyčný 
(příloha č. 29A) 

Najdete v publikaci  



Kapitola 7. 

Hlavní zásady pro založení porostu 

 

 Rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál 
smí být vyráběn pouze v uzavřených pěstebních oblastech 

 Před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt 
Globodera rostochiensis a Globodera pallida s negativním výsledkem 

 Pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými 
opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus a  Ralstonia solanacearum 

 Sadba brambor může být vysázena pouze na pozemku, na kterém 
nebyly v předcházejících 3 letech pěstovány brambory 

 K založení množitelského porostu nesmí být použita krájená sadba 

 Souvratě nesmí být osázeny bramborami 
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Hlavní zásady pro  
založení porostu 

29 

Legislativní základ 29 

Číslo porostu 30 

Ukončení vegetace      
a vzorkování              
pro posklizňové 
zkoušky 

30 

Požadavky na 
vlastnosti sadby 
brambor 

30 

Uznávání sadby 
brambor 

30 

Hlášení dovozu 
sadby brambor 

31 

Kontrola sadby z 
dovozu v roce 2014 

32 

Revize 33 

Sadba brambor 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb. 
§§ 3, 4, 5, 6, 7 

Vyhláška č. 129/2012 Sb. 
Příloha č. 7 
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V průběhu roku 2015 dojde ke změně legislativy týkající se maximální-

ho počtu kategorií a generací, zdravotního stavu porostů i mechanické-
ho rozboru sadby brambor. Tyto změny budou platné od 1. 1.  2016, ale 

už sadba sklizená v roce 2015 musí vyhovovat těmto novým požadav-
kům. Důvodem změny je nutnost uvést naši legislativu do souladu 

s novými směrnicemi EU (2013/63, 2014/20 a 2014/21). 

   UPOZORNĚNÍ 



Stránka  30 7. Sadba brambor 

Požadavky na vlastnosti sadby brambor 

 Způsob vzorkování sadby je každoročně stanovován v pokynech pro 
vzorkování, které vydává ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby ve spolupráci s 
Odborem ochrany proti škodlivým organismům. 

 Zaslání výsledků mechanického rozboru sadby brambor  (včetně 
žádosti o uznání sadby) na místně příslušné oddělení OOS je 
bezpodmínečně nutné provést do 3 dnů po provedení rozboru. 

 Posklizňové zkoušky sadby brambor jsou součástí uznávacího řízení v 
porostu a provádí se v rozsahu stanoveném každoročně ústavem. 
Procento hlíz napadených viry se zjišťuje metodou ELISA.  
Přepočtem se stanoví: 

každá hlíza napadená viry způsobujícími těžkou virovou chorobu        
se započítává jako 1% - A virus (PVA), Y virus (PVY), virus 
svinutky (PLRV) 

každá hlíza napadená viry způsobujícími lehkou virovou chorobu   
       se násobí koeficientem 0,33 - M virus (PVM), X virus (PVX) 

každá hlíza napadená S virem (PVS) se násobí koeficientem 0,05  

 O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje dodavatel a 
informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného 
semenářského inspektora. 

Ukončení vegetace a vzorkování pro posklizňové 
zkoušky 

Struktura čísla porostu je tvořena následujícím způsobem: 

 ze čtyřmístného registračního kódu dodavatele 

 z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení 
regionu, ve kterém bude podána žádost, druhé číslo u tuzemských 
odrůd označuje rok sázení sadby stupně SE1 (SE2), u sadby z dovozu 
rok první výsadby v ČR, poslední tři čísla tvoří pořadové číslo porostu. 
Pořadové číslo porostu nelze použít v rámci jednoho roku vícekrát. 

Číslo porostu 

Žádost 
- o uznání osiva/sadby 
  (příloha č. 7) 
- výsledek mechanického 

rozboru sadby brambor 
(příloha č. 8) 

 
Seznam osob oprávně-
ných k provádění  
mechanického rozboru 
sadby brambor  
kategorií A a B 
(příloha č. 1) 

Najdete v publikaci  

Uznávání sadby brambor 
Po vydání Uznávacího listu na množitelský porost může dodavatel požádat   
o uznání sadby: 

 vyplní tiskopis „Žádost o uznání osiva/sadby“ 
 k žádosti přiloží „Výsledek mechanického rozboru sadby brambor“ 
 mechanický rozbor může provést: 
 u kategorií SE 1, SE 2 a E 1-3 semenářský inspektor ÚKZÚZ, 
 u kategorií A, B semenářský inspektor ÚKZÚZ nebo osoba, s 

níž Ústav uzavřel smlouvu k provádění mechanického rozboru 
sadby brambor kategorií A a B. Seznam takto oprávněných osob 
je uveden v příloze č. 3 této publikace, 

 na základě provedeného mechanického rozboru vydá Ústav 
konečný doklad na sadbu.  



  
Šlechtitel-
ský RM 

RM 
předstupňů 

Základní 
RM 

Certifikovaný 
RM 

Barva návěsky  fialová bílá s fialovým pruhem   bílá  modrá 

ČR   SE1 SE2 E1 E2 E3 A B 

Rakousko   V1-V2 V3  S SE E Z   

Belgie PBTC  PB S SE E 1-2 A 1-2 B 

Dánsko MK S1-S4 S5 E1 E2 E3 CC   

Finsko SS S, SEE SE EC1 EC2 EC3 A B 

Francie B1 B2 B3 
 SE (B4-
B5) 

SE 
(B4-B5) 

E 
(B8) A B 

Německo M1   M2-M3 
S 
(EEC1) 

SE 
(EEC2) 

E 
(EEC2) Z1  Z2 

Irsko MK G1 G2 
EC1 
(F1-F2) 

EC2 
(SE1-
SE3) 

EC2 -
EC3 
(E a H)     

Itálie       S SE E A B 

Luxemburg MK F1 F2   S SE, E A B 

Holandsko 
S 
G0 

S 
G1-G3 

S 
G4   SE E A C 

Polsko PB /M PB/III PB/II   B/ I B/ II C/A C/B 

Rumunsko     PB   SE E C I C II 

Severní Irsko PB TC PB1-PB3 PB4   SE1-SE3 E A   

Skotsko PBTC PB1-PB3 PB4   SE1-SE3 E1-E3 A   

Slovensko   SE1     E1 E2, E3 C1 C2 

Anglie TC PB1 PB2   SE E A CC 
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Hlášení dovozu sadby brambor 

Pro účely této kapitoly se pod pojmem „dovoz“ rozumí přesun sadby brambor  
z ostatních členských států Evropské unie do České republiky. 
 
Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu a požadavky na oznámení do-
vozu jsou uvedeny v kapitole 14. 
 

 U kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál generace A vytištěných 
v tabulce tučně je nutno doložit doklad od nezávislé autority o zdravotním 
stavu sadby brambor na virózy zjištěné ELISA testem s maximální hranicí 
5%, 

 Při dovozu sadby z Polska v generaci PB III a PB II je také nutno doložit 
doklad o zdravotním stavu na virózy, které musí odpovídat české legislativě.  

 Porovnání kategorií a generací pro dovoz sadby z EU s ohledem na 
zdravotní stav: 
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Kontrola sadby z dovozu v roce 2015 

Vzorkování pro testování viróz 

Maximální počet odebraných vzorků 150 ks. 

Generace Náchylné odrůdy Ostatní odrůdy 

SE 1-2 a E 1-3 30 % 15 % 

A 25 % 10 % 

B 15 % 5 % 

Náchylné odrůdy: Adora, Agria, Ambassador, Asterix, Borek, Carrera, 
Colomba, Crisper, Ditta, Energie, Fontane, Impala, Markies, Mustang, Pria-
mos, Quadriga, Saturna, Taisiya, Victoria, Westamyl. 
 
Ostatní odrůdy: preferují se odrůdy, které byly do ČR dovezeny poprvé.  

Vzorkování pro testování bakterióz 

Generace Počet vzorků 

A 40 

B 30 

Další informace o vzorkování: 

 Vzorkování provádějí semenářští inspektoři.  

 O vzorkování jakékoliv sadby z dovozu lze požádat, vzorek bude pře-
dán k otestování na VÚB (ÚKZÚZ účtuje vzorkování a VÚB účtuje test 
ELISA). 

 Pro vzorkování je nutné sdělit přidělené tuzemské číslo dovozové partie 
do místa odběru vzorku, tj. do místa skladování. Nebude-li pracovník 
ÚKZÚZ znát toto číslo při odběru vzorku, neprovede vzorkování.  

 
Sdělení výsledků: 

 Výsledky (originál) zasílá neprodleně oddělení OS Havlíčkův Brod na 
OOS Praha, které zajistí rozesílání výsledků dodavatelům v písemné i 
elektronické podobě a kopii na místně příslušné regionální oddělení OS, 
které zajistilo vzorkování. 

 Výsledky, které obdrží dodavatel, mohou být případně podkladem pro 
následnou reklamaci zboží. 

 U partií sadby brambor, u nichž se projeví vyšší výskyt virových cho-
rob, bude Ústav postupovat podle § 22 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb.  
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Revize 

Odběr vzorků se provádí v případě nesouhlasu dodavatele s výsledkem 
posklizňové zkoušky.   

     

Postup při odběru vzorku: 

 Dodavatel podá žádost na předepsaném tiskopisu na pracoviště Ústavu, 
kde byla podána žádost o uznání množitelského porostu. 

 Vedoucí pracoviště žádost posoudí a v rámci Ústavu dá pokyn místně 
příslušnému SI k odběru vzorku. 

 Vzorky jsou odebírány podle následující tabulky a u každého porostu 
se odebírá vzorek na vegetační zkoušku / 110 hlíz: 

Stupeň množení Počet hlíz pro posklizňovou zkoušku 

SE1, SE2 

do 1 ha             - 2 x 110 hlíz 

1,1 – 2 ha          - 4 x 110 hlíz 

2,1 – 3 ha          - 6 x 110 hlíz 

atd. 

E 1-3, A, B 

do 3 ha             - 2 x 110 hlíz 

3,1 – 6 ha          - 4 x 110 hlíz 

6,1 – 9 ha          - 6 x 110 hlíz 

atd. 

 Souběžně s odebranými revizními vzorky jsou testovány i další stejné 
odrůdy vyskytující se u množitele (bramborárny). 

 Dodavatel předá vzorkovateli čitelně vyplněné návěsky, výrazně 
označené jako REVIZE, a potřebný počet obalů na odběr vzorků. 

 V případě, že ve skladu nebudou vytvořeny podmínky k odběru 
reprezentativních (průměrných) vzorků, vzorkovatel ODMÍTNE 
vzorkování. 

 Odebrané vzorky je nutné neprodleně doručit na pracoviště Ústavu 
v Havlíčkově Brodě, které zajistí jejich další zpracování. 

 Náklady spojené se vzorkováním a vydáním dokladů budou účtovány 
dodavateli pracovištěm Ústavu, kde byla podána žádost. 

 Náklady spojené s testováním budou účtovány dodavateli Výzkumným 
ústavem bramborářským. 



Egalizace osiva 
Kapitola 8. 

Zásady egalizace osiva 

Legislativní základ 

 
Egalizovat je možné pouze partie osiv stejného druhu a odrůdy, které již 
prošly uznávacím řízením, a to včetně partií osiv zahraničního původu.  
 
Egalizovat lze celé partie nebo jejich části, které prošly uznávacím řízením. 
 
Pokud je egalizováno osivo různých kategorií nebo generací, bude výsledná 
kategorie a generace nejnižší z použité řady. 
 
Nová, egalizovaná partie bude označena v souladu s přílohou č. 11 vyhlášky 
č. 129/2012 Sb. 
 
Egalizace musí proběhnout smícháním všech částí a výsledná partie musí být 
homogenní. 
 
Egalizovaná partie podléhá novému uznávacímu řízení. Současně s žádostí o 
uznání egalizované partie předloží dodavatel egalizační protokol. 
 
 
 
Pokud je osivo před novým vzorkováním ze dvou a více partií vysypáno 
z obalů a upravováno společně (např. dosoušení, přečištění), jedná se též 
o egalizaci a postupuje se podle zásad pro egalizaci. 

Zákon č. 219/2003 Sb. 
§ 6a - Egalizace osiva 
  
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 11 - Egalizace osiva 
Příloha č. 11 - Číslování partií 

V této kapitole najdete 

Zásady egalizace 
osiva 

34 

Označení 
egalizované partie 

34 

Egalizace partií     
po společné úpravě 
před novým 
vzorkováním  

34 

Legislativní základ 34 

  

Protokol o egalizaci osiva 
(příloha č. 30)  
 
Číslování egalizovaných   
 partií 
(příloha č. 7 - pokračování)  
 

Najdete v publikaci 
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Kapitola 9. 

Sazenice zeleniny 

 
Základní informace 

Sazenice zeleniny jsou skupinou nově sledovanou od platnosti zákona  
č. 219/2003 Sb. 
 
Dodavatelé sazenic zeleniny musí být pro tuto činnost registrováni u Ústavu. 
 
 Sazenice se vyrábí v plné zodpovědnosti dodavatele, který musí  

 být pro tuto činnost registrován u Ústavu, 
 informovat Ústav o výskytu škodlivých organismů, 
 popsat, sledovat a kontrolovat kritické body výrobního procesu, 
 umožnit odběr vzorků, 
 zabezpečit čistotu a pravost druhu nebo odrůdy, 
 vést a uchovávat záznamy. 

 
 Vyhláška č. 129/2012 Sb. stanoví: 

 požadavky na vlastnosti sazenic zeleniny, 
 způsob balení a označování, 
 podmínky pro sledování a kontrolu kritických bodů, 
 náležitosti evidence a způsob vedení záznamů. 

 
 Vyhláška č. 61/2011 Sb. stanoví: 

 postup při odběru vzorků. 

V této kapitole najdete 

Základní  
informace 

35 

Legislativní základ 35 

Podmínky pro 
uvádění do  
oběhu (prodej) 
sadby česneku 

36 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 15 - Sazenice zeleniny 
 
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 19 a 20- Sazenice zeleniny 
Přílohy č. 9 a 14 
 
Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 
§ 7- Vzorkování sadby 
Příloha č. 1 

Najdete v publikaci  

Evidence sazenic zeleniny 

(příloha č. 11) 
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Podmínky pro uvádění do oběhu (prodej) sadby 

česneku  

Osoba, která uvádí sadbu česneku do oběhu (týká se i dovozu a dalšího 
prodeje), je povinna podle § 16 zákona podat u Ústavu oznámení o zaháje-
ní činnosti. Na základě tohoto oznámení je dodavateli Ústavem přiděleno 
registrační (evidenční) číslo. 
 

 
 
Uvádět do oběhu je možné pouze odrůdy, které jsou registrovány v České 
republice – jsou zapsány ve Státní odrůdové knize, nebo odrůdy zapsané ve 
Společném katalogu odrůd druhů zelenin.  
 

 
 
Sadba musí být uznána v kategorii rozmnožovací materiál předstupňů (SE) 
nebo základní rozmnožovací materiál (E) nebo certifikovaný rozmnožovací 
materiál (C) nebo se musí jednat o standardní sadbu (S).  

 

 
 
Sadba uváděná do oběhu ve velkém balení musí být označena úřední ná-
věskou příslušné barvy (SE – bílá návěska s fialovým pruhem, E – bílá ná-
věska, C – modrá návěska) nebo návěskou pro standardní sadbu žluté  
barvy.  
 

 
 
Standardní sadbu může vyrábět dodavatel – šlechtitel. Je vyráběna pod 
dohledem šlechtitele za podmínky vedení předepsané evidence a kontroly 
zdravotního stavu. Pracovníci Ústavu pak provádí kontrolu výroby a vede-
ní záznamů u těchto dodavatelů.  
 

 
 
Zákon v § 19 a § 19a stanovuje, že sadbu je možné uvádět do oběhu pouze 
v uzavřeném obalu zamezujícím účinně záměně jeho obsahu. Podmínka 
uzavřeného obalu platí i pro expedici sadby v tzv. malém balení. Obal ma-
lého balení musí být zajištěn tak, aby jej nebylo možno otevřít bez zjevné-
ho poškození.  
 
 
 
 

Pokud je na prodejnu dodána sadba česneku ve velkém balení, pak prodej-
ce může, za předpokladu, že má u Ústavu splněnu tzv. ohlašovací povin-
nost (podal „Oznámení o zahájení činnosti dodavatele“ a má tudíž přiděle-
no evidenční číslo), provést rozvážení do malých balení při splnění všech 
uvedených podmínek pro malé balení. Tuto činnost nelze provádět přímo 
na prodejně před zákazníkem, ale nejlépe v časovém předstihu v prostorách 
skladu. 
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Najdete v publikaci  

Oznámení o zahájení  
činnosti dodavatele 

(příloha č. 3) 



Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele 
nebo potiskem obalu (neplatí barevné rozlišení podle generací) 
s následujícími údaji:  
 

 název druhu 
 název odrůdy 
 údaj o kategorii a generaci 
 číslo partie 
 označení dodavatele; v případě, že jde o malé balení vzniklé  

rozvážením velkého balení, uvede se dodavatel (např. prodejce), 
který sadbu rozvážil do malého balení 

 hmotnost nebo počet kusů v obalu 
 údaje o dodatečné úpravě např. mořením 
 

 
 
Jako obal pro malé balení se používá síťovina, do které je umístěn určitý 
počet cibulí odpovídající hmotnosti přibližně od 250 g až do 1 kg. 
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Kapitola 10. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 Osivo se smí uvádět do oběhu v malém balení, jsou-li splněny 
požadavky na nejvyšší povolenou hmotnost malého balení u jednotlivých 
druhů stanovené vyhláškou a požadavky na označování. 

Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele 
nebo potiskem obalu, které obsahují alespoň:  

 a) název druhu nebo druhů, jde-li o směs osiv, včetně váhového 
procentuálního zastoupení ve směsi, 

 b) název odrůdy, popřípadě odrůd u směsi osiv, nejde-li o obchodní 
osivo, 

 c) údaj o kategorii a generaci, nejde-li o obchodní osivo nebo směs 
osiv, 

 d) číslo partie, 
 e) název a adresa dodavatele, 
 f) hmotnost nebo počet semen v jednom balení; v případě, že byly 

použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky 
nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi 
hmotností čistého osiva a celkovou hmotností, 

 g) údaje o dodatečné úpravě mořením, inkrustací, obalováním nebo 
jinou úpravou, 

 h) označení, že se jedná o malé balení. 
Další údaje, které mají být uvedeny na malých baleních jednotlivých plodin a 
kategorií, jsou podrobně uvedeny v částech VII příloh č. 1 - 8 vyhlášky č. 
129/2012 Sb. 

Obal malého balení musí být zajištěn tak, aby jej nebylo možno otevřít bez 
zjevného poškození, údaje na něm musí být srozumitelné pro spotřebitele a 
smí být znovu uzavřen pouze pod úředním dozorem. 

Za malé balení je považováno i balení vzniklé rozvažováním z větších obalů, 
provádí-li tuto činnost osoba, která splnila registrační nebo ohlašovací 
povinnost podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., a jsou-li dodržena všechna 
ustanovení  vyhlášky č. 129/2012 Sb. k označování a balení malého balení.  

Směsi osiv nesmějí být při prodeji konečnému spotřebiteli rozvažovány. 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 

§ 19 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 

§ 19a - Malé balení 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 

§ 27 - Malé balení 

Přílohy č. 1– 8, část VII  

V této kapitole najdete 

Základní informace 38 

Legislativní základ 38 

Nejvyšší povolená  
hmotnost malého  
balení 

39 

Malé balení 
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Stránka 39 10. Malé balení 

Nejvyšší povolená hmotnost nebo nejvyšší  
povolený počet kusů v malém balení 

Druh 

Nejvyšší hmotnost  

osiva (bez aditiv)  

v kg 

Nejvyšší 

počet  

kusů 

zemědělské druhy  

osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý 
výsev 

2,5 100 tis. 

osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného výše 10,0  

trávy, luskoviny, jeteloviny a jiné krmné plodiny: 

 

- malé balení ES B 

(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný 
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo 
směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu) 

 

- malé balení ES A 

(směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu) 

 

 

10,0 

 

 

 

 

2,0 

 

brambory 10,0  

obilniny 10,0  

olejniny a přadné rostliny 10,0  

zeleninové druhy  

luskové zeleniny 5,0  

cibule, echalion, kerblík, chřest, mangold, řepa saláto-
vá, vodnice, meloun vodní, tykev velkoplodá, tykev  
obecná, mrkev, ředkev, ředkvička, černý kořen,     
špenát, kozlíček polníček 

 

0,5 
 

ostatní druhy 0,1  



Kapitola 11. 

Zásady míchání a uvádění do oběhu směsí osiv 

Legislativní základ 

Směsi osiv mohou obsahovat pouze takové osivo, které zákon povoluje  
uvádět do oběhu samostatně. 

Do oběhu se smí uvádět směs: 

 osiv pro zemědělskou výrobu, která smí obsahovat pouze osivo     
zemědělských druhů (kromě řepy), uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 
Sb., s výjimkou odrůd trav, které nejsou určeny k využití jako pícnina  

 osiv pro využití mimo zemědělskou výrobu, které smí obsahovat          
i druhy neuvedené ve vyhlášce č. 378/2010 Sb. , pokud však obsahuje 
alespoň jeden druh  uvedený ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., podléhá 
ustanovením zákona 

 osiv odrůd jednoho nebo více druhů obilnin 

 osiv odrůd jednoho druhu standardního osiva zelenin, a to v malém 
balení 

 osiv určená pro použití při ochraně přirozeného prostředí nebo ve 
spojení se zachováním genetických zdrojů. 

 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 12 - Směs osiv 
§ 19 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 
 
Vyhláška č. 378/2010 Sb., 
 
Vyhláška č. 129/2012Sb.: 
§ 15 - Směs osiv 
Přílohy č. 1 až  4, 8, 11 a 20 
 
Vyhláška č. 61/2011Sb.: 
§ 4 - Hmotnost a velikost vzorku 
§ 6 - Vzorkování osiv 
Přílohy č. 1 a 5 

V této kapitole najdete 
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Formulář:  
Registrace směsi 
(příloha č. 35) 

 
Místa pro evidenci směsí 

 
Registrace směsi 
 
Před zahájením míchání směsi je dodavatel povinen požádat Ústav o přiděle-
ní registračního čísla a sdělit podíl jednotlivých druhů a názvy odrůd ve 
směsi a případný obchodní název. Pro zjednodušení je možné použít formulář 
uvedený v příloze č. 35. 
 
 Struktura registračního čísla  
       (§ 14 a příloha č. 11 vyhlášky č. 129/2012 Sb.) 
 

Y—RRRR—XAAAA 
Kde: 

Y =  rok přípravy směsi 
RRRR =  registrační číslo dodavatele 
X =  kód příslušného pracoviště Ústavu registrujícího směs 
AAAA =  přidělené pořadové číslo 

 
 Pokud se změní některý komponent ve směsi, je nutné žádat o přidělení 

nového registračního čísla. 
 
 Směs lze pod daným číslem připravovat do konce kalendářního roku re-

gistrace. Poté je nutné požádat o přidělení nového registračního čísla. 
 
 Při opakovaném míchání směsi stejné receptury se jednotlivé partie čís-

lují pořadovým číslem 01-99 (podobně jako u ostatních osiv). 
 

VZOR: 8-RRRR-08001/01 
 
 

Velikost partie a vzorku směsi 
 

 Hmotnost partie se řídí komponentem, který má největší povolenou veli-
kost partie při samostatném uvedení do oběhu. 

 
 Hmotnost laboratorního vzorku se řídí komponentem, který má největší 

hmotnost laboratorního vzorku při samostatném rozboru. 
 

Pracoviště Adresa Kód 
Spádová  

oblast 

odbor OS Praha 
Za Opravnou 4, 

150 06 Praha 5 – Motol 
0 Čechy  

odd. OS Brno 
Hroznová 2 
656 06 Brno 

6 Morava 
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Míchací protokol 

 
§ 14 a příloha č. 11 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 
 Ke každé partii musí být pořízen  Míchací protokol. Partií se rozumí buď 

vsádka do míchacího zařízení nebo několik vsádek, a to maximálně v jed-
nom míchacím dni. 

 
 Specifikace a množství jednotlivých komponentů uvedených v Míchacím 

protokolu musí souhlasit s průvodními doklady k těmto komponentům. 
 
 U druhů uvedených ve vyhlášce č. 378/2010 Sb., musí být kvalita  
       každého z komponentů doložena Uznávacím listem nebo obdobným 

úředním dokladem země původu osiva, pochází-li osivo ze členského stá-
tu EU, případně certifikátem ISTA. 

Vzorkování a kontrola směsí 

 
§ 4, § 6 a přílohy č. 1 a 5 vyhlášky č. 61/2011 Sb. 
 
 Z každé partie směsi odebere úřední vzorkovatel laboratorní vzorek. 
 
 Ke každému vzorku bude přiložena kopie Míchacího protokolu. 
 
 Vzorek s Míchacím protokolem se ukládá na regionálním oddělení  
       Ústavu, které vydalo registrační číslo směsi. 
 
 Před vzorkováním provede vzorkovatel kontrolu dokladů původu osiva. 
 
 Minimálně 10 % odebraných vzorků je náhodně vybráno k následné   

kontrole v laboratoři. Pokud složení vzorku není ve shodě s protokolem, 
nebo pokud některý z komponentů nemá odpovídající klíčivost, Ústav 
zahájí s dodavatelem správní řízení. 

 
 Následná kontrola směsí, zvláště v  malém balení, je prováděna odběrem 

vzorků v obchodní síti. Součástí je důsledná kontrola způsobu označování 
a balení. 

Míchací protokol směsi 
(příloha č. 36) 

Najdete v publikaci  
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Najdete v publikaci  

Návěska pro směs osiv 
(barva: zelená) 

Balení a označování směsí 

 
§ 14 a přílohy č. 1 až 4 a 8 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 
 
 Směs smí být uváděna do oběhu pouze v konečných uzavřených a 

označených obalech. 
 
