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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  

 odbor OS Praha  

  Ing. Soňa Hejnalová  sona.hejnalova@ukzuz.cz  257 294 224 
 737 205 667 

 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 

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

 podávání informací o průběhu 
laboratorního zkoušení 

 Ing. Kristina Jírů  kristina.jiru@ukzuz.cz   257 294 259  podávání informací o průběhu 
laboratorního zkoušení 

 Ing. Jitka Rybová  jitka.rybova@ukzuz.cz    257 294 259  podávání informací o průběhu 
laboratorního zkoušení 
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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.  Podrobný návod 

bude součástí samostatného manuálu, který bude k dispozici v průběhu roku 

2016. 
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