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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. 
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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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