 Směs nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli dále 

rozvažována. 
 
 K označení směsí jsou určeny zelené návěsky, na kterých musí být 

uvedeno, kromě předepsaných údajů, též hmotnostní procentické složení 
směsi a způsob použití, pro který je určena, tj. pro zemědělskou výrobu, 
nebo mimo zemědělskou výrobu. 

 
 Maximální hmotnost malého balení směsi pro zemědělskou výrobu je     

10,0 kg (malé balení typ ES B). 
 
 Maximální hmotnost malého balení směsi pro použití mimo zemědělskou 

výrobu je 2,0 kg (malé balení typ ES A). 
 
 
Pozn.: Směsi určené mimo zemědělskou výrobu s balením větším než 2 kg 
budou označeny návěskami v souladu s § 19 zákona. 

Nové způsoby balení směsí - malé balení 
 
V případě, že dodavatel uvažuje o balení směsí ve více dílčích obalech, které jsou s návo-
dem na použití vloženy do celkového společného obalu, je povinen dodržet ustanovení pro 
označování a balení. To znamená, že každý dílčí obal bude označen buď přímo složením 
nebo jiným označením (např. 1,2,3 apod.). Na konečném obalu bude uvedeno složení jed-
notlivých dílčích obalů a další povinné údaje pro malé balení. 

UPOZORNĚNÍ 



Kapitola 12. 

  

 

Hlavní zásady: 
 

 Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 zrychlilo proces udělování 
povolení, na základě něhož lze uvádět do oběhu osivo s nižší klíčivostí v 
případě nedostatku certifikovaného osiva některého druhu. 

 

 Po schválení na MZe je žádost postoupena Evropské komisi              
a ostatním členským státům k vyjádření. Lhůta pro vyjádření je 15 dnů. 

 

 Členské státy mohou nabídnout certifikované osivo, popřípadě 
projevit námitky. Pokud nezašlou nabídku osiva či námitku nebo pokud 
Komise neoznámila, že žádost je neodůvodněná, považuje se žádost za 
schválenou.  

 

 Po schválení je možné uvádět do oběhu osivo s nižší klíčivostí       
(klíčivostí do limitu uvedeného v žádosti), úřední návěska však musí 
obsahovat informaci o tom, že osivo vyhovuje méně přísným požadavkům 
na klíčivost a podrobnosti o minimální klíčivosti osiva. 

 

 Množství osiva uvedené v žádosti a následně schválené Komisí 
nesmí být překročeno. Ústav proto vydává doklady na toto osivo a eviduje 
množství osiva uvedeného do oběhu. 

 

 Toto osivo se smí uvádět do oběhu pouze v časově omezeném 
období, které nesmí být překročeno. 

  

 

Legislativní základ: 
 

Nařízení Komise (ES) č. 217/2006 ze dne 8. února 2006, kterým se 
stanoví pravidla ke směrnicím Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 
2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o oprávnění členských států dočasně 
povolit uvádění na trh osiva, které nevyhovuje požadavkům z hlediska 
minimální klíčivosti  

Uvádění osiva s nižší 
klíčivostí do oběhu 

V této kapitole najdete 

Hlavní zásady 44 

Proces schvalování 
žádosti 

44 

Legislativní základ 44 
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Uvádění osiva úředně 
 nezapsaných odrůd  

do oběhu 

 
Kapitola 13. 

V této kapitole najdete 
 
Hlavní zásady 

 

Uvádět do oběhu osivo nebo sadbu brambor (dále jen osivo) úředně           
nezapsané odrůdy lze pouze na základě povolení Ústavu. 

Toto osivo není určeno do předstihového množení ! 

Povolení se uděluje pouze za účelem testů a hodnocení dané odrůdy              
v zemědělských podnicích s cílem získat informace o pěstování a použití   
odrůdy. 

V případě zemědělského druhu může Ústav vydat povolení pouze               
pro odrůdu, u níž byla podána žádost o registraci v České republice a jejíž 
zkoušení už probíhá alespoň jeden rok. 

V případě zeleninového druhu může Ústav vydat povolení pouze pro odrůdu, 
u níž byla alespoň v jednom členském státu Evropské unie podána žádost      
o zapsání do seznamu odrůd daného členského státu. 

Množství osiva, které lze na základě tohoto povolení uvést do oběhu, je         
u zemědělských druhů omezeno (viz dále), u zelenin množství omezeno není. 

Povolení je platné po dobu nejdéle jednoho roku, ale je možné jej obnovit. 
Povolení rovněž pozbývá platnosti, pokud je žádost o registraci v České     
republice nebo žádost o zápis do seznamu odrůd jiného členského státu vzata 
zpět nebo zamítnuta. Povolení pozbývá platnosti také v okamžiku, kdy je  
daná odrůda zapsána do Státní odrůdové knihy nebo do seznamu odrůd     
jiného členského státu. 

Osivo úředně nezapsané odrůdy musí být při uvádění do oběhu zabaleno       
a uzavřeno stejně jako běžné osivo a musí nést návěsku oranžové barvy. 

Osivo takto uvedené do oběhu musí svými vlastnostmi odpovídat certifikova-
nému osivu 1. nebo 2. generace.  

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 3a - Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 3 - Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd 

Rozhodnutí Komise ze dne 1. prosince 2004 o prováděcích pravidlech, podle 
nichž mohou členské státy povolit uvádění na trh osiva těch odrůd, pro které 
byly předloženy žádosti o zapsání do katalogu odrůd druhů zemědělských 
rostlin nebo druhů zeleniny členského státu (2004/842/ES) 

Hlavní zásady 45 

Legislativní základ 45 
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47 
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Osivo úředně nezapsané odrůdy zemědělského druhu je označeno úřední 
návěskou, u zelenin se jedná o návěsku dodavatele. Obě mají oranžovou 
barvu a jejich vzory lze nalézt v příloze č. 20 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

Údaje, které musí tyto návěsky obsahovat, jsou následující: 

 označení orgánu odpovědného za certifikaci osiva (neplatí pro zeleniny) 

 číslo partie 

 měsíc a rok uzavření obalu osiva 

 název druhu a název odrůdy nebo návrh názvu odrůdy 

 označení „úředně nezapsaná odrůda“ 

 označení „pouze pro zkoušky a hodnocení“ (neplatí pro zeleniny) 

 označení „geneticky modifikovaná odrůda“, pokud se jedná o takovou 
odrůdu 

 u sadby brambor velikostní třídění 

 hmotnost balení, případně počet čistých semen 

 při použití obalovací látky či granulovaných pesticidů se uvede 
hmotnost doplňkových látek a poměr mezi jimi a čistými semeny 

 název a adresa dodavatele 

Stránka  46      

Najdete v publikaci  

Žádost 
- o povolení uvádět do  
   oběhu osivo úředně     
   nezapsané odrůdy 
   (příloha č. 27) 
 

 Podání žádosti 

Žádost o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy             
na formuláři uvedeném v příloze č. 9 vyhlášky č. 129/2012 Sb. podává: 

 u odrůdy zemědělského druhu dodavatel se sídlem na území České 
republiky nebo jeho zmocněný zástupce 

 u odrůdy zeleniny osoba nebo její zmocněný zástupce, která podala 
žádost o registraci odrůdy nebo o zápis do seznamu odrůd jiného 
členského státu 

Žádost se podává na Odbor osiv a sadby, Ing. Tereza Kettnerová, 
tereza.kettnerova@ukzuz.cz, 257 294 254. 

 Povolovaná množství osiva 

Množství osiva úředně nezapsané odrůdy, které lze povolit pro jednu odrůdu, 
nesmí překročit následující procentní podíly množství osiva daného druhu 
každoročně využívaného k zásevu na zemědělskou půdu v České republice: 

 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob polní 

 0,05 % pro pšenici tvrdou 

 0,1 % pro ostatní druhy (s výjimkou zelenin) 

Pokud však takto vypočtené množství nestačí k osetí 10 ha, může být 
povoleno množství vyšší, potřebné k osetí této plochy. 

 Návěska oranžové barvy 
Návěska pro osivo úředně 

nezapsané odrůdy  
- oranžová barva 
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Na základě získaného povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané 
odrůdy je možné požádat o vydání návěsek na toto osivo, a to na adrese: 
 

ÚKZÚZ 
Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou 4 
150 06  Praha 5 - Motol 
 

Návěsky jsou vždy zasílány k rukám SI a bez jeho vědomí s nimi nesmí 
být nakládáno. 

Kontrola uvádění do oběhu 

Ústav namátkově kontroluje množství a kvalitu osiva úředně nezapsaných od-
růd uváděného do oběhu, způsob jeho použití a označování předepsanými ná-
věskami. 
 

UPOZORNĚNÍ 

Požadavky na kvalitu osiva - doklad 

Osivo úředně nezapsané odrůdy, které je uvedeno do oběhu, musí mít kvalita-
tivní parametry odpovídající požadavkům kategorie certifikované osivo. Za 
tyto vlastnosti ručí dodavatel. 
 
Dodavatel může požádat ústav o kontrolu tohoto osiva. Ústav provede zkouš-
ky  ke zjištění vlastností jako u certifikovaného osiva a jako doklad o zkouš-
kách vydá „Posudek osiva úředně nezapsané odrůdy“. 
 



Kapitola 14. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 
Za dovezené se považuje osivo, které pochází ze třetích zemí, nikoli z 
členských států Evropské unie. Veškeré osivo dovezené ze třetích zemí nebo 
vyrobené v jiném členském státě Evropské unie a uváděné do oběhu v 
České republice podléhá „Oznámení dovozu“ podle § 18 zákona č. 
219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Osivo a sadba brambor zahraničního původu uváděné do oběhu v České 
republice musí splňovat požadavky vyhlášky č. 129/2012 Sb. a musí být 
doprovázeny originály úředních certifikátů. Jedná se o: 

 Certifikáty ISTA a OECD, na návěskách bude uvedeno, že jsou 
splněny standardy EU, nebo  

 národní certifikáty členských zemí EU, vydané úředními 
autoritami nebo pod jejich dohledem, nebo  

 návěsku na osivu, které není určeno do dalšího množení.  
 
UPOZORNĚNÍ:  
Řízení o uznání množitelského porostu, který byl založen z 
rozmnožovacího materiálu pocházejícího z jiného členského státu EU 
nebo dovezeného ze třetí země a u něhož nebylo dodáno Oznámení 
dovozu nebo nebyly doloženy příslušné certifikáty, bude zastaveno, 
pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neučiní nápravu! 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 

§ 18 - dovoz rozmnožovacího  materiálu 

Vyhláška č. 378/2010 Sb. 

 

Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 

§ 2 až § 10- Vzorkování 

§ 11 - Postupy při hodnocení přehlídek množitelských porostů 

Příloha č. 4 - Vegetační zkoušky 
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Najdete v publikaci  
Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu 

 

 Do ČR je možné dovézt bez povolení rozmnožovací materiál  

 odrůd  registrovaných v České republice, jde-li o druhy uvedené ve 
vyhlášce č. 378/2010 Sb.,  

 okrasných druhů a ostatních druhů neuvedených ve vyhlášce               
č. 378/2010 Sb., 

 odrůd zapsaných ve společném katalogu. 

 Rozmnožovací materiál je možné dovézt jen, je-li v zemi původu úředně 
uznán a je opatřen platnými doklady mezinárodních organizací nebo 
obdobnými platnými doklady jiného oprávněného orgánu. 

 Na ostatní odrůdy se vztahuje povolení k dovozu podle § 18 odst. 4 
zákona. Tiskopis Žádosti o povolení dovozu je uveden v příloze č. 12. 

 U osiva odrůd, které nejsou geneticky modifikované, bude v žádosti dále 
uvedeno: „Prohlašujeme, že dovážené osivo neobsahuje příměs geneticky 
modifikovaných organismů („GMO“).“ 

Oznámení dovozu 

 
 Dovozce je povinen do 7 dnů od uvolnění z celního režimu oznámit do-

voz odboru osiv a sadby v Praze. Toto oznámení se povinně vztahuje na 
rozmnožovací materiál předstupňů, základní a certifikovaný rozmnožova-
cí materiál, standardní osivo a obchodní osivo druhů uvedených ve vy-
hlášce č. 378/2010 Sb. V oznámení je třeba uvést následující údaje: 

 druh a odrůda osiva nebo sadby, 
 kategorie, generace, 
 číslo zahraniční partie, 
 přidělené tuzemské číslo partie (s výjimkou malého balení určené-

ho konečnému spotřebiteli), 
 dovezené množství (uvádět v závazných jednotkách hmotnosti), 
 účel použití (tj. osivo nebo sadba určené pro přímý prodej, výsev 

na běžné plochy, osivo nebo sadba určené do dalšího množení), 
 země původu osiva (země, kde bylo osivo vyrobeno), 
 místo uložení osiva, včetně PSČ, 
 v případě, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu, vyzna-

čit tuto skutečnost na formuláři „Oznámení dovozu“. 
 U osiva určeného do dalšího množení zašle dovozce rovněž kopii mezi-

národně platných dokladů a doklad o dovezeném množství. 
 
Oznámení lze doručit běžnou poštou (dopisem), faxem nebo elektronickou 
poštou, a to za použití formuláře uvedeného v příloze č. 13 (tento formulář je 
také volně ke stažení na webových stránkách ÚKZÚZ - www.ukzuz.cz). 

Žádost o povolení dovozu 
rozmnožovacího materiálu
(příloha č. 12) 

Způsob vytváření čísla  
partie  
(příloha č. 7) 

Oznámení dovozu 
(příloha č. 13) 
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Vzorkování dovezeného osiva  

 
 Dovozce je povinen požádat o odběr vzorku na vegetační zkoušky:  

 z osiva, které bude použito do dalšího množení podle Schémat 
OECD, 

 z osiva, které bude použito k založení porostů jako tzv. „množení pro 
zahraničí“, 

 dovozce může požádat o odběr vzorku za účelem: 
 vytvoření rezervního vzorku, 
 ověření kvality osiva, 

 u osiva dováženého na základě Rozhodnutí o povolení dovozu podle  
§ 18 zákona je dodavatel  povinen podle písmene a) umožnit odběr 
vzorků pro následnou kontrolu, tzn. umožnit odběr  vzorku na 
vegetační zkoušku nebo ověření kvality osiva v laboratoři, 

 vzorky na kontrolu obsahu geneticky modifikovaných příměsí budou 
odebrány u osiva kukuřice, řepky, sóji, sadby brambor, a to ze všech 
partií pocházejících ze třetích zemí a náhodně bude tato kontrola 
provedena i u osiva pocházejícího z Evropské unie, 

 pro sadbu brambor Ústav každoročně stanoví plán vzorkování formou 
„Pokynu ke vzorkování sadby brambor jiné země původu“. 

Zasílání vzorků 

 
 Vzorky určené pro založení vegetačních zkoušek zasílá dodavatel  na 

zkušební stanice Přerov nad Labem nebo Hradec nad Svitavou, jak je 
uvedeno v kapitole č. 17, 

 vzorky určené pro ověření kvality osiva se zasílají do kterékoliv laborato-
ře odboru osiv a sadby. U osiva řepky vzorkovatel vyplní na žádosti in-
formaci, zda byl odebrán vzorek na stanovení kyseliny erukové a gluko-
sinolátů. 

Laboratorní zkoušení 

Laboratoř provede všechny zkoušky, o které dodavatel požádá. U vzorků  
odebraných z pokynu Ústavu se provádějí zkoušky za účelem kontroly kvali-
ty osiva uváděného do oběhu. 

Doklad o kvalitě osiva 

 
Na základě provedených zkoušek vydá odbor / oddělení osiv a sadby ÚKZÚZ 
posudek o kvalitě osiva. 
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Úhrada nákladů 

 
Veškeré činnosti spojené s kontrolou rozmnožovacího materiálu z dovozu 
podléhají úhradě nákladů. Výjimku tvoří vzorkování na vegetační zkoušky a 
kontrolní vzorky odebrané z podnětu ÚKZÚZ, odboru osiv a sadby. 
 
Semenářský inspektor vyplní v „Žádosti o odběr vzorku“, zda budou či 
nebudou náklady fakturovány. 

Citovanými podmínkami dovozu není dotčeno ustanovení § 25 zákona    
č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a ge-
netickými produkty, týkající se dovozu a vývozu geneticky modifikova-
ných organismů a genetických produktů. 
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Základní informace 

Legislativní základ 

 
Vývozem se rozumí export rozmnožovacího materiálu do třetích zemí, tedy 
mimo území států EU. 
 
Pro takto vyvážená osiva platí především kvalitativní požadavky kontraktu, 
podle kterých lze vystavit certifikáty ISTA. 
 
Ke každé vyvážené partii budou vydány i národní doklady (UL nebo 
Rozhodnutí) a v případě partií neuznaných bude kontrolováno, jak bylo s 
osivem naloženo. 
 
K osivu certifikovanému podle Schémat OECD je vydáván certifikát, který  je 
dokladem druhové a odrůdové pravosti a čistoty. 
 
Pro uvádění do oběhu osiva v rámci EU doporučujeme využít národní 
certifikace - tj. tuzemské návěsky a dvojjazyčné Uznávací listy. 
 
Doklady k vývozu sadby brambor: 
 úřední návěska 
 dvojjazyčný Uznávací list. 
 
UPOZORNĚNÍ: 

Žádosti o uznání množitelského porostu podle Schémat OECD je možné 
podat výhradně na odboru OS v Praze, a to v řádných termínech. 
Pozdější převod  z regionálních OOS není možný. 

 

Schémata OECD 

Pravidla ISTA  
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Podmínky zařazení odrůdy do seznamu OECD 

(do Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci): 
 
 Odrůda je zapsána ve Státní odrůdové knize České republiky. 
 
 Žádost o zařazení odrůdy do Seznamu odrůd OECD zasílejte, prosím, 
 na e-mailovou adresu:  monika.rubesova@ukzuz.cz 
 

Podmínky certifikace podle Schémat OECD 

 
Certifikát OECD je dokladem o druhové a odrůdové pravosti a čistotě partie. 
 
 Odrůda je zapsána v „Seznamu odrůd OECD vhodných k certifikaci“. 
 Porost byl založen a uznán podle Schématu OECD pro daný druh. 
 Souběžně se založením porostu byla založena a kladně vyhodnocena 

vstupní vegetační zkouška (Pre-control). 
 Partie byla uzavřena a označena návěskami v souladu se Schématem 

OECD, včetně přiděleného čísla zahraniční partie. 
 Úředním vzorkovatelem byl odebrán vzorek na výstupní vegetační 

zkoušku (Post-control), který se odebírá u všech uznaných partií a všech 
kategorií i generací rozmnožovacího materiálu. 

 Certifikát OECD musí být doložen i certifikátem ISTA. Vzorek pro 
laboratorní zkoušení podle pravidel ISTA byl odebrán úředním 
vzorkovatelem ÚKZÚZ. 

 Certifikát OECD nemusí být doložen certifikátem ISTA – pokud tato 
podmínka není uvedena v kontraktu – u osiva s neukončenou 
certifikací, kde k označení obalů byly použity šedé návěsky. V tom 
případě vzorkovatel odebírá vzorek na výstupní vegetační zkoušku a „R“ 
vzorek. (Šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací jsou 
používány v případech, kdy je osivo vypěstováno v jedné zemi a 
upravováno v druhé zemi. Osivo s neukončenou certifikací nesmí být 
v ČR  uvedeno do oběhu). 

Přidělení čísla zahraniční partie 

 
Číslo zahraniční partie přiděluje ÚKZÚZ ke konkrétní tuzemské partii. Toto 
číslo je nepřenosné na jinou partii. Po manipulaci s osivem, kdy jsou původní 
návěsky odstraněny a vydávají se nové, se číslo zahraniční partie mění. Číslo 
zahraniční partie se skládá ze tří písmen CZE, která znamenají zkratku ČR 
v rámci OECD, a šesti číslic. 
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Podmínky vývozu na základě vystaveného 
oranžového certifikátu ISTA 

Najdete v publikaci  

Oranžový certifikát ISTA je dokladem kvality partie osiva, která byla 
vzorkována a zkoušena v souladu s pravidly ISTA („ISTA Rules“) 
 
 Partie osiva byla uzavřena a označena návěskami podle pravidel ISTA. K 

označení se používá  tuzemské číslo partie. 
 Vzorek pro laboratorní zkoušení byl odebrán podle pravidel ISTA  

úředním vzorkovatelem. Pro vydání certifikátu jsou inspektoři 
akreditováni pouze k ručnímu odběru vzorků. 

 V případě vývozu části partie po přeskladnění (část již byla vyvezena) je 
třeba provést přenávěskování pod dohledem semenářského inspektora a 
poté může být partie znovu certifikována. 

 Lze požádat o vydání duplikátu certifikátu. 
 O vystavení certifikátu ISTA je možno požádat i na standardní osivo při 

splnění  podmínek pro označování a uzavírání obalů. Úřední vzorkovatel 
odebere v souladu s pravidly ISTA vzorek a jsou provedeny laboratorní 
zkoušky rovněž v souladu s těmito pravidly.   

 
Na partii osiva pro vývoz, která je označena tuzemskými návěskami, lze 
vystavit oranžový certifikát ISTA, pokud na základě výsledků zkoušek 
odpovídá limitům pro uznání v rámci zemí EU. V ostatních případech  lze 
použít pouze návěsky ISTA.Takové osivo nesmí být uvedeno do oběhu v EU. 
 UPOZORNĚNÍ 

Objednávka návěsek   

 

Návěsky ISTA, OECD a šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací   
se objednávají u odboru osiv a sadby.  
 
 Návěsky ISTA jsou určeny pro partie osiva, na které se vydává pouze 

certifikát  ISTA.  
 Návěsky OECD se objednávají vždy na konkrétní partii osiva, kde se 

provádí certifikace podle Schémat OECD.  
Objednávky je možné podat: 
 osobně - na pracovišti odboru osiv a sadby v Praze Motole, 
 faxem  - na čísle 257 294 222, 
 e-mailem – na adrese jan.hybler@ukzuz.cz 

 
V případě objednání faxem nebo e-mailem je třeba telefonicky objednávku 
potvrdit. 
 Úhrada nákladů na návěsky 

 návěsky jsou fakturovány bezprostředně po jejich vydání, 
 fakturují se všechny vydané návěsky podle sazby za 1 návěsku. 

Objednávka:  
- návěsek OECD, ISTA 
(příloha č. 14) 
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Vzor šedé návěsky OECD 

Vzor návěsky OECD 

 
Při vývozu osiva do zahraničí mohou nastat tyto alternativy: 

 Vývoz osiva je realizován bezprostředně po jeho uznání. Z řádně 
adjustované partie je odebrán úřední vzorek a spolu s ním zasílá 
dodavatel „Žádost o uznání osiva“, kde v kolonce „Další požadavky“ 
uvede požadavek na vydání mezinárodních certifikátů,  případně č. 
kontraktu a kontraktační podmínky. 

 Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo maximálně s ročním 
odstupem od ukončení předchozích zkoušek. V tom případě dodavatel: 

 zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek 

 odešle žádost o vydání mezinárodního certifikátu (příloha č. 15). 
 Osivo bylo již Ústavem uznáno a bude vyváženo s více jak ročním 

odstupem od ukončení předchozích zkoušek. V tom případě dodavatel: 

 zajistí adjustaci podle mezinárodních podmínek 

 požádá o odběr vzorku 

 se vzorkem odešle „Žádost o kontrolu osiva“ (příloha č.9), 
s vyplněnou rubrikou „Číslo Uznávacího listu“ a kde v kolonce 
„Další požadavky“ uvede požadavek na vydání mezinárodních 
certifikátů, případně číslo kontraktu a kontraktační podmínky. 

 

Neuznané osivo 
 

 V rámci ČR ani EU nelze žádným způsobem uvádět neuznané osivo  
do oběhu, ani na základě kontraktu !! 

 O neuznání osiva je informován příslušný vedoucí oddělení a inspektor, 
který zajistí odstranění návěsek, jejich likvidaci, a důsledně bude 
kontrolovat další pohyb tohoto materiálu. 

 Osivo s nižší kvalitou lze vyvézt prokazatelně mimo země EU na 
základě kontraktu s certifikací a návěskami OECD, ISTA. Na návěskách 
však nesmí být uvedeno, že osivo odpovídá „EU rules and 
standards“ (dodavatel doloží kontraktem nebo prohlášením). 

 
Pozn.: Šedé návěsky pro osivo s neukončenou certifikací jsou určeny pouze 
pro osivo vyrobené v některém státě EU, které bude dále uznáváno ve státě 
jiném. Nelze je použít pro oběh osiva v rámci ČR. 

Vzor návěsky ISTA 

Realizace vývozu 

 
Návěsky je možné odebrat osobně nebo mohou být zaslány poštou. 
Návěsky jsou vždy určeny k rukám semenářského inspektora, který je 
odpovědný za veškerou další  manipulaci s nimi. 
Povinností semenářského inspektora ÚKZÚZ je vedení evidence přijatých, 
vydaných a stornovaných návěsek OECD a ISTA, včetně návěsek pro osivo  
s neukončenou certifikací. 

Výdej návěsek 
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UPOZORNĚNÍ: 
 
 Certifikáty budou vystavovány jen na základě  písemné žádosti 

doručené poštou, faxem nebo e-mailem a bezprostředně po ukončení 
zkoušek. Písemná žádost může být buď součástí  Žádosti  o uznání 
osiva (v kolonce „Další požadavky“) nebo na samostatném 
tiskopisu ,,Žádost o vydání mezinárodního certifikátu“ zveřejněném 
v příloze č. 15 a na internetových stránkách ÚKZÚZ www.ukzuz.cz.  

 U osiva s neukončenou certifikací musí být tato skutečnost uvedena 
na žádosti o vydání mezinárodních dokladů. 

