
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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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  
 
———————————
– 