Postup při vydávání mezinárodních dokladů            
u osiva s neukončenou certifikací 

 
 Osivo je připravováno k vývozu podle jednotlivých partií v uzavřených 

obalech opatřených šedými návěskami s uvedením: „Not finally certified 
seed“, které vydává odbor osiv a sadby. 

 
 Při použití obalu přesahujícího předepsanou velikost partie, např. velko-

objemový kontejner,  je postup následující: 
 obal (kontejner apod.) musí být uzavřen a úředně zaplombován, 
 k dané hmotnosti osiva je vydáno tolik certifikátů, kolik se předpoklá-

dá konečných partií; každý certifikát má přiděleno číslo zahraniční 
partie (CZE) a šedou návěsku s označením „Not finally certified seed“ 
se dvěma kopiemi, 

 originály návěsek budou upevněny na obale pod plombou, kopie bu-
dou  nedílnou součástí certifikátu, 

 na jednotlivých certifikátech budou uvedena současně čísla ostatních 
expedovaných partií. 

Pozn.: v případě použití kovové plomby jsou pro tato balení určené plomby s 
označením „V“ 

Najdete v publikaci  

Žádost  
- o vydání mezinárodního 
certifikátu 
(příloha č. 15) 

Vzor dvojjazyčného UL 
(příloha č. 29A) 

Vývoz sadby brambor 

 
 Brambory nejsou zařazeny do Schémat OECD. 
 Certifikát při vývozu zastupuje úřední návěska odpovídající barvy          

pro sadbu brambor. 
 Na žádost dodavatelů může být vydán dvojjazyčný UL. 
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Základní informace 

 
Standardní osivo je kategorie použitelná pouze pro zeleniny a určená zejmé-
na k produkci zeleniny. 
 
Tato kategorie rozmnožovacího materiálu nepodléhá uznávacímu řízení. 
 
Standardní osivo je vyrobeno v přímé odpovědnosti dodavatele a podléhá 
následné kontrole Ústavu. 
 
Standardní osivo musí splnit požadavky na kvalitu a druhovou a odrůdovou 
pravost a čistotu. 
 
 

Legislativní základ 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 

§ 9   - Standardní osivo 

§ 12 - Směs osiv       

§ 19 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu 

 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 

§ 13- Standardní osivo  

§ 24 až 27  

Přílohy č. 8, 9, 10, 11, 20 

Standardní               
osivo Stránka 57 



 
Zákon č. 219/2003 Sb. stanovuje dodavateli standardního osiva následující 
povinnosti:  
 odebírat vzorky z každé vyrobené partie osiva a uchovávat je po dobu   

2 let, 
 vést a uchovávat záznamy po dobu 3 let. 

Stránka 58 16. Standardní osivo 

Najdete v publikaci  

Výroba pod dohledem udržovatele 

 
Dohled udržovatele odrůdy obsažený v zákoně znamená zajištění takového 
stavu, aby vědomým či náhodným vlivem množitele nedošlo ke změně vlast-
ností odrůdy, za které je udržovatel odpovědný.  

Dovoz standardního osiva 

 
Pro uvádění do oběhu standardního osiva pocházejícího z jiného členského 
státu EU nebo dovezeného ze třetí země je dodavatel povinen dodat Ústavu 
Oznámení dovozu. Oznámení o dovezeném standardním osivu je potřeba do-
dat nejpozději do 7 dnů od uvolnění z celního režimu. Dodavatel přidělí kaž-
dé zahraniční partii tuzemské číslo partie (s výjimkou malého balení určené-
ho konečnému spotřebiteli). 

Oznámení dovozu 
(příloha č. 13) 
 
Vyplňování Oznámení 
dovozu - viz kapitola 14 

Směs standardních osiv  

 
Do oběhu lze uvádět směs standardních osiv několika odrůd jednoho druhu 
zeleniny, a to pouze v malém balení o maximální hmotnosti stanovené vyhláš-
kou č. 129/2012 Sb.  

 
Nejvyšší povolená  
hmotnost malého balení 
- viz kapitola 10  

Malé balení standardního osiva 

 
Malé balení musí být při uvádění do oběhu opatřeno návěskou dodavatele ne-
bo potiskem obalu s údaji uvedenými v příloze č. 8 vyhlášky č. 129/2012 Sb. 

Evidence standardního osiva 

Tiskopis  
- Evidence standardního 

osiva 
   (příloha č. 16) 
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Najdete v publikaci  

Zodpovědnost výrobce  

 
U standardního osiva zodpovídá za druhovou a odrůdovou pravost a za kvali-
tu osiva stanovenou vyhláškou dodavatel. Ten je též povinen seznámit odbě-
ratele s vlastnostmi standardního osiva.  
V souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme na: 
 Povinnost stanovení a následného oznámení hodnot: 

 procenta hybridnosti u hybridních odrůd košťálovin, cibule, kukuřice, 
okurek, paprik a rajčat. Tuto vlastnost (hybridnost) je možné ověřit 
pouze následnou vegetační zkouškou, o které je dodavatel povinen 
vést následně kontrolovatelné záznamy. 

Následná kontrola 
Tiskopis 
-  Potvrzení o kvalitě  
  standardního osiva 
  (příloha č. 17) 
 

 
Ústav provádí každoročně následnou kontrolu standardního osiva podle § 9 
zákona č. 219/2003 Sb., a to jak přímo u dodavatelů, tak v obchodní síti 
v rozsahu, který sám stanoví.  
 Kontroluje výrobní evidenci, tj.: 

 výdajové a příjmové doklady týkající se osiva - druh, odrůdu, 
množství, původ  

 doklady o provedení odpovídajících polních přehlídek 
 doklady o provedených laboratorních rozborech a případných 

vegetačních zkouškách 
 způsob oznámení kvality standardního osiva odběrateli. 

 
 Odebírá vzorky pro následnou laboratorní kontrolu kvality osiva a na  

vegetační zkoušky pro kontrolu druhové a odrůdové pravosti a případné 
stanovení hybridnosti osiva: 
 o výsledku laboratorních zkoušek je dodavatel informován posudkem 

o kvalitě osiva s vyhodnocením, zda osivo odpovídá či neodpovídá 
požadavkům vyhlášky, 

 z vyhodnocení vegetačních zkoušek obdrží dodavatel protokol 
o druhové a odrůdové  pravosti  a čistotě.   

Případné zjištěné nedostatky v kvalitě osiva jsou důvodem k zahájení 
správního řízení včetně stanovení pokuty.     



Kapitola 17. 

Základní informace 

Legislativní základ 

 
Vegetační zkouška umožňuje posoudit vlastnosti osiva a sadby ve znacích, 
které jsou jinými metodami obtížně stanovitelné nebo je jejich stanovení ji-
nými metodami málo průkazné nebo příliš nákladné. Vegetační zkouškou se 
kontroluje druhová a odrůdová čistota a pravost, procento hybridnosti a 
zdravotní stav. 
 
Výsledek vegetační zkoušky je povinnou součástí certifikace podle Schémat 
OECD. 
Vegetační zkouškou se následně kontroluje odrůdová pravost a čistota osiva 
úředně nezapsaných odrůd zelenin, jak to stanovuje § 3a zákona č. 219/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 Vyhláška č. 129/2012 Sb. stanoví: 

 limity pro hodnocení porostů a vegetačních zkoušek podle Schémat 
OECD 

 
 Vyhláška č. 61/2011Sb. stanoví: 

 termíny pro dodání vzorků na vegetační zkoušky 
 postupy a metody pro jednotlivé typy vegetačních zkoušek. 

 
Vzorkování na vegetační zkoušky se provádí na základě pokynu  
k odběru vegetačních zkoušek. Tento pokyn je vydáván vždy na přelo-
mu července a srpna daného roku. 

 

Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 3a odst. 5 
§ 7 odst. 6 písm. c) 
 

Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
Přílohy č. 1 - 6 a 8 
 

Vyhláška č. 61/2011 Sb.: 
§ 11 odst. 3 
Příloha č. 4 - Metodika provádění vegetačních zkoušek 

V této kapitole najdete 

Základní informace 60 

Legislativní základ 60 

Adresy pro zasílání 
vzorků 

61 

Přehled termínů 
pro zaslání vzorků 
na VZ 

61 

Vegetační  zkoušky 
Stránka 60 

UPOZORNĚNÍ 



Adresy pro zasílání vzorků 
 
Vzorky je třeba odesílat bez prodlení co nejdříve po jejich odebrání, nejpozději však do termínů stano-
vených v příloze č. 4 vyhlášky č. 61/2011 Sb. a v  tabulce níže, a to na adresy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přehled termínů pro zaslání vzorků na VZ 

ÚKZÚZ zkušební stanice 
289 16 Přerov nad Labem 

polní plodiny (vyjma trav) a kmín 
řepka ozimá pro zkoušku hybridnosti 

ÚKZÚZ zkušební stanice  
569 01 Hradec nad Svitavou 

trávy 
řepka ozimá pro zkoušku hybridnosti 

ÚKZÚZ zkušební stanice 
252 29 Dobřichovice zeleniny  (mimo kontroly „S“) 

ÚKZÚZ odbor osiv a sadby 
 Za  Opravnou  4     
150 06   Praha 5- Motol 

zeleniny  - kontrola „S“ 
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  Druh  Termín 

POLNÍ PLODINY 

Obiloviny jarní 
kukuřice 

Obiloviny ozimé  
ozimý ječmen 

15.3. 
15.4. 
30.9. 
15.9. 

Luskoviny ozimé 
Luskoviny jarní 

15.9. 
15.3. 

Olejniny jarní 
Olejniny ozimé 

- řepka  na zkoušku hybridnosti  
 

15.3. 
20.8. 
15.8. 

 

Jeteloviny 
    - jetel nachový 

30.3. 
20.8. 

Trávy 
- jílek mnohokvětý jednoletý 
- jílek mnohokvětý italský 
- víceleté trávy 

  
31.3. 
31.8. 
15.4. 

Jiné krmné plodiny  15.3. 

cukrovka, cukrovka- hodnocení plevelných řep 15.3. 

krmná řepa 15.3. 

brambory - sadba 15.3. 

ZELENINY 

cibule  a česnek jarní, čekanka, hrách dřeňový, 
středně rané až velmi pozdní odrůdy kapusty, květáku a zelí, mrkev, paprika, 
pažitka,  petržel, pór, rajče, ředkev, řepa salátová, salát letní a podzimní,  zelí 
pekingské, tuřín/vodnice 

  
  

31.1. 
  

fazol zahradní,  kukuřice cukrová, meloun cukrový a vodní, tykev 28.2. 

okurka polní 31.3. 

cibule ozimá 30.7. 

česnek ozimý 30.9. 

brokolice, celer, kadeřávek, velmi rané až polorané odrůdy kapusty, květáku a zelí, 
kedluben, okurka rychlená, ředkvička, salát k rychlení a jarní, špenát, 

  
31.12. 
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Základní informace 
 

Podle zákona č. 219/2003 Sb. jsou dodavatelé vyrábějící osivo nebo sadbu 
brambor pro ekologické zemědělství povinni takto certifikované osivo a 
sadbu nahlásit na ÚKZÚZ, odboru osiv a sadby, jenž je Ministerstvem 
zemědělství pověřen k vedení databáze osiva a sadby brambor pro 
ekologické zemědělství. 

 

Podle nařízení Komise (ES) č. 889/2008, použitelného od 1.1.2009, je 
dodavatel povinen neprodleně informovat správce databáze (odbor osiv a 
sadby), jakmile některé z nahlášených osiv přestane být k dispozici. 

 

Údaje v databázi dostupného osiva a sadby brambor pro ekologické 
zemědělství jsou zdarma veřejně přístupné na internetových stránkách MZe 
(www.eAgri.cz). 

Od 1.1.2010 uděluje ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby výjimku na použití 
konvenčního osiva v EZ podle článku 45 NK č. 889/2008. Pokyny k udělování 
výjimky jsou stanoveny v Metodickém pokynu MZe  č. 1/2015, na 
internetových stránkách MZe a dále na stránkách ÚKZÚZ - www.ukzuz.cz-
osivo a sadba - ekologické osivo. 

Osivo pro ekologické 
zemědělství 

Legislativní základ 
 
Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 13 - Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství 
 
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 17 - Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství 
Příloha č. 9 
 
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších před-
pisů 
 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008, ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví pro-
váděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, 
označování a kontrolu. 

V této kapitole najdete 

Základní informace 62 

Legislativní základ 62 

Údaje potřebné pro 
aktualizaci databáze 

63 

Povolování výjimky  
na použití konven-

63 

Náležitosti žádosti o 
výjimku na použití 
konvenčního osiva  
v EZ 

64 

Stránka 62 
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Údaje potřebné pro aktualizaci databáze 

Podle nařízení Komise (ES) č. 889/2008 jsou dodavatelé povinni poskytovat 
pro účely aktualizace databáze následující údaje: 

 

 název druhu (latinsky a česky) 

 název odrůdy 

 země registrace odrůdy  

 číslo partie, kategorie a generace osiva nebo sadby brambor 

 dostupnost osiva nebo sadby brambor (oblast, ve které je dodavatel 
schopen osivo dodávat) 

 datum, od kterého je osivo nebo sadba brambor k dispozici 

 název a kontaktní údaje dodavatele 

 název nebo číselný kód kontrolního orgánu ekologické produkce. 

 

Formulář pro účely výše uvedeného oznámení (Evidence osiva pro ekologic-
ké zemědělství) je také volně ke stažení na internetových stránkách ÚKZÚZ 
(www.ukzuz.cz) a MZe  (www.eAgri.cz). 

 

Povolování výjimky na použití konvenčního  

osiva v EZ 
Postup při udělování výjimky: 

 Žadatel vyplní žádost o udělení výjimky, která bude obsahovat všechny 
předepsané náležitosti. Žádost se zasílá poštou na níže uvedenou kontakt-
ní adresu nebo pomocí datové schránky s elektronickým podpisem.  

 Ústav posoudí žádost a v souladu s článkem 22 Nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 do 30 dnů od obdržení žádosti (přijetí na podatelně Ústavu) roz-
hodne o udělení nebo zamítnutí výjimky, které podléhá zákonu č. 
500/2004 Sb., správní řád. 

 Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno žadateli poš-
tou nebo datovou schránkou.  

 Žadatel má možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat k Ministerstvu 
zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne jeho doručení (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád) prostřednictvím Ústavu. 

 V případě neúplné žádosti bude žadatel písemně vyzván k doplnění, a to v 
Ústavem stanoveném termínu, řízení bude na tuto nezbytně nutnou dobu 
přerušeno.  

 Pokud žadatel nedoplní náležitosti žádosti, Ústav žádost zamítne.  

 
 

Najdete v publikaci  

Formulář: 

Evidence osiva pro 
ekologické zemědělství 
(příloha č. 38) 
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Náležitosti žádosti o výjimku na použití konven-
čního osiva a vegetativního rozmnožovacího  
materiálu:  
 
1. Identifikace žadatele - název podniku, IČ, rodné číslo/datum narození, 

adresa žadatele  

2. Botanický název druhu a odrůdy osiva nebo vegetativního rozmnožo-
vacího materiálu. U směsi osiv její registrační číslo nebo procentuální 
složení jednotlivých komponent. 

3. Množství osiva nebo vegetativního rozmnožovacího materiálu  

4. Důvody pro udělení výjimky  

5. Vegetační období, na které je výjimka požadována  

6. Název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu  
          o kontrole  
 

7.       Podpis  

 
Dále je také možné vyplnit elektronický formulář, který je umístěn na 
Portálu farmáře na internetové adrese www.eagri.cz. V případě podání 
přes Portál farmáře je nutno pro využití všech funkčností být přihlášen 
(tj. uživatel musí mít přidělené přihlašovací jméno a heslo). Takto vypl-
něný formulář je třeba po uložení do systému vytisknout a zaslat poštou  
nebo v elektronické podobě uložit a odeslat pomocí datové schránky. 

 

Adresy pro doručení žádosti o výjimku: 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou 4 
150 06  Praha 5 – Motol 
 
Kontaktní osoby: 
 
Ing. Jiří Hakauf 
e-mail: jiri.hakauf@ukzuz.cz 
tel.: 257 294 221 
fax: 257 211 748 
 
 
Ing. Pavla Klečáková 
e-mail: pavla.klecakova@ukzuz.cz 
tel.: 257 294 223 
fax: 257 211 748 
 
 
Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na www.ukzuz.cz a 
www.eAgri.cz. 

Formulář: 

Žádost o výjimku na 
použití konvenčního 
osiva v EZ 
(příloha č. 40) 

Najdete v publikaci  

www.eagri.cz  

mailto:jiri.hakauf@ukzuz.cz
mailto:jiri.hakauf@ukzuz.cz
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Základní informace 
 

 Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření 
prováděných Ústavem v celém procesu certifikace osiva pověřenými 
osobami, a to: 

 

 kontrola dodržování správného postupu provádění přehlídek 
množitelských porostů, úřednímu dozoru podléhá 5 % množitelských 
porostů přehlížených pověřenými osobami, 

 kontrola dodržování správného postupu vzorkování; kontrola se 
provede u každého vzorkovatele alespoň jedenkrát ročně, 

 kontrola dodržování správného postupu při laboratorním zkoušení 
osiva, vyhodnocování rozborových karet a vydávání uznávacích listů. 

  

Následná kontrola je opatření k průběžné kontrole pověřených osob, provádí 
se podle povahy kontrolované činnosti buď formou laboratorního zkoušení 
nebo vegetační zkouškou. 

 

Výši následné kontroly stanoví Ústav vždy na celý následující sklizňový rok, 
vyhodnocení se provádí u laboratorních zkoušek po ukončení ozimé a jarní 
sezóny, u ostatních pověření po uplynutí sklizňového roku a po ukončení 
hodnocení VZ. 

Kontrola  
pověřených osob 

Legislativní základ 
 
Zákon č. 219/2003 Sb.: 
§ 17 - Smlouvy o provádění zkušebních úkonů a pověřování osob 
 
Vyhláška č. 129/2012 Sb.: 
§ 22 - Pověřování osob 
Přílohy č. 17, 18 a 19 

V této kapitole najdete 

Základní informace 65 

Legislativní základ 65 

Vyhodnocení     
následné kontroly 

66 
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Vyhodnocení následné kontroly 

Stránka 66 19. Kontrola pověřených osob 

Laboratorní zkoušky 

 

V průběhu ozimé a jarní sezóny odebírají pracovníci Ústavu kontrolní   vzor-
ky osiva uložené na určených místech v četnosti stanovené podle předcho-
zích výsledků následné kontroly a v pravidelných termínech každý měsíc. 
Veškeré následné kontroly a hodnocení provádí Národní referenční laboratoř 
pro zkoušení osiva a sadby, pracoviště Praha. 

 Provedou se zkoušky čistoty, výskytu semen JRD a klíčivosti. Pokud 
se při následné kontrole výsledek zkoušky klíčivosti bude lišit od původního 
rozboru provedeného pověřenou osobou více než o povolenou toleranci,    
zkoušku zopakují obě laboratoře - Ústavu i pověřená ve stejném termínu.   

 Vyhodnocení shodnosti zkoušek se provádí 2x ročně, vždy              
po ukončení ozimé a jarní sezóny. Výsledky rozborů prováděných                
v pověřené  laboratoři a v laboratoři Ústavu se porovnávají s tabulkami     
přípustných odchylek (tolerancemi), které jsou uvedeny v kapitole 15      
Metodiky zkoušení osiva a sadby, a to 

 

 Tab. 3.3. pro čistotu osiva 

 Tab. 4.1. pro semena jiných rostlinných druhů 

 Tab. 5.5. pro klíčivost 
 

Přípustná odchylka pro stanovení podílu zadiny je 1 % . 

 

Pozn: Výsledky zkoušek jednotlivých vzorků následné kontroly se pověře-
ným osobám sdělují vždy po ukončení sezóny formou souhrnné  
tabulky.  

 

Vegetační zkoušky 

 

 Jsou určeny k následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty u osiva 
sklizeného z množitelských porostů přehlížených pověřenými osobami         
a u osiva vzorkovaného pověřenými osobami. 

 Z hodnocení porostu vegetační zkoušky je pořízen zápis, celkové vy-
hodnocení se provede po ukončení hodnocení všech vegetačních zkoušek. 

Přehled termínů odběru 
vzorků následné kontroly 
v jednotlivých regionech: 
 

 1. týden v měsíci               
střední, jižní a západní 
Čechy 

 2. týden v měsíci               
severní a východní 
Čechy 

 3. týden v měsíci                
jižní Morava 

 4. týden v měsíci                
severní Morava 



Kapitola 20. 

Základní informace 

 
Kruhové testy jsou jedním z prostředků ověřování kvality práce 
semenářských laboratoří. Vzorky na kruhové testy jsou rozesílány 
minimálně 1x ročně. 
 
Pro pověřené laboratoře a laboratoře žádající o pověření je účast v 
kruhových testech povinná, ostatní laboratoře se mohou do kruhových testů 
přihlásit dobrovolně. 
 
Základem správného provedení kruhových testů je dodržení stanovených 
metodik pro jednotlivé zkoušky. 
 
Výsledky kruhových testů jsou všem účastníkům zasílány. Na jejich 
výsledky bude brán zřetel  při hodnocení kvality pověřených laboratoří. 

V této kapitole najdete 

Základní informace 67 

Přihláška k účasti  
v kruhových testech 

68 
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Předmět kruhových testů 

 
Předmětem kruhových testů jsou všechny druhy plodin, kromě osiva květin 
a léčivek. Jednotlivým účastníkům jsou zkušební vzorky zasílány 
v závislosti na jejich specializaci a popř. v souladu s požadavkem  
uvedeným v přihlášce k účasti v kruhových testech. 
 
Prověřovány kruhovými testy jsou zkoušky čistoty, klíčivosti a stanovení 
JRD, u vzorků obilnin i zadina a HTS. Konkrétní požadavky na provedení 
analýz, včetně termínů pro odeslání výsledků Národní referenční laboratoři 
OOS v Praze, jsou vždy specifikovány v průvodním dopise. 

Stránka 68 20. Kruhové testy 

Najdete v publikaci  

Přihláška 
(příloha č. 21) 

Přihláška k účasti v kruhových testech  

 
Laboratoř bude zařazena do kruhových testů po dodání písemné přihlášky 
do Národní referenční laboratoře OOS v Praze. V přihlášce je třeba uvést 
rozsah požadovaných plodin. Laboratoře již dříve přihlášené do kruhových 
testů budou obesílány automaticky.  
Přihlášené laboratoře, které již nemají o účast v kruhových testech zájem, 
podají písemně žádost o vyřazení z kruhových testů. 
 

Velikost vzorku 

 
Vzhledem ke kapacitním možnostem Národní referenční laboratoře OOS 
nejsou vzorky na analytický rozbor zasílány o stanovené velikosti. Jednotlivá 
stanovení se provádějí z celého zaslaného množství ještě před odebráním 
semen na zkoušku klíčivosti.  

Laboratorní zkoušení zaslaného vzorku 

 
 Výsledkem zkoušky čistoty je procentické vyjádření čistých semen, 

neškodných nečistot a příměsi jiných rostlinných druhů. U JRD se 
stanoví i počet kusů jednotlivých druhů. U příměsí, u kterých lze 
makroskopickým rozborem v rámci zkoušky čistoty stanovit kromě rodu 
i druh, je nezbytné uvést kompletní název v souladu s binomickou 
nomenklaturou (např. jitrocel kopinatý). Označení pouze „jitrocel sp.“ je 
neúplné a považuje se za chybu.  

 Zkouška klíčivosti se uskutečňuje v prostředí, které je pro dané druhy 
stanovené podle Metodiky zkoušení osiv a sadby. 



Vyhodnocení testu a zaslání výsledků 

Výsledky zkoušek čistoty a klíčivosti  jsou vyhodnocovány k průměrné 
hodnotě dané zkoušky, která je vypočtena ze  získaných výsledků všech 
laboratoří provádějících tuto zkoušku v rámci kruhových testů. Laboratoř je 
následně zařazena do příslušné kategorie dle dosažených výsledků 
absolutního Z-score. 

  Tab. Hodnocení podle absolutního Z-score: 
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Při dosažení hodnocení C nebo N je potřeba zkoušku opakovat. 

 

Stanovení jiných rostlinných druhů je hodnoceno procentickým podílem na-
lezených příměsí z celkového počtu příměsí přidaných, s přihlédnutím k ob-
tížnosti stanovení daného druhu. 

 

Výsledek stanovení HTS se považuje za správný, pokud rozdíl od průměru 
nepřesáhl hodnotu 5%, u zadiny 1%. 

Hodnocení Suma absolutního Z-score 

A Menší nebo rovno 3,5 

B 3,51 - 5,30 

C 5,31 – 7,0 

N Větší než 7,01 



Kapitola 21. 

Základní informace 

 
Akreditované zkoušky se provádí v Národní referenční laboratoři pro 
zkoušení osiv a sadby, a to pouze na pracovišti Praha. 
 
Výsledky těchto zkoušek jsou uváděné na akreditovaných protokolech se 
značkou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.  
 
Akreditované zkoušky jsou prováděné na žádost zákazníka a řídí se 
standardními operačními postupy, které jsou zpracovány dle Metodiky 
zkoušení osiva a sadby a dle ISTA  Pravidel. 
 
Akreditované protokoly jsou odesílány zákazníkům poštou. Zákazníci mají 
také možnost vyzvednout si akreditované protokoly osobně. 

V této kapitole najdete 

Základní informace 70 
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Žádost o akreditovaný rozbor 

 
Žádost o akreditovanou zkoušku musí být vždy zasílána společně se vzorky, 
a to poštou, přepravní službou nebo ji lze doručit osobně. Jako formulář lze 
použít Žádost o kontrolu osiva. Pod názvem žádosti zákazník zaškrtne 
informační rozbor. Zákazník vyplní tuto žádost dle svého uvážení a do 
dalších požadavků doplní zkoušky, které požaduje, a to včetně 
informace, zda u stanovení jiných rostlinných druhů požaduje úplnou nebo 
neúplnou zkoušku. Pokud vzorek nebo vzorky odebírá úřední inspektor, 
provede kontrolu žádosti a potvrdí její správnost podpisem a úředním 
razítkem. 

Žádost o kontrolu osiva 
(příloha č. 9) 

 DŮLEŽITÉ 
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Akreditované zkoušky 

 
Osvědčení o akreditaci a seznam akreditovaných zkoušek je  možné najít na 
internetových stránkách Ústavu (www.ukzuz.cz). 
Zákazník si může zvolit zkoušky povinné dle vyhlášky č. 129/2012 Sb. pro 
danou plodinu, anebo si zvolit pouze jednotlivé zkoušky včetně 
požadovaných specifikací (např. klíčivost po prvním vybírání, stanovení 
MSU, konkrétní stanovení plevelných druhů atp.). 
 

Nesrovnalosti v žádostech 

 
Žádost je při příjmu důkladně zkontrolována a v případě zjištění jakýchkoliv 
nesrovnalostí, se vedoucí Národní referenční laboratoře pro zkoušení osiv a 
sadby nebo pověřený referent obrátí na zákazníka pro vyjasnění. Stejně tak 
se, v případě jakýchkoliv pochybností o správnosti vyplnění žádosti, může 
zákazník obrátit na pracovníky laboratoře. 
Je důležité na žádost uvést správné kontaktní údaje, aby v případě 
nejasností, či jiných nutných úprav v požadavcích mohl být zákazník 
informován. 

Velikost vzorku 

 
Velikost vzorku je stanovena v Metodice zkoušení osiva a sadby, která je 
zveřejněna na internetových stránkách Ústavu. 
 
  

www.ukzuz.cz 
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Platnost protokolu 

Výsledky zkoušek uvedené na protokolu se vztahují vždy pouze ke vzorku 
dodanému do laboratoře, a to i v případě odběru úředním vzorkovatelem 
(vzorkování není akreditováno).  

Platnost protokolu není časově omezena. 

Akreditované zkoušky ČIA 

Stanovení vlhkosti osiva 

Zjišťování živočišných škůdců 

Stanovení velikostních podílů osiva 

Stanovení čistoty osiva 

Stanovení hmotnosti tisíce semen 

Stanovení klíčivosti osiva 

Biochemická zkouška životaschopnosti osiva 

Stanovení výskytu chorob 

Ověřování pravosti druhu a odrůdy fluorescenční metodou 

Stanovení stupně ploidie 

Ověřování pravosti druhu a odrůdy vertikální elektroforézou 

Zkoušení obalovaného osiva 

Zkoušení směsi osiv 

Zkoušení kvality namoření 
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www.seedtest.org 

ISTA Akreditované zkoušky 

Aktuální rozsah zkoušek akreditovaných ISTA organizací lze nalézt na inter-
netových stránkách organizace ISTA nebo níže v souhrnné tabulce. 

zkouška - činnost plodiny poznámka 

vzorkování partie 
(včetně obalovaných  
  semen) 

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, 
jiné zemědělské plodiny, zeleniny, 
květiny, stromy a keře 

pouze ruční vzor-
kování 

čistota a stanovení jiných 
rostlinných druhů 
(včetně obalovaných  
  semen) 

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, 
jiné zemědělské plodiny, zeleniny, 
květiny, stromy a keře 

u lipnice a srhy se 
oddělují prázdná 
semena profuková-
ním 

klíčivost 
(včetně obalovaných  
  semen) 

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, 
jiné zemědělské plodiny, zeleniny, 
květiny, stromy a keře 

 

biochemická zkouška 
životaschopnosti (TTC) 

obilniny, stromy a keře  

zdravotní stav Ascochyta pisi na Pisum sativum 
Septoria nodorum na Triticum  
   aestivum 

na sladovém nebo 
bramborovo-
dextrózovém agaru 

zdravotní stav Botrytis cinerea na Linum  
   usitatissimum 
Alternaria linicola na Linum  
   usitatissimum 
Colletotrichum lini na Linum  
   usitatissimum 

na sladovém agaru 

zdravotní stav Ustilago nuda na Hordeum  
   vulgare 

Metoda extrakce 
embrya 

zdravotní stav Phomosis complex na Glycine 
max 

na kyselém bram-
borovo-
dextrózovém agaru 

ověření pravosti odrůdy a 
druhu 

Triticum 
Hordeum 
Pisum 
Lolium 

ověření polyakryl-
amidovou elektro-
forézou. 

vlhkost plodiny dle tabulky uvedené v Me-
todice zkoušení osiva a sadby č.j. 
34349/04-17220 

bez šrotování, jem-
ně nebo hrubě šro-
tované 

stanovení hmotnosti tisí-
ce semen (včetně obalo-
vaných semen) 

obilniny, pícniny, luskoviny, 
jiné zemědělské plodiny 
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Podávání informací         
o zkouškách 

V této kapitole najdete 
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Základní informace  

 
S ohledem na potřebu rychlé informovanosti dodavatelů připravil odbor osiv 
a sadby taková opatření v příjmu osiv do uznávacího řízení, jejich zkoušení, 
podávání informací o probíhajícím zkoušení a ve vydávání a zasílání dokla-
dů, aby byl zajištěn hladký průběh celého procesu uznávání. K tomuto vý-
sledku mohou výrazně přispět i dodavatelé správným a úplným vyplňo-
váním žádostí a včasným dodáváním odebraných vzorků na zkušební místa a 
dodržováním zásad uvedených v této kapitole. 
 
V následujícím přehledu uvádíme soubor připravených opatření: 
 
 možnost podávání žádostí o uznání vedle písemné formy i elektronickou 

cestou, 
 
 informace o průběhu laboratorního zkoušení budou podávány denně tele-

fonicky nebo e-mailem po 13:00 hodině. Tyto informace jsou pouze 
předběžné, konečné výsledky se mohou lišit. Budou podávány infor-
mace o všech zkouškách, informace o tzv. „energii klíčení“ se nepodá-
vají.  
Taktéž informace o vydávání mezinárodních certifikátů budou podávány 
denně po 13:00 hodině. 
 

 na Portálu farmáře je od počátku roku 2011 k dispozici všem osivářům 
elektronická podpora u některých typů řízení.  V roce 2012 došlo k roz-
šíření o pověřené laboratoře. Aktuálně tedy je možné elektronicky reali-
zovat podání žádostí o uznání množitelského porostu, žádost o uznání 
osiva, zaslání výsledku laboratorních rozborů, podávání žádostí na pou-
žití konvenčního osiva v EZ a nově od roku 2014 lze žádat objednávku 
tisku návěsek a zasílání míchacích protokolů travních směsí. Některé 
řízení lze realizovat z portálu farmáře  přímo z internetového prohlížeče. 
Vybraná řízení jsou dostupná pouze pro přímou komunikaci s odborným 
osivářským SW na bázi webových služeb. 

 
Portál farmáře (dále jen PF) je umístěn na portálu Ministerstva zeměděl-
ství eAgri na webové adrese www.eagri.cz. 
 

Stránka 74 

Seznam            
pracovníků        
podávajících     
informace 

75-76 

PORTÁL FARMÁŘE 
 

www.eagri.cz. 



Seznam pracovníků, kteří zajišťují podávání informací                     

jméno e-mail telefon poznámka 

 laboratoř Praha  

 Bc. Hana Potyšová  hana.potysova@ukzuz.cz 
 257 294 257 
 737 267 315 

 podávání informací o průběhu  
 laboratorního zkoušení 

 Iveta Prokůpková  iveta.prokupkova@ukzuz.cz 
 257 294 244 
 737 267 331 

 podávání informací o průběhu  
 laboratorního zkoušení,        
informace o mezinárodních   
certifikátech  ISTA a OECD  

 Ing. Kateřina Balíčková  katerina.balickova@ukzuz.cz 
 257 294 244 
 737 267 318 

 podávání informací o průběhu 
laboratorního zkoušení 

 odbor OS Praha  

  Ing. Hana Maamriová  hana.maamriova@ukzuz.cz 
 257 294 224 
 737 267 374 

 příjem a kontrola el. žádostí 
  

 
Ing. Pavla Klečáková 
 

pavla.klecakova@ukzuz.cz 
257 294 223 
737 267 356 

 příjem a kontrola el. žádostí 
pro EZ 
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 oddělení OS Havlíčkův Brod  

 Ing. J. Křivohlavý  jaromir.krivohlavy@ukzuz.cz 
 569 430 432 
 737 267 335 

 příjem a kontrola el. žádostí 

 Eliška Beránková  eliska.berankova@ukzuz.cz  569 430 425  příjem a kontrola el. žádostí 

 laboratoř Brno  

 Ing. Jana Turková  jana.turkova@ukzuz.cz  543 548 336 
 podávání informací o průběhu       
 laboratorního zkoušení 

 oddělení OS Brno  

 Ing. Jaroslava Lolová  jaroslava.lolova@ukzuz.cz 
 543 548 346 
 737 267 348 

 příjem a kontrola el. žádostí 
  

 oddělení OS Olomouc  

 Jindra  Poliánová  jindra.polianova@ukzuz.cz 
 585 413 441 
 732 246 047 

 příjem a kontrola el. žádostí 
  

 oddělení OS Planá nad Lužnicí 

 Ing. Marie Čabelková  marie.cabelkova@ukzuz.cz 
 381 470 322 
 737 267 320 

 příjem a kontrola el. žádostí 
  



Základní informace 

 
ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby připravil od roku 2011 nový způsob 
elektronického podání žádostí prostřednictvím Portálu farmáře Ministerstva 
zemědělství a získání informací v rámci vybraných činností a agend. 
Informace o těchto novinkách jsou uvedené v kapitole 3.  Zde  přinášíme 
podrobný návod.  

V této kapitole najdete 
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Jak si zřídit přístup na Portál farmáře? 
 
Pro přihlášení, tj. identifikaci uživatele stačí uživatelské jméno a heslo 
osiváře. Není potřeba elektronický podpis. Uživatelský účet si na počkání 
můžete nechat zřídit na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). 
Kontakty na agentury jsou k dispozici na adrese portálu www.eagri.cz 
v sekci Portál farmáře. Při osobní návštěvě zde tedy obdržíte uživatelské 
jméno a heslo. Vyřízení přístupu jedinou návštěvou příslušného AZV se 
vyplatí, protože získání přístupu je trvalé, bezplatné a přes portál využijete 
v budoucnu jistě i další možnosti komunikace s ÚKZÚZ. Po zřízení přístupu 
pouze dbejte na to, abyste se do 1 měsíce na Portál farmáře přihlásili a 
následně pak alespoň jednou každý rok.  
O přístup lze požádat i prostřednictvím datové schránky pokud ji máte 
zřízenou zákonem nebo na vlastní žádost. Žádost se v tomto případě zasílá 
do datové schránky MZe nebo SZIF. 

 
Variantní použití elektronického přenosu dat 
 
Portál farmáře umožňuje přístup na dvou nezávislých úrovních komunikace. 
První a nejjednodušší je prostřednictvím standardního internetového 
prohlížeče přímo z počítače osiváře. Druhá úroveň komunikace je 
komunikaci prostřednictvím webových služeb, kdy je komunikace 
realizována ve formátu XML mezi odborným osivářských SW a přímo 
informačním systémem odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Volba způsobu 
komunikace se odvíjí od konkrétní agendy nebo činnosti a dále dle rozsahu 
výměny a procesu automatizace komunikace. 
 
Konkrétní způsob komunikace u agend a činností je uveden na dále. Není 
pravidlem, že agenda nebo činnost má podporu obou variant komunikace.   
 
Volba vhodného způsobu komunikace záleží na objemu výměny dat, 
technologickém vybavení osiváře a dalším využití dat na straně žadatele. 
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Komunikace prostřednictvím webových služeb 
 
Tato komunikace je založena na výměnném formátu XML. Komunikace je realizována prostřednictvím 
elektronické podatelny Ministerstva zemědělství. Pro tento způsob komunikace jsou určeny tzv. webové 
služby. Výhoda webových služeb je v otevřenosti technologie pro všechny vývojáře. Použití webových 
služeb přináší velmi vysoký stupeň integrace odborného osivářského SW s informačním systémem 
odboru osiv a sadby. Přináší zrychlení a zjednodušení vzájemné komunikace, on-line dostupnost 
informací přímo v osivářském SW bez nutnosti přepisu dat a omezení papírové formy komunikace.  
 
Informace o webových službách, které Portál farmáře poskytuje lze nalézt zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/prehled-vystavenych-sluzeb/ 
Na této stránce jsou dostupné i informace pro implementaci služeb od odborných osivářských SW. 
 
Služby odboru osiv a sadby ÚKZÚZ jsou označeny s prefixem OOS_. Služby se dělí na tři hlavní 
kategorie: 
1. Webová služba poskytující číselníkové položky určené pro použití v ostatních webových službách. 
2. Webové služby, pomocí kterých se provádí zápis dat do informačního systému odboru osiv a sadby. 
3. Webové služby, pomocí kterých probíhá čtení dat z informačního systému odboru osiv a sadby. 
 
Agendy a činnosti u kterých lze realizovat elektronický přenos dat prostřednictvím webových služeb  
 Podání žádosti o uznání porostu (včetně zpětného čtení stavu žádosti). 
 Podání žádosti o uznání osiva (včetně zpětného čtení stavu žádosti). 
 Předání výsledku laboratorních rozborů. 
 Objednávky tisku návěsek (včetně zpětného čtení stavu objednávek). 
 Míchací protokoly travních směsí. 
 
Odbor osiv a sadby elektronický přenos dat  postupně rozvíjí a od odborné veřejnosti sbírá podněty na 
jeho rozvoj. 
 

Elektronická podpora podávání žádostí o uznání porostu 
 
Samotnou žádost lze podat z vlastního softwaru, systém totiž umožňuje napojení vlastního softwaru přes 
webovou službu. Odpadá zde tedy nutnost přístupu přes PF. 
 
V případě přístupu přes PF je nutno pro využití všech funkčností být přihlášen. Na Portále farmáře pod 
odkazem „Uznávací řízení“ je umístěna aplikace „Formuláře k podání“. Výběrem odkazu „Nová žádost o 
uznání porostů“ bude zobrazen formulář Žádost o uznání množitelského porostu s obdobným vzhledem 
jako má jeho papírový protějšek. Hned tou první je při nepřihlášení uživatele doplňování údajů o 
dodavateli – po zadání registračního číslo dodavatele a stisku tlačítka „Doplnit“, budou tyto kontaktní 
informace do formuláře načteny z registru osob – je tedy zaručena správnost těchto informací. Pro 
přihlášeného uživatele jsou tyto informace již přednastaveny.  
Nově je zavedena možnost podání žádostí pomocí datových schránek, které je považováno za 
podání podle správního řádu. 



 
Kde zjistím registrační číslo dodavatele? 
 
ÚKZÚZ vede podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb. evidenci všech registrovaných a evidovaných 
dodavatelů a tyto informace lze na Portálu farmáře jednoduše nalézt. V levém menu se pod odkazem 
„Jednotná certifikace osob“ nachází aplikace „Seznam registrovaných osob“. Zde je možno dohledat 
konkrétní registrační číslo dodavatele, a to podle zaměření: sazenice zeleniny, osivo zeleniny a 
zemědělských druhů a ostatní. 
 
Co dále s formulářem? 
 
V průběhu vyplňování jsou u některých polí k využití číselníky, kde není možné zadat jinou hodnotu, než 
nabízenou. Celý formulář je v závěru zkontrolován na úplnost a správnost dodaných informací, jako je 
například zadání číslic a nikoliv písmen do výměry. Tato kontrola se provádí stisknutím tlačítka 
„Pokračovat“ ve spodní části formuláře. Pokud je zde vše v pořádku, je možno přistoupit již k vlastnímu 
tisku žádosti. Tiskem však celá procedura podání žádostí nekončí – nyní máte v ruce vytištěný papír, 
který je potřeba podepsat a na ÚKZÚZ odeslat poštou, případně zanést osobně. Elektronicky předaná data 
je tedy nutno vždy doplnit i o papírovou formu. 
 
Jaké jsou výhody elektronické podpory podávání žádostí? 
 
 Načtení potřebných kontaktních údajů přímo z registru osob zabrání překlepům u vyplnění 

dodavatele, 
 využití číselníku Název druhu stejně jako využití číselníku Kategorie a Generace osiva usnadní 

vyhledání správné hodnoty, 
 elektronický formulář hlídá vyplnění povinných polí a správnost formátu, 
 před samotným odesláním je možnost si kompletní žádost zobrazit na monitoru a nadále upravovat, 
 elektronické zaslání žádosti usnadní práci i úředníkům ÚKZÚZ, kteří pouze zkontrolují údaje 

obdržené elektronicky a poštou, nebudou tedy muset žádost přepisovat do elektronické podoby. 
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Elektronická podpora podávání žádostí o uznání osiva 
 
Samotnou žádost lze podat pouze prostřednictvím odborného SW. Elektronický přenos dat není u této 
žádosti podporován prostřednictvím internetového prohlížeče na PF. S ohledem na úzké propojení se SW 
pověřených laboratoři byl elektronický přenos dat realizován pouze na úrovni webových služeb. 
 
Podrobnosti k použití webových služeb jsou uvedeny u jednotlivých webových služeb na PF. 
 
V případě dotazů je Vám k dispozici metodická a odborná podpora ze strany odboru osiv a sadby 
ÚKZÚZ. 
 
 

Objednávka návěsek 
Od letošního roku je nově k dispozici možnost elektronicky žádat o tisk návěsek všech druhů. Žádost lze 
podat jak prostřednictvím internetového prohlížeče na PF tak i prostřednictvím odborných SW (tj. 
webovými službami).  
Součástí přenosu dat je i možnost detailní přehled objednávek návěsek. 
 
Podrobný způsob ovládání aplikace je v uživatelské příručce, která je dostupná na Portálu farmáře v 
aplikaci Uznávací řízení  - viz odkaz na předchozí stránce. 
 
 

Míchací protokol směsi  
Od letošního roku je nově k dispozici možnost elektronicky zasílat odboru osiv a sadby míchací protokol 
směsi. Protokol lze zaslat jak prostřednictvím internetového prohlížeče na PF tak i prostřednictvím 
odborných SW (tj. webovými službami). Vytištěný formulář je pak předložen vzorkovateli při odběru 
vzorku. 
Součástí přenosu dat je i možnost detailní přehled odeslaných protokolů. 
 
Podrobný způsob ovládání aplikace je v uživatelské příručce, která je dostupná na Portálu farmáře v 
aplikaci Uznávací řízení  - viz odkaz na předchozí stránce. 
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ADRESÁŘ 



Kapitola 24. 

ADRESÁŘ odboru 
osiv a sadby 

Služební 
číslo 

 
Jméno 

 
Hlavní činnost 

 
 Telefon, e-mail 

ředitelka odboru  

 
00-08 Ing. Barbora Dobiášová   ředitelka odboru 

tel.: 257 294 306,  fax: 257 211 748  
mobil: 737 267 302 
e-mail: barbora.dobiasova@ukzuz.cz 

přímo řízený referát  

 

Martina Slancová 
   
  asistentka 
 

tel.: 257 294 245  
mobil: 737 267 375  
e-mail: martina.slancova@ukzuz.cz 

oddělení koordinace kontrol a certifikace  

 
 

Ing. Monika Rubešová 
  vedoucí oddělení   
  OECD, legislativa EU 

tel.: 257 294 299 
mobil: 737 267 308 
e-mail: monika.rubesova@ukzuz.cz 

 

Ing. Eva Brettová 
  evidence správních řízení 
  návěsky 

tel.: 257 294 246, fax: 257 211 748 
mobil: 737 267 369 
e-mail: eva.brettova@ukzuz.cz 

 

Ing. Tereza Kettnerová  
  administrace 2004/842/ES 

evidence popisů odrůd, 
mezinárodní certifikáty 

tel.: 257 294 254 
e-mail: tereza.kettnerova@ukzuz.cz 

 
 
Ing. Nevena Prokešová 
 

   
  legislativa,  registrace firem,    
  databáze ISAP  

tel.: 257 294 298 
mobil: 737 267 377  
e-mail: nevena.prokesova@ukzuz.cz 

 Ing. Jan Hybler   tisk návěsek 
tel.: 257 294 304, fax. 257 294 222 
mobil: 737 267 303 
e-mail: jan.hybler@ukzuz.cz 

 Ing. Soňa Hejnalová   mateřská dovolená  

oddělení terénní kontroly  

00-06 Ing. Jiří Hakauf   vedoucí oddělení 
tel.: 257 294 221, fax: 257 211 748 
mobil: 737 267 327 
e-mail: jiri.hakauf@ukzuz.cz 

00-02 Ing. Eva Kučerová 

  zástupkyně vedoucího   
  referát olejnin, semenných 
  okopanin, trav, jetelovin, 
zelenin, vegetační zkoušky 

tel.: 257 294 250,   
mobil: 737 267 305 
e-mail: eva.kucerova@ukzuz.cz 

00-09 Ing. Jitka Ulrichová 
 referát brambor,  
 ochrany rostlin 

   

tel.: 257 294 220 
mobil: 737 267 306 
e-mail: jitka.ulrichova@ukzuz.cz 

ODBOR OSIV A SADBY PRAHA                                            
 
ÚKZÚZ, Za  Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol            
tel: 257 294 246                                                                  
e-mail: odbor.os@ukzuz.cz                                                
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Služební 
číslo 

Jméno Hlavní činnost Telefon, e-mail 

00-13 Ing. Pavla Klečáková   ekologické osivo, GMO 
tel.: 257 294 223 
mobil: 737 267 356 
e-mail: pavla.klecakova@ukzuz.cz 

00-12 Ing. Alena Kratochvílová   referát obilnin, luskovin 
tel.: 257 294 223 
mobil: 737 267 311 
e-mail:alena.kratochvilova@ukzuz.cz 

oddělení správní 

00-10 Ing. Hana Maamriová   vedoucí oddělení 

tel.: 257 294 224 
fax: 257 211 748, 257 294 222 
mobil: 737 267 374 
e-mail: hana.maamriova@ukzuz.cz 

 Michaela Roubová 
  tisk uznávacích listů  
  a rozhodnutí  

tel.: 257 294 248 
e-mail: michaela.roubova@ukzuz.cz 

Národní referenční laboratoř pro zkoušení  osiv a sadby  

00-04 Bc. Hana Potyšová    vedoucí laboratoře  
tel.: 257 294 257 
mobil: 737 267 315 
e-mail: hana.potysova@ukzuz.cz 

 Iveta Prokůpková 
   zástupkyně vedoucí 
   odborný referent 
   mezinárodní certifikáty 

tel.: 257 294 244  
mobil: 737 267 331 
e-mail: iveta.prokupkova@ukzuz.cz 

 Ing. Kateřina Balíčková 
  manažerka kvality laboratoře 
  

tel.: 257 294 244 
mobil: 737 267 318 

 Bc. Michal Malý 
   PCR    
   

tel.: 257 294 255 
e-mail: michal.maly@ukzuz.cz 

 Ing. Kristina Jírů    odborný referent 
tel.: 257 294 259 
e-mail: kristina.jiru@ukzuz.cz  

 Jaroslava Slavatová 
   metrolog odboru   
   elektroforéza 

tel.: 257 294 255 
e-mail: jaroslava.slavatova@ukzuz.cz 

 Mgr. Věra Sedláčková    zdravotní stav, namořenost 
tel.: 257 294 261 
e-mail: vera.sedlackova@ukzuz.cz 

 Lenka Kroyová    příjem vzorků tel.: 257 294 251 
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   ODDĚLENÍ OSIV A SADBY PRAHA A PLZEŇ 
    
    
    
   ÚKZÚZ, Za  Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol 
   tel: 257 294 248 
   e-mail: alena.jirkova@ukzuz.cz 

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

03-07 
Ing. Alena Jirková  
vedoucí oddělení 

 
 

tel.: 377 666 514 
mobil: 737 267 330 
e-mail.: alena.jirkova@ukzuz.cz 

01-05 
Jana Brynychová  
zástupkyně vedoucího 

Kladno 
Rakovník 
Mělník - část 
Chomutov 
Louny - část 

Kněževes 287  
270 01 Kněževes u Rakovníka 
mobil: 737 267 314 
e-mail. jana.brynychova@ukzuz.cz 

01-04 Ing. Věra Poláková  
Kutná Hora 
Benešov - část 
Kolín - část 

Petrovice I. č.86 
286 01 Čáslav 
mobil: 737 267 313 
e-mail.: vera.polakova@ukzuz.cz            

01-17 Ing. Ivana Pačesová 

Praha východ - část 
Kolín - část 
Nymburk  
Mladá Boleslav - část 

Hořátev 15 
289 13 Nymburk 
mobil: 737 267 307 
e-mail.: ivana.pacesova@ukzuz.cz 

01-18 Ing. Lenka Králová 

Beroun 
Příbram - část 
Praha západ 
Praha východ - část 
Praha město 

Příčná 537/2 
266 01 Beroun 
mobil: 737 267 316 
e-mail: lenka.kralova@ukzuz.cz 

01-19 Ing. Jaroslav Cmíral 
Benešov - část 
Příbram - část 

Heřmaničky 75 
257 89 Heřmaničky 
mobil: 737 267 312 
e-mail: jaroslav.cmiral@ukzuz.cz 

01-20 Karel Čepelák 

Litoměřice - část 
Ústí nad Labem 
Ovoc.-vinařská inspekce 
Česká Lípa - část 

Touchořiny 10 
411 45 Úštěk 
mobil: 606 752 963 
e-mail: karel.cepelak@ukzuz.cz 

04-03 František Kučera  

Litoměřice - část 
Louny - část 
Teplice 
Mělník - část 
Česká Lípa-část 
Mladá Boleslav - část 

411 19 Ředhošť 125 
mobil: 737 267 333 
e-mail.: frantisek.kucera@ukzuz.cz 
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           ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, Slovanská Alej 20, 326 00 Plzeň 
           tel: 377 666 514; 377 666 526     fax: 377 666 555 
           e-mail.: alena.jirkova@ukzuz.cz 

Laboratorní činnost zajišťuje:    
 
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby                                 
         

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

03-09 
Eva Zásmětová 
 

Cheb 
Tachov  
Sokolov 
Plzeň - sever - část 
Karlovy Vary 
Rokycany - část 

Stará Cesta 433 
331 01  Plasy 
mobil: 737 267 325 
e-mail: eva.zasmetova@ukzuz.cz 

03-01 Ing. Pavel Hejplík 
Klatovy  
Domažlice - část 

Na Výsluní 849 
342 01 Sušice 
mobil: 737 267 328 
e-mail: pavel.hejplik@ukzuz.cz 

03-03 Ing. Miloslav Jícha 

Plzeň - jih  
Klatovy - část 
Plzeň - město 
Plzeň - sever - část 
Domažlice- část 
Rokycany - část 

Hřbitovní 249 
334 42 Chlumčany u Přeštic  
mobil: 737 267 370 
e-mail: miloslav.jicha@ukzuz.cz 
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       ODDĚLENÍ OSIV A SADBY PLANÁ NAD LUŽNICÍ 
        
       ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, ČSLA 23, 391 11 Planá nad Lužnicí 
       tel.: 381 470 320, fax: 381 470 319,  381 291 297 
       e-mail.: karel.mika@ukzuz.cz 

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

02-05 
Ing. Karel Míka 
vedoucí oddělení 

Pelhřimov - část 
tel: 381 470 320 
mobil.: 737 267 301 
e-mail: karel.mika@ukzuz.cz 

02-11 
Ing. Marie Čábelková  
zástupkyně vedoucího  

Tábor - část 

ČSLA 522 
391 11 Planá n. Lužnicí 
mobil: 737 267 320 
e-mail: marie.cabelkova@ukzuz.cz 

02-22 Zdeněk Smejkal  
Pelhřimov - část 
Jindřichův Hradec  

Božejov 160, 
394 61 Božejov 
mobil: 737 267 362  
e-mail: zdenek.smejkal@ukzuz.cz 

02-08 Ing. Petr Hrdlička  

České Budějovice - část 
Strakonice 
Prachatice - část  
Písek - část 

J. Srnky 2359 
397 13 Písek 
mobil: 737 267 321 
e-mail: petr.hrdlicka@ukzuz.cz 

02-10 
Martina Kárníková, 
DiS. 

 
Tábor - část 
Pelhřimov - část 
 

Dobrá Voda 35 
393 01 Pelhřimov 
mobil: 737 267 793 
e-mail: 
martina.karnikova@ukzuz.cz 

02-14 Ing. Milan Štefl Pelhřimov - část 

Osvobození 1695 
393 01 Pelhřimov 
mobil: 737 267 324 
e-mail: milan.stefl@ukzuz.cz 

02-23  Pavlína Zappová, Dis. 
Tábor—část 
Písek—část 
Pelhřimov—část 

Zhoř 40 
391 43 Mladá Vožice 
mobil: 737 267 326 
e-mail: pavlina.zappova@ukzuz.cz  

Laboratorní činnost zajišťuje:    
 
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby                                 
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         ODDĚLENÍ OSIV A SADBY HAVLÍČKŮV BROD 
          
         ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, Konečná 1930, 580 01 Havlíčkův Brod 
         tel: 569 430 432    tel/fax.: 569 430 412 
         e-mail: lubomir.santrucek@ukzuz.cz 

Laboratorní činnost zajišťuje:                                                             Administrativní činnost zajišťují:     
Národní referenční laboratoř                                     Eliška Beránková, Dagmar Doležalová 
 pro zkoušení osiv a sadby                                               tel.: 569 430 425, 737 267 341, 737 267 371 
 
V době příjmu vzorků na PZ sadby  brambor   pro domluvení termínu převzetí vzorků kontaktujte , prosím,  
pí Beránkovou na tel. 737 267 341 a pí Doležalovou na tel. 737 267 371. 

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

05-01 
Ing. Lubomír Šantrůček 
vedoucí oddělení  

ŠS Sativa Keřkov 
ŠS Velhartice - Česká Bělá 

tel.: 569 430 432   
mobil: 737 267 334 
e-mail: lubomir.santrucek@ukzuz.cz 

05-07 
Ing. Jaromír Křivohlavý 
zástupce vedoucího 

Havlíčkův Brod - část 
Čachotín 37, 583 01 Chotěboř 
mobil: 737 267 335 
e-mail: jaromir.krivohlavy@ukzuz.cz 

05-02 Ing. Bohdan Jůda  
Havlíčkův Brod - část 
Chrudim - část 

Česká Bělá 220 
582 61 Česká Bělá  
mobil: 739 380 381 
e-mail: bohdan.juda@ukzuz.cz 

05-13 Ing. Šárka Otradovcová 
Havlíčkův Brod - část 
Pelhřimov - část 

Chelčického 914 
580 01  Havlíčkův Brod 
mobil: 737 267 345 
e-mail: sarka.otradovcova@ukzuz.cz 

05-15 Milan Friedl  
Svitavy 
Ústí nad Orlicí - část 

Vendolí 105 
569 14 Vendolí 
mobil: 737 267 338 
e-mail: milan.friedl@ukzuz.cz 

05-17 
Ing. Marie Suchomelová, 
DiS. 

Havlíčkův Brod - část 
Chrudim - část 
Pelhřimov - část 

Vilémov 267 
582 83  Vilémov 
mobil: 737 267 336 
e-mail: marie.suchomelova@ukzuz.cz 

05-19 Ing. Vladimír Hampl  

Semily 
Trutnov 
Jičín 
Náchod - část 
Liberec 

Hrubá Skála 
Doubravice  60 
511 01 Turnov 
mobil: 737 267 339 
e-mail: vladimir.hampl@ukzuz.cz 

05-20 Ing. Vlasta Odvárková  
Ústí nad Orlicí 
Pardubice - část 
Rychnov n/Kněžnou - část 

Podhomolí 1540 
565 01 Choceň 
mobil: 737 267 342 
e-mail: vlasta.odvarkova@ukzuz.cz 

05-21 Ing. Jakub Rybanský  

Hradec Králové 
Náchod - část 
Pardubice - část 
Rychnov n/Kněžnou - část 

Česká 1171 
503 46 Třebechovice 
Mobil: 725 571 838 
E-mail: jakub.rybansky@ukzuz.cz 

05-22 Ing. Vlastimil Samek 
Chrudim 
Pardubice - část 

Synčany 45 
538 62 Hrochův Týnec 
mobil: 737 267 346 
e-mail: vlastimil.samek@ukzuz.cz 
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       ODDĚLENÍ OSIV A SADBY BRNO 
        
       ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, Hroznová 2, 656 06 Brno 
       tel: 543 548 347,  543 548 346, 543 548 345       
       e-mail: jaroslav.schenk@ukzuz.cz 

Laboratorní činnost zajišťuje:                                          Administrativní činnost zajišťuje : 
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby,                                        
pracoviště Brno    
Ing. Jana Turková                                                                           Ing. Jaroslava Lolová  
tel.: 543 548 336, 543 548 339                 tel.: 543 548 346 
mobil: 737 267 385                                  mobil:  737 267 354 
e-mail: jana.turkova@ukzuz.cz                   e-mail: jaroslava.lolova@ukzuz.cz  

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

06-01 
Ing. Jaroslav Schenk  
vedoucí oddělení 

 
tel: 543 548 347, mobil: 737 267 347 
e-mail: jaroslav.schenk@ukzuz.cz 

06-04 
Ing. Jaroslava Lolová 
zástupkyně vedoucího 

 
 

tel.: 543 548 346, mobil: 737 267 354 
e-mail: jaroslava.lolova@ukzuz.cz 

06-03 Ing. Josef Kovář  
Uherské Hradiště 
Hodonín 
Zlín 

Na Samotě 1241, 686 04 Kunovice 
mobil: 737 267 352 
e-mail: josef.kovar@ukzuz.cz 

06-05 Ing. Vojtěch Frantík  
Břeclav 
Hodonín 

Merhautova 10, 695 01 Hodonín 
mobil: 737 267 350 
e-mail: vojtech.frantik@ukzuz.cz 

06-06 Ing. Květoslav Šťastný 
Vyškov 
Kroměříž 

Marefy 138, 685 01 Bučovice 
mobil: 737 267 360 
e-mail: kvetoslav.stastny@ukzuz.cz 

06-07 Ing. František Rašovský 
Blansko 
Žďár nad Sázavou 
Třebíč 

664 24 Drásov 339 
mobil: 737 267 351 
e-mail: frantisek.rasovsky@ukzuz.cz 

06-08 Ing. Karel Angelis  
Jihlava 
Žďár nad Sázavou 

588 45 Dolní Cerekev 144 
mobil: 737 267 349 
e-mail: karel.angelis@ukzuz.cz 

06-09 Ing. Marie Nakládalová Prostějov 
Blatec 188, 783 75 Dub nad Moravou 
mobil: 737 267 372 
e-mail: marie.nakladalova@ukzuz.cz 

06-10 Ing. Lenka Vítková 
Brno 
Břeclav 
Znojmo 

Osvobození 278, 691 63 Velké Němčice 

mobil: 737 267 376 
e-mail: lenka.vitkova@ukzuz.cz 

06-11 Ing. Radek Gregor Žďár nad Sázavou 

Rodkov 38 
592 51 Dolní Rožínka 
mobil: 737 267 358 
e-mail: radek.gregor@ukzuz.cz 

06-14 Ing. Václav Krejčíř  
Jihlava 
Třebíč 

Zvolenovice 2, 588 56 Telč 
mobil: 737 267 353 
e-mail: vaclav.krejcir@ukzuz.cz 

06-17 Ing. Jan Šalamoun  
Znojmo 
Třebíč 

Horní 394, 671 82 Dobšice 
mobil: 737 267 359 
e-mail: jan.salamoun@ukzuz.cz 
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      ODDĚLENÍ OSIV A SADBY OLOMOUC 
       
      ÚKZÚZ, oddělení osiv a sadby, Šlechtitelů 23, 779 00 Olomouc - Holice 
      tel: 585 570 162, fax: 585 570 134 
      e-mail.: ales.zdaril@ukzuz.cz 

       Laboratorní činnost zajišťuje:               Administrativní činnost zajišťují: 
 
       Národní referenční laboratoř Jindra Poliánová 
       pro zkoušení osiv a sadby                                                              tel.: 585 570 162 

jindra.polianova@ukzuz.cz 
         

Služební 
číslo 

Jméno Obvod (okres) Adresa, telefon, e-mail 

07-02 
 Ing. Aleš Zdařil  
 vedoucí oddělení 

 Jeseník 
 tel./fax: 585 570 134 
 mobil: 737 267 361 
 e-mail.: ales.zdaril@ukzuz.cz 

07-12 
 Ing. Pavla Přidalová 
 zástupkyně vedoucího 

 Olomouc 
 Přerov - část 
 Šumperk - část 

 Suchonice 75 
 783 57 Suchonice 
 mobil: 737 267 366 
 e-mail: pavla.pridalova@ukzuz.cz 

07-13  Ing. Marcela Mlčuchová 
 Bruntál 
 Šumperk - část 
 Opava - část 

 Opavská 31 
 792 01 Bruntál 
 mobil: 737 267 364 
e-mail: marcela.mlcuchova@ukzuz.cz 

07-14  Ing. Břetislav Bělaška 

 Nový Jičín 
 Přerov - část 
 Frýdek - Místek - část 
 Vsetín 

 Lesní 2330 
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 mobil: 737 267 365 
e-mail: bretislav.belaska@ukzuz.cz 

07-08  Ing. Petr Jelínek 

 Opava - část 
 Karviná 
 Ostrava - město 
 Frýdek - Místek - část 

 Bílovecká 52 
 747 06 Opava 
 mobil: 737 267 368 
 e-mail: petr.jelinek@ukzuz.cz 
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ÚKZÚZ, Stanice pro polní vegetační zkoušky   
289 16 Přerov nad Labem 
tel.: 325 565 286, 325 565 112 fax: 325 565 286 
e-mail: vit.vasat@ukzuz.cz 

Služební 
číslo 

Jméno Hlavní činnost Telefon, e-mail 

 Ing. Vít Vašát, CSc. vedoucí stanice 

tel.:  325 565 286 
fax:  325 565 286 
mobil: 737 267 309 
e-mail: vit.vasat@ukzuz.cz 

 Iva Cílková pokusník 
tel.: 325 565 286 
mobil: 737 267 373 

  iva.cilkova@ukzuz.cz 

 Miroslava Kadeřávková pokusník 
tel.: 325 565 112 
mobil: 737 267 186 

 miroslava.kaderavkova@ukzuz.cz 

 Petra Krejčíková 
 
pokusník 

tel.: 325 565 112 
mobil: 737 267 060 

 petra.krejcikova@ukzuz.cz 

 Miroslava Trbušková 
 
pokusník 

tel.: 325 565 286 
mobil: 737 267 185 

 miroslava.trbuskova@ukzuz.cz 



Kapitola 25. 

Adresář vybraných 
pracovišť ÚKZÚZ 

  SEKCE ROSTLINNÉ VÝROBY  

  Ing. Jiří Urban 
  ředitel sekce 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 210 
 tel./fax: 543 217 649    
 mobil: 602 119 096     

 e-mail: jiri.urban@ukzuz.cz 

             národní odrůdový úřad  

  Ing. Radmila Šafaříková 
  ředitelka úřadu 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 221 
 fax: 543 212 440 
 mobil: 737 267 268 

 e-mail: radmila.safarikova@ukzuz.cz 

             odbor provozní a zkušební  

  Ing. Jaroslav Novotný 
  ředitel odboru 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel: 543 548 350 
 fax: 543 212 440 
 mobil: 737 267 205 

 e-mail: jaroslav.novotny@ukzuz.cz 

             odbor osiv a sadby  

  Ing. Barbora Dobiášová 
  ředitelka odboru 

 Za Opravnou 4, 150 06  
 Praha 5 - Motol 
 tel.: 257 294 306 
 fax: 257 211 748 
 mobil: 737 267 302 

 e-mail: barbora.dobiasova@ukzuz.cz 

             odbor trvalých kultur   

  Ing. Jiří Urban 
  ředitel odboru 

 Hroznová 2, 656 06 Brno 
 tel.: 543 548 210  
 mobil: 602 119 096  

 e-mail: jiri.urban@ukzuz.cz  

  Sídlo Ústavu  Hroznová 2, 656 06 Brno         

  ředitel Ústavu  

  Ing. Daniel Jurečka 
 tel. ústředna: 543 548 271                 
 mobil: 737 267 237  

   e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz 

  kancelář Ústavu  

  Mgr. Jaroslav Juřica 
 tel.: +420 543 548 234  
 mobil: +420 737 267 613  

  email: jaroslav.jurica@ukzuz.cz  

  oddělení legislativní a právní 

  Mgr. Miloslav Králíček 
  vedoucí oddělení 

 tel.: 543 548 236 
 mobil: 737 267 622 

 e-mail: miloslav.kralicek@ukzuz.cz 

  Mgr. Petr Lízal 
 tel.: 543 548 277 
mobil: 737 267 640 

 e-mail: petr.lizal@ukzuz.cz 
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 Zkušební stanice odboru provozního a zkušebního, kde jsou založeny vegetační zkoušky  
 pro odbor osiv a sadby 

 

  Dobřichovice 

  košťálová,  kořenová a listová 
zelenina  

  vedoucí stanice: Věra Frýdlová 

 Pražská 586  
 252 29 Dobřichovice 
 tel.: 257 711 760         
 mobil: 737 267 263 

 e-mail: vera.frydlova@ukzuz.cz 

  Hradec nad Svitavou 

  olejniny, trávy, zkoušky   
  hybridnosti u řepky ozimé 

  vedoucí stanice:  
  Ing. Pavel Říha 

 Hradec nad Svitavou 473 
 569 01 Hradec nad Svitavou 
 tel.: 461 535 003 
 mobil: 737 267 271 

 e-mail: pavel.riha@ukzuz.cz 

  Chrlice 

  cibuloviny, zahradní luskoviny       
  a plodová zelenina 

  vedoucí stanice:  
  Bc. Tomáš Jan 

 Chrlice, U Jezu 3,  
 664 42 Brno - Modřice 
 tel.: 547 242 949 
 mobil: 737 267 238 

 e-mail: tomas.jan@ukzuz.cz 

 

ÚKZÚZ Národní referenční laboratoř 

oddělení speciálních analýz      
rostlin a krmiv 
 
Vedoucí: 
Ing. Pavel Ryšavý 

Lípa u Havlíčkova Brodu 121 
582 57 
tel.:  569 400 470 
fax.: 569 400 466 
mobil: 737 267 750 

 e-mail: pavel.rysavy@ukzuz.cz 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 
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Seznam udělených pověření a uzavřených smluv podle § 17 zákona 
(stav k 28. 1. 2015) 

 

 

1. Přehled subjektů a osob, kterým Ústav udělil pověření podle § 17:  

 

 

 

 

Laboratorní zkoušení osiva: 

 

 

 

Název a adresa pověřené 

laboratoře 
Pracoviště 

Rozsah 

pověření 

Pověření  

k vydávání 

dokladů 

Osoba pověřená   

ke vzorkování 

Středočeský a severočeský 

region 
    

SOUFFLET AGRO a.s. 

Vrahovická 2170/56 

796 26 Prostějov 

ČSO  

Litovice 
obilniny ano  

ČSO Kojetín obilniny ano  

U N I S E M, spol. s r.o. 

Havlíčkova 19 

411 17 Libochovice 

ČSO 

Libochovice 
obilniny ano  

ZOD Onomyšl 

Nepoměřice 73 

285 11 Nepoměřice 

ČSO Onomyšl obilniny ano  

Jihočeský region     

Seed-test, s. r.o. 

Československé 

armády 23 

Planá nad Lužnicí 

391 11 

Planá  

nad Lužnicí 

všechny druhy 

zdravotní stav - 

luskoviny 

ano 
Eva Havlůjová 

52-04 

OSIVA, Boršov s.r.o. 

Boršov nad Vltavou  245 

373 82 

ČSO Boršov 

obilniny 

luskoviny 

olejniny 

ano 
Karel Radouch 

52-03 

OSEV JIH  s.r.o. 

Nádražní 434 

386 01  Strakonice 

ČSO Slapy  

u Tábora 

obilniny 

luskoviny 

olejniny 

ano  
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Název a adresa pověřené 

laboratoře 
Pracoviště 

Rozsah 

pověření 

Pověření  

k vydávání 

dokladů 

Osoba pověřená   

ke vzorkování 

Východočeský region     

OSEVA UNI a.s. 

Na Bílé 1231 

565 14 Choceň 

Chotěboř 
obilniny 

jeteloviny 
ano 

Iva Pleskačová 

55-07 

Choceň 

obilniny 

olejniny 

 

ano 

Jana Dvořáková 

55-10 

Ing. Jaromír Vyskočil 

55-06 

Marta Pištorová 

55-14 

Dětenice obilniny ano 

Vladimíra Vynikalová 

55-05 

Ing. Miloslava Hlavsová 

55-08 

Chlumec nad 

Cidlinou 
obilniny ano 

Dana Štefanová 

55-04 

Vlasta Koucká 

55-09 

Havlíčkův 

Brod 
všechny druhy ano 

Ivana Samcová 

55-11 

Monika Stejskalová 1) 

55-12 

Jihomoravský region     

ELITA semenářská, a.s. 

Cupákova 4a 

621 00 Brno 

ČSO 

Šlapanice 
obilniny ano  

OSEVA, a.s. 

Potoční 1436 

696 81 BZENEC 
ČSO Bzenec obilniny ano 

Ing. Jana Bojanovská 

56-03  
Jarmila Dvořanová 

56-08 

HANÁCKÁ OSIVA  s.r.o. 

Rostislavova 765 

Ivanovice na Hané 

683 23 

ČSO       

Ivanovice 
obilniny ano 

Milena Uhlířová 

56-06 
Helena Berčáková 

56-07 
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Název a adresa pověřené 

laboratoře 

 

Pracoviště 
Rozsah 

pověření 

Pověření  

k vydávání 

dokladů 

Osoba pověřená   

ke vzorkování 

OSEVA, AGRO Brno, 

spol. s r.o. 
Přízova 8-10 

657 92  Brno 

ČSO 

Židlochovice 

obilniny 

olejniny 
ano  

Stanislava Horáková 

56-04 
Růžena Hlaváčková 

56-05 

Renata Nováková 

56-09 

OSEVA, AGRO Brno, 

spol. s r.o. 
Přízova 8-10 

657 92  Brno 

ČSO 

Stránecká 

Zhoř 

obilniny 

olejniny 
ano  

Severomoravský region     

ROŽNOVSKÁ 

TRAVNÍ SEMENA s.r.o. 

Meziříčská 100 

Rožnov pod Radhoštěm 

756 61 

ČSO Rožnov 
jeteloviny 

trávy 
ano 

 

Ludmila Kuběnová 

57-04 

Andrea Kladňáková 

57-09 

MORSEVA spol. s r.o. 

Přerovská 526/41 

Olomouc - Holice 

783 71 

ČSO Olomouc obilniny ano  

OLSEED a.s. 

Štítného 604/25 

779 00 Olomouc 

Laboratoř sídlí na adrese: 

Holická 49a 

772 00 Olomouc 

tel. : 585 751 977 

ČSO Olomouc 

obilniny 

olejniny 

luskoviny 

ano  

Březovská zemědělská a.s. 

747 44    Březová 107 
ČSO Březová 

obilniny 

olejniny 

 

ano  

 
1)  pověření pozastaveno -  mateřská dovolená 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Příloha č. 1  95 
 

 

Přehlídky množitelských porostů: 

 

Název subjektu 
Osoba pověřená  

ke vzorkování 

Osoba pověřená 

k provádění přehlídek 

množitelských porostů 

Osoba pověřená 

k vydávání dokladů 

Středočeský a severočeský 

region 
   

Rolnické družstvo Bezno 

J. F. Pachty 22 

294 59  Bezno 

 Jaroslav Herzán, DiS. 

              50-01 

Jaroslav Herzán, DiS. 

50-01 

mobil: 736 630 749  

 

Jihočeský region    

OSIVA, Boršov s.r.o. 

Boršov nad Vltavou 245 

373 82 

Karel Radouch 

52-03 

Karel Radouch 

52-03 

mobil: 775 681 159 

 

Východočeský region    

 

AGROKOP HB s.r.o. 

Smetanovo nám. 279 

580 01 Havlíčkův Brod 

 

 

Ing. Bedřich Janáček 

57-05 

Ing. Bedřich Janáček 

57-05 

mobil: 739 722 160 

 

OSEVA UNI a.s. 

Na Bílé 1231 

565 14 Choceň 

Ing. Lenka Půhoná 

55-15 
  

Severomoravský region    

Elkoterm Consulting s.r.o. 

Blažejské náměstí 92/13 

799 00 Olomouc 

 

Ing. Jan Smolík, CSc. 

57-06 

 

Ing. Jan Smolík, CSc. 

57-06 

mobil: 737 803 957  

 

RNDr. Jiří Vlasák 

 

 

Ing. Miroslav Vahalík 

Libivá 40 

789 85 Mohelnice 

 

  

Ing. Miroslav Vahalík 

57-08 

mobil: 724 060 686 
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2. Seznam právnických a fyzických osob, se kterými Ústav uzavřel smlouvu k provádění dílčích 

zkušebních úkonů podle § 17 odstavce 1 zákona, a to k provádění mechanického rozboru sadby 

brambor při uznávacím řízení sadby brambor kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál: 

            

 

Právnická nebo fyzická osoba 

 

Jméno pracovníka 
Číslo 

 razítka 

Číslo 

smlouvy 

Platnost  

smlouvy 

EUROPLANT,  Praha    Václav MACEK  st.   S1 - 01 009/B/14 31.12.15 

EUROPLANT,  Praha    Václav MACEK ml.   S1 - 02 009/B/14 31.12.15 

EUROPLANT,  Praha    Ing. Jiří JAROŠÍK   S1 - 05 009/B/14 31.12.15 

EUROPLANT, Praha    Ing. Matilda TUPÁ   S1 - 07         009/B/14 31.12.15 

VOD Zdislavice   Josef FLIEGER   S1 - 08 024/B/14 31.12.15 

OSEVA PRO, Praha    Ing. Vladimír JUNEK   S1 - 13 071/B/14 31.12.15 

EUROPLANT,  Praha   Petr JIRÁSEK   S1 - 14 009/B/14 31.12.15 

EUROPLANT,  Praha   Ing. Zdeněk BEČKA   S1 - 15 009/B/14 31.12.15 

BOSAB s.r.o. Semice   Jaroslav ČERNÝ   S1 - 16 037/B/14 31.12.15 

SOLANA, Pelhřimov   Aleš SŮVA   S2 - 01 010/B/14 31.12.15 

SEVESA, Pacov   Ing. Petr LAŠTOVIČKA   S2 - 03 025/B/14 31.12.15 

AGRICO BOHEMIA, Tábor   Josef PÍPAL   S2 - 05 017/B/14 31.12.15 

BROB, Senožaty   Pavel OŠŤÁDAL   S2 - 06 027/B/14 31.12.15 

ŠKROBÁRNY, Pelhřimov   Ing. Pavel MAROUSEK   S2 - 09 030/B/14 31.12.15 

Agrodam Hořepník   Ing. Vladimír MEZERA   S2 - 12 038/B/14 31.12.15 

INTERSNACK, Choustník   Ing. Václav JECHOUTEK   S2 - 15 043/B/14 31.12.15 

ZOD Hořice   Josef ZACH   S2 - 17 050/B/14 31.12.15 

VOD Jetřichovec   Bc. Michal PEKAŘ   S2 - 18 028/B/14 31.12.15 

SOLANA, Pelhřimov   Martin VAŇÁČ   S2 - 19 010/B/14 31.12.15 

AGRICO BOHEMIA, Tábor   Stanislav BUŘIČ   S2 - 21 017/B/14 31.12.15 

AGRIA Obrataň   Dagmar ZÁHOROVÁ   S2 - 22 069/B/14 31.12.15 

AGRICO BOHEMIA, Tábor   Rudolf KUČERA   S2 - 24 017/B/14 31.12.15 

VESA Velhartice              Ing. Miroslav SEDLÁČEK   S3 - 01 018/B/14 31.12.15 

VESA Velhartice   Ing. Tomáš FALTÍN   S3 - 02 018/B/14 31.12.15 

VESA Česká Bělá   Radek MUSIL   S3 - 03 072/B/14 31.12.15 

LYCKEBY 

AMYLEX,Horažďovice 

  Karel HERZIG   S3 - 05 051/B/14 31.12.15 

Vesa Velhartice   Rudolf KUČERA   S3 - 08 018/B/14 31.12.15 

LYCKEBY AMYLEX, 

Horažďovice 

  Ing. Vladislav KLIČKA   S3 - 09 013/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Ing. František VODIČKA   S5 - 04 013/B/14 31.12.15 

ZOD Kámen   Pavel MIŘÁCKÝ   S5 - 07 014/B/14 31.12.15 

ZEMPOL, Pohled   Ing. Jan MOTTL   S5 - 08 015/B/14 31.12.15 

AGRORADOST, Havlíčkův Brod   Ing. Petr NOVÁK   S5 - 09 016/B/14 31.12.15 

AGRORADOST, Havlíčkův Brod   Ing. František NOVÁK CSc.   S5 - 10 016/B/14 31.12.15 

VESA Česká Bělá   Bohuslav HORÁČEK   S5 - 11 072/B/14 31.12.15 

VESA Česká Bělá   Miroslava POLÍVKOVÁ   S5 - 12 072/B/14 31.12.15 

NORIKA CZ, Havlíčkův Brod   Ing. Petr JŮZL   S5 - 17 032/B/14 31.12.15 

Zemědělská Vysočina, Dřevíkov   Petr BAČKOVSKÝ   S5 - 19 034/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Ing. Vlastimil ČECH   S5 - 22 013/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Ing. Josef LACHOUT   S5 - 23 013/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Petr DOLEJŠÍ   S5 - 24 013/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Petr NOVOTNÝ   S5 - 25 013/B/14 31.12.15 

MEDIPO AGRAS, Havlíčkův Brod   Pavel SOUČEK   S5 - 28 013/B/14 31.12.15 
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Právnická nebo fyzická osoba 

 

Jméno pracovníka 
Číslo 

 razítka 

Číslo 

smlouvy 

Platnost  

smlouvy 

AGRONEA, Polička   Ing. Josef BÁČA   S5 - 33 044/B/14 31.12.15 

MEDIPO, Havlíčkův Brod   Ing. Jaroslav BĚLINA   S5 - 36 013/B/14 31.12.15 

Josef Hovorka, Vilémovice   Josef HOVORKA   S5 - 39 053/B/14 31.12.15 

Ladislav Hájek, Havlíčkova Borová   Ladislav HÁJEK   S5 - 40 054/B/14 31.12.15 

BROP, Senožaty   František HOVORKA   S5 - 47 063/B/14 31.12.15 

BROP, Senožaty   Libor PETERA   S5 - 48 063/B/14 31.12.15 

AGRA H.B. Havlíčkův Brod   Michal NOVÁK   S5 - 49 065/B/14 31.12.15 

AGRA H.B. Havlíčkův Brod   Ing. Jiří NOVÁK CSc.   S5 - 50 065/B/14 31.12.15 

AGRA H.B. Havlíčkův Brod   Miloslav KAREL   S5 - 51 065/B/14 31.12.15 

ZOD Kámen   Ing. Miloš RŮŽIČKA   S5 - 54 014/B/14 31.12.15 

AGRO PERTOLTICE, Zruč nad 

Sázavou 

  Lukáš BRUTHANS   S5 - 55 074/B/14 31.12.15 

SATIVA, Keřkov   Ing. František ŠTEFÁNEK   S5 - 56 012/B/14 31.12.15 

OSEVA AGRO, Brno   Ing. Zdeněk GANZWOHL   S6 - 02 036/B/14 31.12.15 

OSEVA ,Agro, Brno   Ing. František FADRNÝ   S6 - 09 036/B/14 31.12.15 

Zem.družstvo, Roštýn   Ing. Josef KODYS   S6 - 11 045/B/14 31.12.15 

Zem.družstvo, Nové Město na 

Moravě 

  Josef STARÝ   S6 - 13 041/B/14 31.12.15 

ELITA, Brno   Ing. Leoš TEJKL   S6 - 14 070/B/14 31.12.15 

Zem.družstvo, Roštýn   Jiří PITTNER   S6 - 16 045/B/14 31.12.15 

ELITA, Brno   Ing. Jan JAROŠ   S6 - 17 070/B/14 31.12.15 

Zem. družstvo Nové Město na 

Moravě 

  Ing. Libor KOUTNÍK   S6 - 26 041/B/14 31.12.15 

Zem. družstvo Roštýn   Karel BARTOŇ   S6 - 27 045/B/14 31.12.15 

OSEVA, Agro, Brno   Jiří HUMPOLEC   S6 - 28 036/B/14 31.12.15 

OSEVA, Agro, Brno   Ing. Vladimír HAVELKA   S6 - 29 036/B/14 31.12.15 

AGRANA Škrob, Hrušovany nad 

Jevišovkou 

  Ing. František KRUML   S6 - 30 073/B/14 31.12.15 

Březovská zem., Březová   Alžběta FÁBIKOVÁ DiS.   S7 - 04 047/B/14 31.12.15 

Zemědělské družstvo Partutovice   Petr ŠINDLER   S7 - 07 042/B/14 31.12.15 

ZOD Slezská Dubina, Větřkovice   Martin JAHN   S7 - 08 067/B/14 31.12.15 
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JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, 
které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice 

 

S ohledem na činnost firmy podávám(e)1): 

 Žádost o registraci - podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 

pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 1) 

 Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených 

k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu podle § 20-22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu 

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 2) 

 Žádost o registraci - podle § 12 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a  

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 3A) 

 Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních 

rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a  

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 3B)  

 právnická osoba1) 

 podnikající fyzická osoba1) 

 podnikající fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce1) 

Jméno a příjmení (FO) /Obchodní název (PO) a bydliště/sídlo žadatele  .......................…………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

   

IČ………………..……Datum narození………………………Telefon/fax………………………………………  

 

E-mail…………………………………… 

 

Adresa žadatele určená k doručování 2)….……………………………………………………………………….. 

 

Jméno, příjmení a adresa osoby zmocněné žadatelem k jednání 3) : .................................................................. 

 

…………………………………………………………………..  

 
 

 

 

V……………………………….dne: …………………                    Podpis a razítko žadatele 
 

 

 

 

*)  ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1) Zaškrtněte odpovídající údaj, 2) Vyplňte, jen pokud žádáte doručit na jinou 
adresu než je adresa Vašeho bydliště/sídla, 3)  Nutno doložit plnou moc zmocněnce; to neplatí, jedná-li za žadatele statutární zástupce.  

Přílohy:   (1) k žádosti o registraci podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (1 strana) 

                  (2) k žádosti o udělení licence podle § 20-22  zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (2 strany) 

                  (3A) rozsah činnosti žadatele o registraci osob podle § 12, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., samostatné 

provozovny (2 strany),  

(3B) žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních rostlinolékařských pasů podle § 17 

zákona č. 326/2004 Sb. (1 strana) 

Číslo jednotného registru 
Jednotné podací místo: 
ÚKZÚZ 

Odbor osiv a sadby 

registrace firem 

Za opravnou 4 

150 06 Praha 5 - Motol 
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Návod k vyplnění žádosti: 

 Žadatel vyplní povinně úvodní stranu tiskopisu. 

 Je-li předmětem žádosti udělení registrace podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a 

sadby, ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č. 1, případně žádá-li žadatel 

současně o registraci podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších 

předpisů, vyplní přílohu č. 3A, popř. přílohu č. 3B této žádosti.  

 Je-li předmětem žádosti udělení licence podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č. 2, případně 

žádá-li žadatel současně o registraci podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve 

znění pozdějších předpisů, vyplní přílohu č. 3A, popř. přílohu č. 3B této žádosti.  

 Je-li předmětem žádosti pouze registrace podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, 

ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č.  3A, popř. příloha č. 3B této žádosti. 

 V příloze č. 3A žadatel uvádí rozsah a zaměření své činnosti pro rostliny, rostlinné produkty a jiné 

předměty, které hodlá uvádět na trh. Dále uvede samostatné provozovny. Pokud má více 

provozoven, je třeba přiložit k žádosti jejich seznam s uvedením kontaktních údajů.  

V příloze č. 3B žadatel může požádat současně s žádostí o registraci i o oprávnění k vystavování 

rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., nebo o oprávnění k vystavování 

náhradních pasů podle § 19 zákona č. 326/2004 Sb.  

 

 

 Správní poplatek:  

- při registraci osoby podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve 

znění pozdějších předpisů, bude žadatelem uhrazen správní poplatek vylepením kolkové 

známky ve stanovené výši, dle § 46 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na 

příloze č. 1 této žádosti. 

- při podání žádosti o udělení licence podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, bude správní poplatek uhrazen 

vylepením kolkové známky ve stanovené výši na příloze č. 2 této žádosti. 

- při registraci podle § 12 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění 

pozdějších předpisů, není vyžadována úhrada správního poplatku, ale žadatel je povinen 

uhradit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému případné náklady, které 

mu vznikly při provádění příslušných odborných úkonů. 

 

 

Dotazy a informace k žádosti o registraci osob: 
  

 podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb.: Ing. Nevena Prokešová: 257 294 298 

 podle § 20-22 zákona č. 149/2003 Sb.: Ing. Lada Krnáčová: 221 812 351 

 podle § 12 odst. 1 a § 17 zákona č. 326/2004 Sb.: Ing. Jiří Vyhnánek 235 010 370  

      a Ing. Miloslava Táborská: 235 010 333 
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Příloha č. 1           

             

 
 

 

 

 

Příloha k Žádosti o registraci 
 

podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o oběhu osiva a sadby) 
 

Zaměření žadatele1) 

 

 výroba rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu 

 dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu 

 uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu 

 

Specifikace činnosti podle skupin plodin 1) 

 

Rozmnožovací materiál: 

 ovocných druhů (včetně jahodníku)  

 vinné révy 

 chmele  

 okrasných druhů 

 sazenic zelenin 

 

 

K žádosti přikládám následující doklady1): 

 výpis z obchodního rejstříku 

 kopii živnostenského oprávnění nebo osvědčení o zápisu do evidence zemědělských 

podnikatelů 

 u fyzických osob doklad o odborné způsobilosti (originál nebo úředně ověřená kopie 

výučního listu, vysvědčení nebo diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy) 

 u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osobě, která musí prokázat svou 

odbornou způsobilost dokladem (originál nebo úředně ověřená kopie výučního listu, 

vysvědčení nebo diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy) 

 kolková známka (100 Kč) jako správní poplatek 
 

 

 

 

 

       Podpis a razítko žadatele 

 

 

 

 
1)  Zaškrtněte odpovídající údaj  

 

 

                     

Místo pro 

vylepení 

kolkové 

známky  
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Žádost o udělení/prodloužení doby platnosti1) licence  

k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu 
podle § 20 a 22 zákona č. 149/2003 Sb., zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 právnická osoba1)  

 fyzická osoba1) 

 fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce1) 

 

Žadatel – fyzická osoba/právnická osoba (vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

Fyzická osoba 

Jméno: Příjmení: 

Obchodní firma nebo název: 

Rodné číslo, bylo-li přiděleno:2)           Datum narození:         

Okres narození:2) Místo narození:2) 

 

Právnická osoba 

Název (dle Obchodního rejstříku): 

 

Fyzická osoba uvede: adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa 

trvalého pobytu, právnická osoba uvede: adresu sídla 

Ulice: č.   PSČ:      Obec: 

IČ, bylo-li přiděleno:         Mobil:          Tel:          

E-mail: 

Číslo jednotného registru, bylo-li přiděleno:     

 

Odpovědný zástupce žadatele (právnická osoba vyplní vždy, fyzická osoba jen byl-li ustanoven) 

Jméno: Příjmení: 

Rodné číslo, bylo-li přiděleno:2)           Datum narození:         

Okres narození:2) Místo narození:2) 

Trvalý pobyt 

Ulice:  č. PSČ:      Obec: 

 

V dne 

 

 

      Podpis  (razítko) žadatele: 

 
1)  Zaškrtněte odpovídající údaj. 
2)  Rodné číslo, okres narození a místo narození je požadováno pro účely pořízení výpisu z evidence Rejstříku 

trestu dálkovým přístupem. 

 

Místo pro úřední záznamy: 
 

 

Místo pro nalepení 

kolkové známky 
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Příloha k Žádosti o udělení/prodloužení doby platnosti licence podle zákona č. 149/2003 Sb. 

K žádosti o udělení licence přikládám*): 

Jako fyzická osoba: 

 Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání žadatele 

 Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 

21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání 

praxe 

 Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, 

který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní 

společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem 

orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona) 

 Kolková známka (správní poplatek) 

Jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce:  

 Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání odpovědného zástupce 

 Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné 

prohlášení) 

 Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a 

odst. 2 zákona 

 Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba 

zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace 

nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo 

zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona) 

 Kolková známka (správní poplatek) 

K žádosti o prodloužení doby platnosti licence přikládám*): 

Jako fyzická osoba: 

 Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 

21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání 

praxe 

 Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, 

který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní 

společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem 

orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona) 

 Kolková známka (správní poplatek) 

Jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce:  

 Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné 

prohlášení) 

 Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a 

odst. 2 zákona 

 Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba 

zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo 

obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo 

zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona) 

 Kolková známka (správní poplatek) 

*) Zaškrtněte odpovídající údaj 
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Rozsah činností žadatele o registraci osob podle § 12 odst. 1 zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Zaškrtněte odpovídající údaj                     

__________________________________________________________________________________ 

 

 Uvádění na trh určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

vypěstovaných nebo vyrobených na území České republiky (§ 12 odst. 1 písm. a) 

zákona) 

 
 

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) 

zákona opatřeny rostlinolékařským pasem (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce 

č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě I.1.). 

 

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) 

zákona opatřeny rostlinolékařským pasem, a jsou produkované právnickými a 

fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto 

rostlin a jsou určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají 

pěstováním rostlin (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, části A bodě I.2.). 

 

 

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 

písm. b) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě 

dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny (uvedené 

v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A 

bodě II.1.).  

 

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 

písm. b) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě 

dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny, a jsou 

produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti 

zabývají pěstováním těchto rostlin a jsou určené k prodeji osobám, které se při 

podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce 

č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě II.2.).  
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Příloha č. 3A: strana 2 

 

 Dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, 

s výjimkou rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dovážených jen pro 

vlastní užití nebo ke spotřebě během přepravy (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona)  
 

□ Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 21 odst. 1 písm. d) 

zákona vždy opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským 

osvědčením pro reexport (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, části B bodě I.). 

 

□ Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé 

organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 21 odst. 1 

písm. d) zákona opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským 

osvědčením pro reexport, platným pro danou zónu v případě dovozu do chráněné zóny 

a jejich přemísťování uvnitř této zóny (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, části B bodě II.). 

 

 Na území České republiky provozování společného obchodního skladu, 

odesílacího střediska nebo balírny nesadbových hlíz bramboru (Solanum 

tuberosum L.) nebo jejich pěstování pro nesadbové účely na výměře 1 hektar nebo 

větší a uváděných na trh (§ 12 odst. 1 písm. c) zákona                                                      

a příloha č. 10 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů):  

  

 Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory 

 

 □  pěstované na výměře 1 ha nebo větší 

 

 □  skladované ve společných obchodních skladech a odesílacích střediscích 

 

 □  balené a uváděné na trh 

 

  □    Vydávání náhradních rostlinolékařských pasů (§ 12 odst. 1 písm. d) zákona)    
 

 

 

Samostatné provozovny (místo pěstování rostlin, skladování rostl. produktů, balíren):*  
 

Název ………………………………Adresa   …………………………………PSČ………….. 

 

 

Kontaktní osoba……….…..…………………………tel./mail…………….………………….. 

 

 

 

 

*) vyplní žadatel jen v případě, že adresa provozovny je odlišná od adresy uvedené na žádosti  
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Příloha č. 3B: 

 

Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních 

rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 
 

Zaškrtněte  odpovídající údaj   
 

□   žádám o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 

2 nebo 4  zákona a podle § 10 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 215/2008, ve znění pozdějších 

předpisů, a zároveň přikládám návrh vzoru (vzorů) rostlinolékařského pasu (pasů), 

který (které) hodlám používat. *)  

 
 

Poučení : 

 

 
*) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) udělí oprávnění k vystavování 

rostlinolékařských (RL) pasů současně s registrací osoby nebo již registrované osobě. 

Přílohou rozhodnutí o udělení oprávnění k vystavování RL pasů je schválený vzor RL pasu, 

který jako návrh předloží osoba buď současně s žádostí o udělení oprávnění k vystavování RL 

pasů, nebo při místním šetření provedeném pracovníky ÚKZÚZ při kontrole žádosti o 

registraci. 
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OZNÁMENÍ O  ZAHÁJENÍ ČINNOSTI DODAVATELE 

podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 

rostlin (dále jen „zákon o oběhu osiva a sadby“), ve znění pozdějších předpisů 

 

( nevztahuje se na výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a 

okrasných druhů a sazenic zeleniny za účelem uvedení do oběhu) 

 

 

Dodavatel 

 

fyzická osoba 

  

Jméno, příjmení, případně obchodní firma 

 

Adresa místa trvalého pobytu, případně místa podnikání 

 

 

IČ Tel./fax: 

 

 

právnická osoba 

  

Obchodní firma 

 

Sídlo 

 

 

IČ Tel./fax: 

 

 

Předmět činnosti:   

   

 

 

Jméno a příjmení odpovědné osoby 

 

       

Datum zahájení činnosti:    

 

V ………………………………………… 

Dne: ……………………………………..        

        Razítko a podpis dodavatele 

       Jednotné podací místo: 

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 Odbor osiv a sadby 

       registrace firem 

  Za Opravnou 4 

  150 06 Praha 5 - Motol 

Evidenční číslo  

(přidělí Ústav) 
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OZNÁMENÍ O  UKONČENÍ  ČINNOSTI DODAVATELE 

podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných 

rostlin (dále jen „zákon o oběhu osiva a sadby“), ve znění pozdějších předpisů 

 

( nevztahuje se na výrobu nebo dovoz rozmnožovacího materiálu révy, chmele, ovocných a 

okrasných druhů a sazenic zeleniny za účelem uvedení do oběhu) 

 

 

Dodavatel 

 

fyzická osoba 

  

Jméno, příjmení, případně obchodní firma 

 

Adresa místa trvalého pobytu, případně místa podnikání 

 

 

IČ Tel./fax: 

 

 

právnická osoba 

  

Obchodní firma 

 

Sídlo 

 

 

IČ Tel./fax: 

 

 

Evidenční číslo (přidělené ÚKZÚZ):   

   

 

 

       

Datum ukončení činnosti:    

 

V ………………………………………… 

Dne: ……………………………………..        

        Razítko a podpis dodavatele 

       Jednotné podací místo: 

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 Odbor osiv a sadby 

       registrace firem 

  Za Opravnou 4 

  150 06 Praha 5 - Motol 

Evidenční číslo  

(přidělí Ústav) 
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OZNÁMENÍ  O  ZAHÁJENÍ  ČINNOSTI 

(FARMÁŘSKÁ  OSIVA)   
 

podle § 19 b odst. 1 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám a o změně zákona 

č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů 

 

(vztahuje se na zpracovatele, kteří hodlají provádět úpravu rozmnožovacího materiálu 

chráněných odrůd podle § 19a odst. 2 písm. b) zákona č. 408/2000 Sb., tedy tzv. 

farmářských osiv) 

 

 

 

Zpracovatel 
 

 Fyzická osoba 

 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………….. 

IČ:………………….. 

Místo trvalého pobytu /adresa bydliště v zahraničí:……………………………………. 

 

 

 Právnická osoba 
 
Obchodní firma / název:…………………………………………… 

IČ:…………………… 

Sídlo:………………………………………………………………. 

 

 

 

Registrační nebo evidenční  číslo: ………………. 

(dodavatele podle § 16 odst. 7 ve spojení s odstavcem 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do 

oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a 

sadby), ve znění pozdějších předpisů /pokud bylo přiděleno/) 

 

Datum zahájení činnosti: ……………………….. 

 

 

 

 

 

V ………………………………………… 

Dne: ……………………………………..   Razítko a podpis zpracovatele 

 

 

       Jednotné podací místo: 

  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 Odbor osiv a sadby 

       registrace firem 

  Za Opravnou 4 

  150 06 Praha 5 - Motol 
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V.........................dne………………                                        Razítko a podpis dodavatele 

 

Žádost o uznání množitelského porostu 

 

podle § 5 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 
 

Uznávací řízení množitelského porostu provede: Rok UŘ 

ÚKZÚZ, Odbor OS/oddělení: Registrační číslo – č. porostu 

Pověřená osoba:  

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele IČ 

 Tel.: 

 FAX 

 e-mail: 

Označení a adresa (místo podnikání) množitele IČ 

  

 Okres (umístění pozemku) 

  

Pozemek - číslo honu Katastrální území: 

  

Název druhu a odrůdy Výměra 

  

Kategorie a generace osiva  

Původ osiva /  sadby* (číslo uznávacího listu) Čerpané množství 

  

  

  

  

Sled předplodin na pozemku v předcházejících letech  

  

Brambory naposledy v roce..........  

                            

Množení podle OECD       ano       ne*  

  

 

Provedení soustavné rostlinolékařské kontroly   

  

Dodavatel vyplní pouze silně orámované části žádosti                                    * nehodící se škrtněte 

Úřední záznamy Souhlas držitele šlechtitelských práv: 

  

  

Datum přijetí: (razítko, podpis) 
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Tiskopis žádosti – návod k vyplnění: 

Číslo porostu: 

Registrační nebo 

evidenční číslo 

dodavatele 

Číslo porostu 

Porost 
od do 

RRRR X0001 X0100 porosty založené z rozmnožovacího materiálu GMO  

RRRR X0101 X0200 porosty pro zachování genových zdrojů  

RRRR X0201 X0500 porosty založené pro ekologické zemědělství 

RRRR X0501 X0600 
porosty založené na základě prohlášení šlechtitele o původu 

rozmnožovacího materiálu (platí i pro víceleté porosty) 

RRRR X0601 X8000 porosty předstupňů, základního a certifikovaného  osiva 

RRRR 90001 a dále  
porosty standardního osiva (k uznávacímu řízení se 

nepřihlašují) 

RRRR – čtyřmístné registrační nebo evidenční číslo dodavatele 

X – číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bude porost  přihlášen    

       (0 – Praha, 2 – Planá nad Lužnicí, 5 – Havlíčkův Brod, 6 – Brno, 7 – Olomouc )   

 Použití číselných řad v daném rozmezí je pro dodavatele libovolné, je však nepřípustné použít  

v kalendářním roce jedno číslo vícekrát. 

Množitel: 

IČ je třeba uvádět v přesném znění. Jedná se o identifikační znak pro počítačové zpracování. 

Druh a odrůda: 

Druh uvádět podle druhového seznamu, odrůdu podle Státní odrůdové knihy, v případě zahraničního  

množení odrůd v ČR neregistrovaných tak, jak je uvedeno na provázejících certifikátech ISTA 

(nepřekládat!).  

U dvouletých zelenin a semenných okopanin uvést, zda se  jedná o porost sazečky či semenice. 

Zde se též uvede označení "NT" u porostu sazeček založených jako "Nová technologie", včetně data  

založení porostu. Porosty sazeček "NT" mohou být  založeny pouze ze základního osiva generace E, 

L, Sc. Uznání osiva z těchto porostů může být podmíněno vegetační  zkouškou, kterou hradí 

dodavatel. 

Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy: 

Skupina plodin Výměra (počet) Hmotnost (počet) Počet desetinných míst 

zemědělské druhy 

(kromě brambor) 

brambor 

sazečky 

ha kg ha – 0,00 

  kg – 0,000 

t – 0,000 
ha t 

ha kg/ks* 

zeleninové druhy 

sazečky 

a kg 

a – 0,00 

kg – 0,000 

a kg/ks* 

a ks 

                ks g 

* počet bude používán k odhadu výnosu 

Čerpané množství: 

Množství osiva použité k zásevu přihlašovaného porostu podle jednotlivých rozhodnutí se uvádí 

v jednotkách podle tabulky. 

Předplodiny: 

Uvést předplodiny i meziplodiny včetně ročníku, tak, jak šly za sebou, v počtu požadovaném pro 

jednotlivé druhy vyhláškou. V případě porostů OECD postupovat podle předpisů OECD (trávy a 

brukvovité, tj. řepka, řepice, ředkev a hořčice 5 let, jeteloviny, luskoviny a sója 3 roky, ostatní plodiny 

2 roky); bylo-li na pozemku více předplodin, uvádějí se všechny. U brambor uvést rok předchozí 

výsadby brambor. 
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Razítko a podpis vzorkovatele                                            Razítko a podpis dodavatele 

Žádost o uznání osiva / sadby* 
podle § 6 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb. , o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 

 

( )   první uznání osiva a sadby      ( )   uznání osiva ze země ES 

( )   uznání po úpravě osiva       ( )   uznání osiva ze třetí země s ekvivalencí 

( )   uznání bez manipulace s osivem       ( )   ověření jakosti přeskladněného osiva  

Uznávací řízení provede: 

ÚKZÚZ, odbor/oddělení OS:  

Pověřená osoba: 

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele IČ 

 Tel.: 

 FAX 

 e-mail: 

Název druhu a odrůdy 

Kategorie a generace Rok sklizně 

Číslo uznávacího listu (množitelského porostu nebo osiva) Číslo partie 

  

  

Množství                                  Druh balení Počet 

  

Údaj o chemickém nebo jiném ošetření Přípravek 

  

Typ návěsky                                                                                        Číslo návěsky od - do 

( )   tuzemská  

( )   šedá   

( )   ISTA 

( )   OECD 

 

Místo uložení (místo odběru vzorku)  

(x) ano           ( ) ne 

Další požadavky ( zkoušky, které nejsou povinnou součástí uznávání) 

 

Žádáme o opakování zkoušek v případě hraničních hodnot     ano - ne* 

Žádáme o  případné uznání v nižší kategorii     ano - ne* 

Dodavatel vyplní pouze silně orámované části žádosti.                                                                      *nehodící se škrtněte 

Úřední záznamy: 

 

Odebrán vzorek na vegetační zkoušky   ano   ne* 

Nedílnou součástí žádosti o uznání sadby je výsledek mechanického rozboru sadby. 

Datum odběru vzorku: 
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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, (popřípadě rok dovozu, rok 

egalizace, rok míchání směsí,...), 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 X8400 registrační čísla směsí k využití pro zemědělskou výrobu 

RRRR X8401 X8800 
registrační čísla směsí osiv k využití mimo zemědělskou 

výrobu 

RRRR X8801 X8900 

registrační čísla směsí obilnin, standardních osiv zelenin, 

směsí osiv k ochraně přirozeného prostředí, případně směsí 

osiv pro ekologické zemědělství 

RRRR X8901 X9000 
čísla partií obchodního osiva, případně partií osiv jinde 

neuvedených  

RRRR X9001 X9800 čísla partií osiva, sadby z dovozu v kalendářním roce 

RRRR X9801 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,   

 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. 369/2009 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. 
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                        ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 
Hroznová 2, 656 06 Brno 

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5  

Oddělení osiva a sadby 

VÝSLEDEK MECHANICKÉHO ROZBORU SADBY BRAMBOR 
 

Odrůda  
 

 

Kategorie a generace 

Číslo partie Hmotnost partie v t 
  

 

Skupina vad Vada 

Nejvyšší přípustné 

hmotnostní procento 

jednotlivé vady 

Nejvyšší přípustné 

hmotnostní procento  

skupiny vad 

Zjištěná 

skutečnost 

Skupina vad I škodlivé organismy, 

které je zakázáno 

zavlékat a rozšiřovat na 

území Evropské unie  

nesmí se vyskytovat 

 

Skupina vad II   1,00  

 mokré hniloby 0,25   

 suchá hniloba 1,00   

Skupina vad III   1,00  

plíseň bramboru 1,00   

Skupina vad IV   6,00  

 aktinomycétová obecná 
strupovitost bramboru 5,00   

 vločkovitost hlíz 
bramboru 5,00   

Skupina vad V   3,00  

 vnější vady způsobené 

mechanicky nebo škůdci, 

hlízy poškozené mrazem 

a zapařením 

 

3,00 

  

Celkem skupiny II až V  6,00  

Skupina vad VI silné šednutí až černání 

dužiny zaujímající více 

než 1/3 řezu hlízy 

 

10,00 

  

silná rzivost dužiny 

zaujímající více než 1/10 

řezu hlízy 

 

10,00 

  

Velikost sadby 
hlízy nadsadbové 3,00   

hlízy podsadbové 3,00   

Příměs  zeminy  a  
jiných nečistot 

 2,00 
  

Hlízy jiných 
odrůd 

 0,1 
  

Velikostní třídění 
 

Rozbor proveden v:                                dne: 
 

Rozbor provedl:                                                                                    otisk razítka a podpis 

          pracovník ÚKZÚZ               p pověřená osoba                    

                                                                                                                                               .“. 
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Razítko a podpis vzorkovatele                                            Razítko a podpis dodavatele 

Žádost o kontrolu osiva  
( )  kontrola dovozu  

( )  kontrola osiva pro vývoz (uznání osiva proběhlo samostatně) 

( )  povolení obchodního rozmnožovacího materiálu 

( )  kontrolní – informační rozbor 

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele IČ (bylo-li přiděleno): 

 Tel.: 

 Fax: 

 E-mail: 

Druh a odrůda  

Kategorie a generace Rok sklizně 

Číslo uznávacího listu  (množitelského porostu nebo osiva) Číslo partie 

  

  

Množství                                  Druh balení Počet 

  

Způsob chemického nebo jiného ošetření Přípravek 

  

  

Typ návěsky                                                                                        Číslo návěsky od - do 

( )   tuzemská  

( )   ISTA  

( )   OECD  

Místo odběru vzorku  

(x) ano           ( ) ne 

Další požadavky (zkoušky, které nejsou povinnou součástí uznávání) 

 

 

 

Dodavatel vyplní pouze silně orámované části žádosti. 

Úřední záznamy: 

 

 

Odebrán vzorek na vegetační zkoušky -    ano   ne* 

Datum:                                                                                                            * nehodící se škrtněte 



 Příloha č. 10  115 

 

Razítko a podpis vzorkovatele                                                 Razítko a podpis dodavatele 

 Žádost o odběr vzorku  
( )  z dovezeného osiva  

( )  pro vstupní vegetační zkoušku                     ( )  pro výstupní vegetační zkoušku  

( )  k provedení vegetační zkoušky  

( )  vzorek sadby brambor pro mechanický rozbor při reklamaci 

( )  revizní vzorek  sadby brambor na ELISA test 

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele IČ (bylo-li přiděleno): 

 Tel.: 

 Fax: 

 E-mail: 

 Rok sklizně: 

Druh a odrůda 

Kategorie a generace  

Číslo uznávacího listu  (množitelského porostu nebo osiva) Číslo partie 

  

  

Množství                                  Druh balení Počet 

  

Způsob chemického nebo jiného ošetření Přípravek 

  

  

Typ návěsky                                                                                        Číslo návěsky od - do 

( )   tuzemská  

( )   ISTA  

( )   OECD  

Místo odběru vzorku  

  

(x) ano           ( ) ne 

Dodavatel vyplní pouze silně orámovanou část žádosti.                                                                     

 

Úřední záznamy: 

 

Fakturovat -   ano   ne* 

 

Datum:                                                                                                                 * nehodící se škrtněte 
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Evidence sazenic zeleniny 

 

Druh ……………………………………………... Odrůda …………………………………………… 

Rok výroby ………………………………………. Množství …………………………………………. 

Původ rozmnožovacího materiálu ..……………………………….…………………………………….. 

 

Vlastnosti sazenic 

Zdravotní stav 

 

 

 

Velikost třídění  

Způsob balení  

Skladování  

 

 

Odběratel  Způsob expedice Množství Datum prodeje 

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 

Druh ……………………………………………... Odrůda …………………………………………… 

Rok výroby ………………………………………. Množství …………………………………………. 

Původ rozmnožovacího materiálu ..……………………………….…………………………………….. 

 

Vlastnosti sazenic 

Zdravotní stav 

 

 

 

Velikost třídění  

Způsob balení  

Skladování  

 

 

Odběratel  Způsob expedice Množství Datum prodeje 
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Žádost 
o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu 

podle § 18 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 

 
a)  Označení a adresa (místo podnikání) dovozce: 

 

 

IČ: 

Tel., fax, e-mail: 

Místo pro vylepení kolku 

b)  Jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo osoby, která má 

v ČR právo s rozmnožovacím materiálem po propuštění celním orgánem 

nakládat 

 

 

 

 Registrační číslo dovozce: 

Tel./fax, e-mail:  

 

Druh (latinsky) a odrůda 
Kategorie 

a generace 

Hmotnost           

a účel dovozu 

Jméno, příjmení a sídlo 

osoby, které je 

rozmnožovací materiál 

určen podle § 18 

odstavce 4 

Název zahraničního 

odběratele 

vyrobeného 

materiálu 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

    Veškeré dovezené osivo bude použito pro zahraniční množení a veškeré vyprodukované 

osivo daných odrůd bude vyvezeno nebo zlikvidováno. 

    V případě, že uvedená odrůda nebude v roce ukončení registračních zkoušek registrována, 

bude veškerý rozmnožovací materiál vyvezen z ČR nebo zlikvidován. Rozmnožovací materiál 

neregistrovaných odrůd nebude závazně v ČR uveden do oběhu. 

 

 

 
V  ……………………      Dne……………………..        Razítko a podpis dovozce 



118 Příloha č. 13 

 

  

Oznámení dovozu 
podle § 18 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 
Označení a adresa (místo podnikání) 

dovozce: 

Registrační číslo 

 

 

 

 Tel./fax: 

IČ: e-mail: 

Datum dovozu:  

 

Druh a odrůda Číslo 

zahraniční 

partie 1) 

a země 

původu 

osiva 

Číslo přidělené 

tuzemské 

partie  

Kategorie 

a generace 

Hmotnost Účel dovozu 

Místo uložení 

(včetně PSČ) 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

1)  U osiva dovezeného na základě povolení dovozu podle § 18 odst. 4 a 5 se uvede i číslo 

tohoto  povolení. 

 

 

Při dovozu většího množství druhů nebo odrůd, je možné vyplnit pouze horní část tiskopisu a 

ostatní údaje doložit v příloze, např. kopií nákladového listu. 

 

 

V ………………..    Dne ………………..             Razítko a podpis dovozce 
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Objednávka  návěsek č.:…….   
 

( ) OECD      ( ) ISTA 

( ) OECD s neukončenou certifikací ( ) pro osivo s neukončenou certifikací 

      ( ) pro osivo úředně nezapsané odrůdy   

 

Druh - odrůda:  

 

Cizojazyčný název druhu1):  německy*   -   anglicky*   -   francouzsky*   -   jiný jazyk*    

   přesné znění názvu druhu:   

  

 

Číslo uznávacího listu (rozhodnutí):  

1. …………………. 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

 

Číslo povolení (pro úředně nezapsané odrůdy): 

Vyrobené partie a požadované počty návěsek: 

Tuzemské číslo partie 
Přidělené číslo 

zahraniční parie 
(vyplní ÚKZÚZ) 

Kateg.

a 

gener. 

Hmotnost 

partie 

Hmotnost 

jednoho 

balení 

Celkový 

počet 

obalů 

Celkový 

počet 

návěsek2) 

       

       

       

       

       

       

       

 

Datum vzorkování:        

Oddělení OS, které provádí vzorkování:   

Přesná adresa místa, kde se osivo připravuje :  
 

Způsob odběru návěsek: osobně    /    ( zaslat poštou )  *  

Datum:      tel.:   

Vyřizuje:  fax:   

  e-mail:  

             

             

*  Nehodící se škrtněte 
1) V případě požadavku na  další název (kromě latinského), např. anglický, je třeba uvést jeho 

přesné znění.  
2) Pokud požadujete kopii návěsky, uveďte počet návěsek a doplňte textem „ + K „ 

___________________________________________________________________________ 

Úřední záznamy:  

Porosty odpovídají hodnocení dle OECD: 

Číselná řada návěsek: 
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Žádost o vydání mezinárodního certifikátu 

 
Žádáme o vydání: 

 

(  ) ISTA – oranžového* - modrého* certifikátu  (  ) Duplikátu ISTA certifikátu 

(  ) OECD certifikátu (  ) Duplikátu OECD certifikátu 

(  ) Odrůdového certifikátu (  ) Duplikátu odrůdového certifikátu 

  

Označení a adresa (místo podnikání) dodavatele: 

 

 

 

Certifikáty zaslat na adresu: 

 

 

 

 

IČO: 

 

Tel: 

 

FAX: 

 

e-mail: 

 

Druh a odrůda: 

Kategorie a generace: 

 
Rok sklizně: 

 

Číslo uznávacího listu množitelského porostu: 
 

Číslo uznávacího listu osiva (pokud již bylo vydáno): 
 

 

Číslo partie:   a) tuzemské 

                       b) zahraniční 

Způsob adjustace:                                             Čísla návěsek: 

(  )   ISTA                                                            od:                                     do: 

(  )  OECD                                                          od:                                     do: 

Množství: 

netto: 

btto: 

Druh obalu: 

 

 

Počet: 

 

 

Číslo kontraktu: 

 

Hodnoty požadované kontraktem: 

 

 

 

(Pokud nebyl výpis kontraktu předán předem, musí být přílohou této žádosti.) 

Úřední záznamy: 

 

 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

Datum:        Razítko a podpis dodavatele 
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Evidence standardního osiva 

 

Druh …………………………………………. Odrůda ………………………………………. 

Rok výroby ………………………………….. Původ, partie č……………………………… 

  

 

Údaje o porostu č. ……….. 

Plocha   

Celkový stav porostu  

Pravost druhu a odrůdy  

Sklizené množství  

 

Vlastnosti sklizeného rozmnožovacího materiálu partie č…….. 

Čistota   

Klíčivost   

Jiné stanovení  

  

Skladová evidence k partii č……      Hmotnost partie ………… 

Odběratel  Množství Datum prodeje 

   

   

   

   

 

Množství materiálu použitého ve vlastní firmě ………………… 

Množství zlikvidovaného materiálu ……………………………. 

 

 

Výrobní  a skladovou evidenci je možno vést odděleně.  

Evidenci lze vést v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat 

minimálně údaje uváděné v tomto formuláři. 
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Dodavatel (označení a sídlo, případně místo podnikání, telefon, fax) 
      

 

   

 

POTVRZENÍ O KVALITĚ STANDARDNÍHO OSIVA  

č.  
 
Označení dodavatele   potvrzuje podle § 9 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že 

 

 

OSIVO 

 
Číslo partie:                                                                        rok sklizně: 

Druh, odrůda: 

Hmotnost partie:                                                       počet  obalů: 

 

 

Výsledek zkoušek: 

 
Zkouška čistoty Zkouška klíčivosti 

Vlhkost 

% 

% 

Počet 

dnů 

% 

Čistota 
Neškodné 

nečistoty 

Semena  

jiných 

rostlinných 

druhů 

Normální 

klíčky 

Tvrdá 

semena 

Čerstvá 

nevyklíčená 

semena 

Vadné 

klíčky 

Mrtvá 

semena 

    Klíčivost     

          

          

          

 

Složení neškodných nečistot: 

Semena jiných rostlinných druhů: 

Zdravotní stav osiva: 

Další stanovení: 

 

 

Posudek: 

Osivo odpovídá (neodpovídá) § 9 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

 
Datum vydání 

 

 

                                                                        Jméno a podpis odpovědné osoby, razítko 
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Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů 

 a vydávání dokladů na množitelské porosty 

 
podle § 17 odst. 2 zákona  

 

 

Žádáme o udělení pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na 

množitelské porosty: 

(  )* nezávislé fyzické osobě 

(  )* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uváděním do oběhu osiva 

(  )* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním 

do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).  

* žadatel označí křížkem odpovídající údaj 

 

Žadatel: 

 

 

 

Dosažené vzdělání: 

 

 

 

Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) nehodící se škrtněte 

 

Přílohy: -     doklad o splnění kvalifikačních požadavků  

- popis technické způsobilosti 

 

 

 

 

 

 

V …………………….. 

Dne         razítko a podpis žadatele 
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Žádost o pověření k odběru vzorků 
podle § 17 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o 

změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Žádáme o udělení pověření k odběru vzorků: 

(  ) nezávislé fyzické osobě, nebo 

(  ) zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uváděním do oběhu osiva, nebo 

(  ) zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo uváděním 

do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c).  

 

Žadatel: 

 

 

 

Dosažené vzdělání: 

 

 

 

Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Přílohy: -     doklad o splnění kvalifikačních požadavků  

- popis technické způsobilosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………….. 

Dne         razítko a podpis žadatele 
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Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení  

 a vydávání dokladů na osivo 

 
podle § 17 odst. 5 zákona 

 

Žádáme o udělení pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo, přičemž 

se jedná o 

(  )* laboratoř, která žádnou svojí činností nezasahuje do výroby a uvádění rozmnožovacího 

materiálu do oběhu 

(  )* laboratoř dodavatele; v tomto případě může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií 

osiva tohoto dodavatele, není-li mezi tímto dodavatelem, dodavatelem zkoušeného 

osiva a Ústavem dohodnuto jinak 
 

* žadatel označí křížkem odpovídající údaj 

 

Žadatel: 

 

 

 

Dosažené vzdělání: 

 

 

 

Seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno: 

 

 

Délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis: 

 

 

 

 

 

 

 
*) nehodící se škrtněte 

 

Přílohy: -     doklad o splnění kvalifikačních požadavků  

- popis umístění laboratoře a její technické vybavení 

- vzor Uznávacího listu 

 

 

 

 

V …………………….. 

Dne         razítko a podpis žadatele 
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Žádost o uzavření smlouvy 
 

k provádění některých dílčích úkonů při uznání osiva podle § 17 odst. 1 zákona č. 219/2003 

Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 

(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádáme o udělení pověření k odběru vzorků: 

(  )* nezávislé fyzické osobě,  

(  )* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se nezabývá výrobou, úpravou, nebo 

uváděním do oběhu osiva,  

(  )* zaměstnanci fyzické nebo právnické osoby, která se zabývá výrobou, úpravou, nebo 

uváděním do oběhu osiva v souladu s § 17 odst. 4 písm. c) zákona.  
* výběr označte křížkem 

 

Dodavatel: 

 

 

 

 

Předmět činnosti: 

 

 

Odpovědná osoba ( příjmení, jméno, titul ) 

 

 

 

 

 

Dosažené vzdělání: 

 

 

Délka praxe v požadovaném úseku činnosti: 

 

 

 

 
 

Přílohy: -     doklad o splnění kvalifikačních požadavků  

- výpis z obchodního rejstříku 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………….. 

Dne         razítko a podpis žadatele 
 

 



         

 

 

Evidence přijatých vzorků           list č. 
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Přihláška 
 

do systému kruhových testů organizovaných ÚKZÚZ, odborem osiv a sadby 

 

Název laboratoře: 

 

 

 

Adresa, telefon, fax, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na činnost laboratoře máme zájem o účast v kruhových testech  

u následujících druhů: 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………………dne                                 Razítko a podpis 

 

 

     



 Příloha č. 22 129 

 

 

 

 

 

Zvláštní označení:* 

Rok sklizně: 

Druh: 

Odrůda: 

Kategorie/generace: 

Číslo porostu/partie: 

Množitel: 
(u osiva s neukončenou certifikací) 

Celková hmotnost: 

Počet obalů: 

*   Zvláštní označení – označení podle:  1) § 8 zákona – „Uvádění do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti.“ 
2) § 13 zákona – „Určeno pro ekologické zemědělství.“ 

4) U osiva trav, jetelovin, luskovin a jiných krmných plodin případně -  

5) Množení podle schémat OECD. 
6) U odrůd v registračním řízení označení – „Předstihové množení” 

7) Egalizace osiva 

8) Osivo s neukončenou certifikací 

Partiový štítek 

3) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odrůd.“ 

   „Využití nižší izolační vzdálenosti – osivo nelze použít do množení.“ 
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SKLADOVÁ KARTA 

Skladová karta 

Druh – odrůda Generace 

Číslo zahraniční partie 

Číslo partie Zvláštní označení: *) 

Množitel - dodavatel 

Rozbory čistota vlhkost klíčivost HMKS Příměs kulturní Příměs plevele Datum vzorkov. 

Laboratoř        

UKZÚZ        

Uznávací list č.  Datum vystav.  

Datum vykoupení Číslo přijemky 

Mořidlo Obaly číslo počet 
Hmotnost 1 ks 
( btto I ntto ) 

Hmotnost ( t ) 
( btto I ntto ) 

      

      

Čísla návěsek Hmotnost partie 

( btto I ntto )  

 

Expedice 

Datum doklad Odběratel Vydáno (t) Zůstatek (t) Poznámka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
*) Zvláštní označení: 1) § 8 zákona – „Uvádění do oběhu před ukončením zkoušky klíčivosti“ 
 2) § 13 zákona – „Určeno pro ekologické zemědělství“ 
 3) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odrůd“ 
 4) Přílohy č. 2, 3 a 4 – „Využití nižší izolační vzdálenosti – osivo není určeno do množení“  
  5) Množení podle Schémat OECD 
 6) U odrůd v registračním řízení - označení Předstihové množení 
 7) Egalizace osiva 

8) Osivo s neukončenou certifikací
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SKLADOVÁ KARTA 
 
EXPEDICE 

 

Datum Doklad Odběratel Vydáno (t) Zůstatek (t) Poznámka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Prolongace 

rok 
Uznávací list, Rozhodnutí 

neuznání číslo, ze dne 
Klíčivost 

% 
Vlhkost 

% 
Hmotnost 

tun 

     

     

 

Kontrola dne, podpis     

Teplota osiva °C     

Vlhkost osiva %     

Klíčivost osiva %     

Smyslový posudek (vzhled, čich)     

Partie přerovnána dne:     

Zjištěné závady (druh, rozsah)     

Výskyt škůdců     

Úkony provedené od poslední 
kontroly 

    

Úkony nově nařízené, termín 
plnění 
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Vzorkovnice – vzor 

 

 

 

1. Dodavatel ………………………………………………………………….. 

 

 

2. Číslo partie…………………………………………………………………. 

 

3. Druh………………………………………………………………………... 

 

4. Odrůda …………………………………………………………………….. 

 

5. Kategorie a generace osiva ……………………………………………….. 

 

6. Rok sklizně ……………………………………………………………….. 

 

7. Země původu……………………………………………………………… 

 

8. Hmotnost partie …………………………………………………………… 

 

9. Počet obalů v partii……………………………………………………….. 

 

10. Čísla návěsek……………………………………………………………… 

 

11. Místo a datum vzorkování………………………………………………… 

 

12. Razítko a podpis vzorkovatele……………………………………………. 

 

13. Účel vzorkování: 

 

a) uznání osiva 

 

b) nové uznání po přeskladnění 

 

c) povolení obchodního osiva 

 

d) vývoz – dovoz osiva 

 

e) kontrolní 

 

f) informační 

 

 

14. Razítko a podpis dodavatele: 
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          VÝROBNÍ  
 Sklizňový ročník . . . .    Druh …..    

 Zvláštní označení * ………       Odrůda …       

kat./      
gen. 

údaje o porostu dodávka na ČSO čištění a úprava 

Množitel                                     
č. porostu 

plocha ha 

tun dne 

č
ís

lo
 p

ří
jm

. 

d
o
k
la

d
u

 čisté 
osivo (t) 

odpad      
(t) přihl. uzn. neuzn. 

odhad čistého celkem (t) 
mořeno přípravek 

  sklizeno (t) 

                   

                   

                   

                   

                  

                   

                   

                  

                  

                    

                   

                   

                   

                   

                  

                   

                   

                  

                  

                    

                   

                   

                   

                   

                  

                   

                   

                  

                  

                    

                   

                   

                   

                   

                  

                   

                   

                  

                  

                    

*  Zvláštní označení – označení podle:  1) § 13 zákona  – „Určeno pro ekologické zemědělství“.   

  2) § 14 zákona – „Pochází z geneticky modifikovaných odrůd“.  

  3) Přílohy č. 2, 3 a 4 Vyhlášky – „Využití nižší izolační vzdálenosti -   

                       – osivo nelze použít do množení“.  
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 7) Egalizace osiva 
 8) Osivo s neukončenou certifikací 

 
EVIDENCE OSIV        

         č. listu … 

                      

vzorkování uznávací řízení 

Další 
označení 

**) 

číslo partie 

h
m

o
tn

o
s
t 

p
a
rt

ie
 (

t)
 

dne 
podpis a razítko 

vzorkovatele 
den 

uznáno neuznáno 

číslo 
uznávacího 

listu 

kat./ 
gen. 

tun   tun čísla 
návěsek 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

            

**)   4) Množení podle Schémat OECD.        

        5) § 8 zákona – „Uvádění do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti“.     

        6) U odrůd v registračním řízení - označení Předstihové množení      
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počet počet počet

EVIDENCE NÁVĚSEK U DODAVATELE
(podle kategorií a generací)

příjem výdej skartace kontrola 

vzorkova-

tele, 

podpis, 

razítko

den

číslo 

příjmové-

ho 

dokladu

den
číslo 

partie
den

číslo 

partie

číselné 

rozmezí 

od - do

číselné 

rozmezí 

od - do

číselné 

rozmezí 

od - do
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ČESKÁ REPUBLIKA 

 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 POVOLENÍ UVÁDĚT DO OBĚHU  OSIVO ÚŘEDNĚ NEZAPSANÉ ODRŮDY 
(§ 3a zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutí Komise 2004/842/ES) 

APPLICATION FOR AUTHORISATION TO PLACE ON THE MARKET SEED OF NOT YET OFFICIALLY LISTED VARIETY 

(§ 3a of Act No. 219/2003 Coll., as last amended, Commission Decision 2004/842/EC) 

 

Číslo žádosti: Datum podání: 
 

Vyplní žádatel / To be filled by the applicant: 

  
  První povolení / First authorisation                          Obnovení povolení / Renewal of authorisation 

  

1.  Žadatel  -  Jméno, příjmení / název a adresa: 

 Applicant  -  Name and address: 

  
       

       

 IČ/ID:       

 Tel.:       

 Fax:       

 E-mail:       

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

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

  
       

       

       

       

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

 Tel.:        zmocněného zástupce / of the agent 

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

 E-mail:             

  
3. Druh / species 

 - latinsky / Latin name:       

 - česky / common name:       

  
4. Předběžné označení odrůdy (dle žádosti o registraci odrůdy): 

 Provisional designation of the variety (according to the application for national listing of plant variety): 

       

5. Odrůda je udržována  -  kým / kde:       

 The variety is maintained  -  who / 
where:   
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6. 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 

  

 Název geneticky modifikovaného organismu: 
      

 Name of the Genetically Modified Organism: 

  

 
Jednoznačný identifikační kód geneticky modifikovaného 
organismu:       

 Unique identifier of the Genetically Modified Organism: 

  

 Uvádění na trh geneticky modifikovaného organismu je povoleno dle: 

 The placing on the market of the Genetically Modified Organism is authorised according to: 

       

  

  

  
7. Plánované zkoušky a pokusy (pouze pro odrůdy zemědělských druhů): 

 Envisaged tests and trials (only for varieties of agricultural plant species): 

  

 Stát Množství osiva (kg nebo výsevní jednotky) Účel zkoušek a pokusů 

 State Quantity of the seed (kg or sowing units) 
Purpose of tests and 
trials 

    
                   

                   

                   

                   

                   

                   

  8. Popis odrůdy (podle technického dotazníku pro příslušný druh): 

 Description of the variety (according to the technical questionnaire for the relevant species)   

  

  

  

  

 Pozn.: Jen u odrůd zeleninových druhů, u kterých nebyla podána žádost o registraci odrůdy v ČR 

 Remark: Only for varieties of vegetable species, for which an application for registration of the variety 
has not been submitted in the Czech Republic 

9. Tímto prohlašuji (prohlašujeme) podle mého (našeho) nejlepšího vědomí, že údaje uvedené v této 
žádosti, nezbytné   nezbytné pro zkoumání 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: 
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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Hroznová 2, 656 06 Brno

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu - rok 20.. Dodavatel :

Číslo porostu:

Oddělení osiva a sadby..............................................................................................Přehlídka:

Adresa množitele Pozemek / Původ osiva Druh - odrůda Kategorie a 

generace
Výměra

Předplodiny

Z j i š t ě n é   z á v a d y Bodů Uznáno

Celkový stav v kateg.,gen. Výměra

Čistota druhu

Pravost a 

čistota odrůdy

jiné odrůdy a 

zřetelně 

odchylné typy

Neuznáno-výměra

Zaplevelení normované

ostatní Odhad sklizně:

normované

ostatní

Izolační vzdálenost  -  mechanická................cm -ano - ne prostorová ...........................m - ano -  ne

Poznámka - důvod neuznání

Vyhovuje OECD - ano - ne

V.......................dne..................

........................................................................ .........................................… ...........

       podpis a razítko přehližitele výsledek přehlídky vzal na vědomí

         

Choroby a 

škůdci
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Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu   b r a m b o r  - rok 20 . . Dodavatel :

Číslo porostu:

Oddělení osiv a sadby...................................................................................                                     Záznam o 3. přehlídce množitelského porostu brambor  

Adresa                                                 

množitele

Pozemek                                                 

číslo honu - katastr - okres

P

ů

v

Původ sadby                                   číslo 

rozhodnutí - čerpané množství

Odrůda                     Kategorie 

generace

Výměra

Brambory naposledy v roce...................... Obrosty Odhad sklizené sadby v t:
Uznáno

Ukončení vegetace v % z ha celkem v kateg.,gen. výměra

Přípravek Dávka Dne

Pozn.:

V................……..…   dne...............………. ……………………………………………………      ………………………………………………….

podpis a razítko přehližitele výsledek přehlídky vzal na vědomí

Záznam o 2. přehlídce množitelského porostu brambor                                      Číslo množ. porostu

Množitel Odrůda

Neg. výběr chem.- odkl.- vynáš.- NE
Kategorie 

generace
Výměra

Uznáno

kateg.,gen. Výměra

ANO-NE

ANO-NE Neuznáno-výměra

Izolace mechanická ANO-NE Izolace prostorová …..m ANO-NE

V................……..…   dne...............………. ……………………………………………………      ………………………………………………….

podpis a razítko přehližitele výsledek přehlídky vzal na vědomí

Záznam o 1. přehlídce množitelského porostu brambor                                      Číslo množ. porostu

Množitel Odrůda

Neg. výběr chem.- odkl.- vynáš.- NE
Kategorie 

generace
Výměra

Uznáno

kateg.,gen. Výměra

ANO-NE Neuznáno-výměra

Izolace mechanická ANO-NE Izolace prostorová …..m ANO-NE Sousední porosty:

V................……..…   dne...............………. ……………………………………………………      ………………………………………………….

podpis a razítko přehližitele výsledek přehlídky vzal na vědomí

Svinutka (%)

Porost-zapojen

Živé neokřídlené mšice

Bakteriální černání stonků %

Živé neokřídlené mšice

Průměrná výška porostu v cm

Zaplevelení              9-1

Virové choroby celkem %

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Hroznová 2, 656 06 Brno

Kořenomorka          9-1

Celkový stav                      9-1

Jiných odrůd                       %

Bakteriální černání stonků %

Kořenomorka                    9-1

Plíseň bramborová         9-1

Virové choroby %

Virové choroby celkem %

Celkový stav            9-1

Jiných odrůd              %

Chybějící rostliny      %

Zaplevelení                      9-1

Svinutka (%)

Neodstraněné hlízy %

Virové choroby %

Neodstraněné hlízy %

Zjištěné závady-podmínky-poznámky:

Zjištěné závady-podmínky-poznámky:
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ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, Hroznová 2,  656 06  Brno   

Odbor osiv a sadby  

Oddělení osiv a sadby…………………………………..   

  

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice seté v roce 20……. 
2., 3. a 4. přehlídka 

Adresa množitele - IČO  Číslo rozhodnutí a množství osiva v kg: Komponent/hybrid 

P
ro

ti
  
v

ý
sl

ed
k

u
 p

ře
h
lí

d
k
y

 l
ze

 p
o
d

at
 o

d
v

o
lá

n
í 

d
o

 1
5

 d
n
ů

 o
d

b
o

ru
 o

si
v

 a
 s

ad
b
y

 

Ú
K

Z
Ú

Z
, 

P
ra

h
a.

 

 

Umístění pozemku: Předplodiny: 

Kategorie  

Zjištěné závady v♂ v♀ celkem bodů 

rostlin jiných odrůd              % 

a zřetelně odchylných typů      
Výměra ha  

prášicí rostliny                      % 2. přehl.    3. přehl.    4. přehl.    

zaplevelení   
Uznáno ha  

choroby 

a škůdci 

normované 

% 
  

Neuznáno ha  
ostatní   

celkový stav   
Odhad výnosu kg / ha 

 

izolační vzdálenosti                  1  řádek:      ano      ne        prostorová izolace:                m       ano    ne  

Poznámky - podmínky - důvod neuznání - data přehlídek: 

 

V……………  dne  …………                    ……………………………                                ………………………………. …   

                             podpis a razítko přehližitele                výsledek přehlídky vzal na vědomí 

 

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ   

Odbor osiva a sadby  

Oddělení osiv a sadby…………………………………..   

 

Záznam o uznání množitelského porostu kukuřice seté v roce 20……. 

1. přehlídka         

Zjištěné závady v♂ v♀ celkem bodů Komponent/hybrid 

P
ro

ti
  
v

ý
sl

ed
k

u
 p

ře
h
lí

d
k
y

 l
ze

 p
o
d

at
 o

d
v

o
lá

n
í 

d
o

 1
5

 d
n
ů

 o
d

b
o

ru
 

o
si

v
 a

 s
ad

b
y
 Ú

K
Z

Ú
Z

, 
P

ra
h
a.

 
rostlin jiných odrůd               % 

a zřetelně odchylných typů 
     

 

prášící rostliny                      %     

Kategorie  
zaplevelení   

Choroby 

a škůdci 

normované %   
Výměra ha  

 ostatní   

Uznáno ha  
celkový stav   

izolační vzdálenosti                        1 řádek:      ano   ne              prostorová izolace:                         m         ano    ne 
Neuznáno ha  

Poznámky - podmínky - důvod neuznání: poměr řádků 

matka              otec  

  

 
 
V……………  dne  …………        …..……………………….                                   …………………………………… 
                                                                      podpis a razítko přehližitele       výsledek přehlídky vzal na vědomí 

Dodavatel: 

Číslo porostu: 

Dodavatel: 

Číslo porostu: 



 Příloha č. 29A  141 

 

                        

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Hroznová 2, 656 06 Brno 

            Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 

Označení vydávajícího pracoviště 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává podle ustanovení § 4 odst. 8 a § 6 odst. 5 zákona  

č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů  

(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů,   

 

UZNÁVACÍ  LIST č.            na  OSIVO  / Certificate of recognition of seed No.: 

  

  
Druh  /Species/ :     Odrůda  /Variety/ :  

Kategorie, generace/Category/:  

Číslo partie /Number of lot/ :   Rok sklizně  /Harvest year/  

 

Dodavatel  /Supplier/ 
 

(označení a sídlo, příp.  

místo podnikání)  

  

Číslo uznávacího listu množitelského porostu /Crop certificate number/:          

Hmotnost partie/ Lot  weight/  Počet a druh balení / Number of packages/  

Čísla návěsek/ Label numbers/  

Způsob úpravy/Treatment/:   

Datum vzorkování 

/Date of sampling/ 

Datum přijetí vzorku 

/Date sample received/ 

Datum ukončení zkoušek 

/Date test concluded/ 

Datum vydání uznávacího listu 

/Date Certificate issued/ 

    

Výsledky zkoušek: /Analysis results/ 
Zkouška čistoty  /Test of purity/ Zkouška klíčivosti   /Test of germination/  

%  %  

Čistota 
Neškodné 

nečistoty 

Semena 

jiných 

rostlin. 

druhů 

Počet 

dnů 

Klíčivost 

/Germination/ 

Čerstvá  

nevyklíč. 

 semena 

Vadné  

klíčky 

Mrtvá 

semena 

Vlhkost  

% 

Purity Inert matter 
Other 

seeds 

Number 

of days 

Normální 

klíčky 

Normal 

seedlings 

Tvrdá 

semena 

 

Hard 

seeds 

Fresh  

seeds 

Abnormal 

seedlings 
Dead 

seeds 
Moisture 

    
 

   
  

Složení neškodných nečistot  

Kind of inert matter  

Jiné rostlinné druhy  

Other seeds  

Zdravotní stav osiva  

Seed health  

Další stanovení  

Other determinations  

Podmínky zkoušky klíčivosti  /Conditions of the test of germination / :  

Posudek: Osivo má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a 

sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

Za správnost:                                                                       jméno, příjmení a podpis  

                                                                                                                 osoby oprávněné k vydání uznávacího listu 

 

  



142 Příloha č. 29B 

 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Hroznová 2, 656 06 Brno 

Odbor osiv a sadby, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 

 

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává podle ustanovení § 4 odst. 8 a § 6 odst. 5 zákona č. 

219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 

osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

  

UZNÁVACÍ LIST č.  

na 

SADBU 

 

Druh:    Odrůda :  

Kategorie, generace  

Číslo partie:   Rok sklizně   

 

Dodavatel    

(označení a sídlo, příp.   

místo podnikání)  

  

Číslo uznávacího listu množitelského porostu:  

 

Hmotnost partie   Počet a druh balení  

Čísla návěsek   

 

 

Výsledek mechanického rozboru sadby brambor ze dne:  
 

 

 

Skupina 

vad 

 

Vada 

 

Nejvyšší přípustné 

hmotnostní procento 

jednotlivé vady 

Nejvyšší přípustné 

hmotnostní procento  

skupiny vad 

Zjištěná 

skutečnost 

 

Skupina 

vad I 

škodlivé organismy, které 

je zakázáno zavlékat a 

rozšiřovat na území 

Evropské unie 

nesmí se vyskytovat 

 

 

Skupina 

vad II 
  1,00 

 

 mokré hniloby  0,25   

 suchá hniloba  1,00   

Skupina 

vad III 

  1,00  

plíseň bramboru  1,00   

Skupina 

vad IV 
  6,00 

 

 aktinomycétová obecná 

strupovitost bramboru   
5,00  
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vločkovitost hlíz  

bramboru 
5,00  

 

Skupina  

vad V 

  
3,00 

 

 vnější vady způsobené 

mechanicky nebo škůdci, 

hlízy poškozené mrazem a 

zapařením  

3,00 

  

Celkem skupiny II až V   6,00  

Skupina 

vad VI 

silné šednutí až černání 

dužiny zaujímající více než 

1/3 řezu hlízy 

10,00 

  

silná rzivost dužiny 

zaujímající více než 1/10 

řezu hlízy 

10,00 

  

 
 

 

■ Velikostní třídění  

 

  

 

■ Velikost  sadby  
- hlízy nadsadbové   

- hlízy podsadbové  

 

■ Příměs zeminy a jiných nečistot  

 

  

 

 

■ Hlízy jiných odrůd 

 

  

 

 

Posudek: Sadba má ke dni uznání vlastnosti podle § 6 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do  

oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

V…………………dne……………….. 

 

 

Za správnost:                                                                                                      jméno, příjmení a podpis osoby

                oprávněné k vydání uznávacího listu 
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Protokol  o egalizaci osiva 

č. 
 

Dodavatel: 

 

 

Číslo partie: 

Druh, odrůda: 

Kategorie a generace: 

Hmotnost partie:      Datum egalizace: 

Čísla návěsek: 

 

Druh a počet obalů:      Hmotnost jednoho balení: 

 

 

 

Seznam egalizovaných partií: 

Číslo partie Číslo dokladu 
Kategorie  

a generace 
Použité množství 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Razítko a podpis dodavatele:        
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Protokol o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva 

 

 
Druh – odrůda : 

 

 

Původní údaje : 

 

Číslo partie : 

Kategorie a generace : 

Hmotnost partie : 

Počet a druh balení : 

Mořidlo : 

Návěsky : 

Čísla návěsek: 

 

Nové údaje : 

 

Číslo partie : 

Kategorie a generace : 

Hmotnost partie : 

Počet a druh balení : 

Mořidlo : 

Návěsky : 

Čísla návěsek: 

 

 

 

Adresa přípravy osiva : 

 

 

Datum : 

 
 

 

 

 

Razítko a podpis vzorkovatele:  Razítko a podpis dodavatele: 
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        Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský         

                                                      Odbor osiv a sadby 
Za Opravnou 4, 150  06  Praha 5 - Motol 

tel.:  257 294 306 (ředitel  odboru), 257 294 221, 257 294 224 

fax: 211 257 748, e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 
 

Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací 

Declaration of seed not finally certified 

Druh: 

Species:  
 

Odrůda: 

Variety: 
 

Kategorie: 

Category: 
 

Číslo partie osiva použitého k založení 

porostu: 

Reference number of the seed lot used to 

sow the field: 

 

Číslo množitelského porostu nebo číslo 

partie: 

Field or lot reference number: 

 

Pěstební plocha použitá pro výrobu partie: 

Area cultivated for the production of the lot: 
 

Množství sklizeného osiva a počet balení: 

Quantity of seed harvested and number of 

packages: 

 

Množitelský porost vyhověl podmínkám zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

podmínkám pravidel Evropské unie 

The propagating crop has satisfied conditions of the Act No. 219/2003 Coll., as last amended and 

conditions of EU rules 

Výsledky předběžného zkoušení osiva: 

Results of a preliminary seed analysis: 

 

V  dne   

 

    Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení 

    Name and signature of the person authorised for issuing the declaration 

.“. 

mailto:odbor.os@ukzuz.cz


 Příloha č. 33  147 

 

 

 

 

Stanovení kyseliny erukové a glukosinolátů 
 

 

 

1. Uznání osiva 

2. Vývoz 

3. Kontrola dovezeného osiva 

 

Jméno a adresa dodavatele: 

 

 

 

Druh: 

 

Odrůda: 

Kategorie/generace: 

 

Partie: 

Sklizeň: 

 

Množství (t): 

Místo odběru vzorku: 

 

Datum vzorkování: 

Razítko a podpis vzorkovatele: 

 

 

 

Razítko a podpis dodavatele: 

 

 

 

Výsledek laboratorní analýzy: 
 

Obsah kyseliny erukové (%) Obsah glukosinolátů (μmol/g) 

 

 

 

 

Výsledek rozboru zaslán do laboratoře OOS ÚKZÚZ v: 

 

 

 

 

 

 

V  …………………………………                         Dne  ……………………………………… 

 

 

                                                                                 Razítko a podpis: 
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Prohlášení o moření osiva 
 

Jméno a adresa dodavatele osiva: IČ: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

Druh: 

 

 

Odrůda: 

Kategorie/generace: 

 

Číslo partie: 

Sklizeň: 

 

Množství (kg): 

Místo uložení partie: 

 

Druh mořidla (pokud je znám): 

 

Prohlašujeme tímto, že osivo bude dodáno do oběhu pouze mořené. 

 

Datum vydání prohlášení: 

 

 

 

Razítko a podpis dodavatele: 

 

 

 

 

 



Příloha č. 35 149

Registrace  směsi

druh odrůda % složení

Razítko a podpis dodavatele:

Záznamy ÚKZÚZ

Přidělené registrační číslo směsi:

Jméno a podpis odpovědné osoby:

název směsi:

způsob využití : pro zemědělskou výrobu

                            mimo zemědělskou výrobu



150 Příloha č. 36 

 

 

Míchací protokol směsi 

č. 
 

Dodavatel: 

Název směsi: 

Registrační číslo partie: 

Hmotnost připravené partie:    Datum míchání směsi: 

Čísla návěsek: 

Druh a počet obalů:      Hmotnost jednoho balení: 

 

SLOŽENÍ: 

Druh Odrůda 
Kategorie 

a generace 

Použité 

množství 

Číslo 

dokladu 

Číslo  

partie 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Razítko a podpis dodavatele:        
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ŽÁDOST O ELEKTROFORÉZU 

 

Odběr vzorku z porostu obilovin: * 

 pravost odrůdy - určení odrůdy (záměna) - 20 klasů (vždy 1 klas/1 rostlina) 

z 20 míst v porostu  

 čistota odrůdy - odchylné typy - 100 klasů (vždy 1 klas/1 rostlina) 

 ze 100 míst v porostu 

 porovnání vzorků vůči sobě – jisté odchylné typy  

- vzorek č. 1 - 20 klasů odchylného typu (vždy 1 klas/1 rostlina) z 20 

míst v porostu  

- vzorek č. 2 - 20 klasů typu odrůdy (vždy 1 klas/1 rostlina) z 20 míst   

v porostu 
  pozn.: klasy odebírejte v plné zralosti úhlopříčně z porostu 

 

Minimální hmotnost zkušebního vzorku dle vyhlášky č. 61/2011 Sb., odebíraného: * 

1. z osiva  

  pravost odrůdy - určení odrůdy (záměna) - 100 g 

  čistota odrůdy – hmotnost laboratorního vzorku  - 1000 g 

2. ze sadby brambor  

 pravost odrůdy - určení odrůdy (záměna) - 10 hlíz 

 čistota odrůdy - 100 hlíz 

    * zaškrtněte požadované stanovení  

 

Žadatel: 
  

Množitel: 
  

Druh: 
  

Odrůda: 
  

Číslo porostu: 
  

Výměra: 
  

Číslo partie: 
  

Kategorie a generace: 
  

Datum a místo odběru: 
  

 

        

 

 

    Razítko a podpis vzorkovatele                                                    Razítko a podpis žadatele 
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152 Příloha č. 38

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem

Nevena Turčičová
Text napsaný psacím strojem
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PROTOKOL O LIKVIDACI  NÁVĚSEK 
 

 

Období:  …………………………                           ČSO: ……………………………………...   

 

 

 

Kategorie 

Generace 

Čísla návěsek Počet 

ks 

Důvod likvidace 

od do 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Předal:        Převzal: 

 

 

Datum: 



154 Příloha č. 40 

 

Žádost 
o vydání povolení pro používání osiv nebo vegetativního rozmnožovacího 

materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství  
podle čl. 45 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008 

 

 

Žadatel 
 

  fyzická osoba            právnická osoba 

 

 

Jméno, příjmení, případně obchodní firma / Obchodní firma nebo název: 

 

 

IČ/Datum narození (v případě, že není přiděleno IČ):  

 
Adresa místa trvalého bydliště/ Adresa sídla 

 

 

 

 
Adresa určená pro doručování (v případě, že je odlišná od adresy trvalého bydliště/sídla) 

 

Telefon: 

E-mail: 

 
Název kontrolní organizace, se kterou má žadatel uzavřenou smlouvu o kontrole: 

 

 

Předmět výjimky 
 

Termín výsevu/výsadby (období, na které je výjimka požadována): 
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 Osivo, vegetativní rozmnožovací materiál (botanický název druhu osiva anebo 

vegetativního rozmnožovacího materiálu, název odrůdy, na které má být vydáno povolení) 

Druh Odrůda  Množství (kg, ks, VJ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Travní směs (registrační číslo směsi nebo přesné složení směsi včetně procentického 

zastoupení jednotlivých komponent) 

Název směsi:  

Registrační číslo směsi:  

Druh Odrůda Podíl (%) 

   

Celkové množství směsi (kg): 

 

 

Dostatečně podrobný a nezpochybnitelný důvod proč nelze použít osivo anebo vegetativní 

rozmnožovací materiál pocházející z  ekologického zemědělství: 

 

 

 

 

V …………………………………………….                       dne………………………………. 

 

 

     

 

        

        razítko a podpis žadatele 
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Sledované vady rozmnožovacího materiálu sadby brambor 

ve vyhlášce  č. 129/2012 Sb., příloha 7 
 

 

Skupina vad Vada 

Nejvyšší přípustné 
hmotnostní 

procento 
jednotlivé vady 

Nejvyšší přípustné 
hmotnostní procento  

skupiny vad 

Skupina vad I škodlivé organismy, které je 

zakázáno zavlékat a rozšiřovat na 

území Evropských společenství 
nesmí se vyskytovat 

Skupina vad II     1,00 

  mokré hniloby 0,25   

  suchá hniloba 1,00   

Skupina vad III     1,00 

plíseň bramboru 1,00   

Skupina vad IV     6,00 

  aktinomycétová obecná strupovitost 

bramboru 

5,00   

  vločkovitost hlíz bramboru 5,00   

Skupina vad V     3,00 

  vnější vady způsobené mechanicky 

nebo škůdci, hlízy poškozené 

mrazem a zapařením 

3,00   

Celkem skupiny 

II až V 

    6,00 

Skupina vad VI       

  silné šednutí až černání dužiny 

zaujímající více než 1/3 řezu hlízy 

10,00   

silná rzivost dužiny zaujímající více 

než 1/10 řezu hlízy 

10,00   
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Velikosti vzorků na samostatná stanovení 

 
 

 

Plodina Stanovení Velikost vzorku v g 

řepka kyselina eruková 50 

 glukosinoláty 50 

jetel ploidita 50 

velkosemenné trávy ploidita 50 

vojtěška bakteriální vadnutí (CMI) 2 x 50 

 háďátko zhoubné 2 x 50 

peluška háďátko zhoubné 100  

obilniny ELFO  100/1000* 

luskoviny ELFO 100/1000* 

trávy ELFO 50/250* 

obilniny zdravotní stav 500 

luskoviny zdravotní stav 500 

olejniny zdravotní stav 50 

obilniny namořenost 100 

   

všechny druhy živočišný škůdce velikost vzorku jako při UŘ 

 kontrola po namoření, 

plynování 
velikost vzorku jako při UŘ 

 kontrola příměsí GMO velikost vzorku jako při UŘ** 

   

   

 

*    pravost/čistota 

**  při tomto vzorkování se odebírají vždy 3 vzorky (1x pro rozbor, 1x R – ÚKZÚZ,  

     1x R – dodavatel) 

 



158 Příloha č. 43 

 

Práva a povinnosti vzorkovatelů při přebalení a přenávěskování partie 

 
 

 

Pověřeným vzorkovatelům je umožněno provádět dozor nad přebalením či přenávěskováním 

partií v kategorii certifikované osivo. Musí však splnit následující povinnosti: 

 

1. Celý proces proběhne po dozorem pověřeného vzorkovatele (dále jen PV), 

2. PV potvrdí protokol, 

3. PV je povinen informovat SI o všech partiích, u kterých došlo ke změně, 

4. SI vykonává úřední dozor (superkontrolu): 

a) kontroluje veškerou dokumentaci k přebalení či přenávěskování partií, protokol 

potvrdí uvedením textu „kontrola dokladů“, označí razítkem a podpisem, 

b) kontroluje evidenci návěsek, 

c) přebírá odstraněné návěsky a zodpovídá za jejich likvidaci, potvrzuje jejich 

likvidaci v evidenci návěsek označením „STORNO“, 

d) je-li některá z přebalených partií ve skladu osiv, provede fyzickou kontrolu obalů 

a návěsek, včetně počtu balení a vše potvrdí na protokolu o přebalení, na který 

uvede „kontrola partie“, razítko a podpis, 

e) v případě pochybení PV vyhotoví SI Záznam o kontrolním zjištění. 
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Vzor návěsky s novým logem Ústavu: 



160           Příloha č. 45 

 

PUBLIKACE ODBORU OSIV A SADBY VYDANÉ V ROCE 2014 

(volně ke stažení na www.ukzuz.cz a zdarma k dostání u Odboru osiv a sadby Praha) 

 

  Bulletin semenářské kontroly ČR         Bulletin semenářské kontroly ČR 

                 číslo 1/2014                 číslo 2/2014  

 

 

                 Výroční zpráva semenářské kontroly                 Přehled přihlášených množitelských 

                      v ČR za sklizňový rok 2013                                       ploch v roce 2014                

                                                                   

http://www.ukzuz.cz/


A. Osivo a sadba brambor 
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