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1. Základní informace o zápis ekologického osiva 

 
Systém umožňuje provést zápis partie ekologického osiva a udržovat jeho aktuální stav. 
Údaje o ekologickém osivu jsou zveřejňovány dle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a 
sadby, ve znění pozdějších předpisů - § 13, kdy ústav vede databázi ekologických osiv a 
umožňuje do ní dálkový přístup. 
 
Zápis do databáze provádí: 

 ÚKZÚZ prostřednictvím svého informačního systému, 

 ÚKZÚZ na základě výzvy ze strany Dodavatele, 

 Dodavatel sám. 
o Zde se jedná o partie dovezeného osiva nebo o partie zelenin. Jiné zadané 

partie může ÚKZÚZ zamítnout. 
 
Průběžnou aktualizaci dat v databázi provádí: 

 ÚKZÚZ na základě výzvy ze strany Dodavatele, 

 Dodavatel sám. 
 
 
Dodavatelem je myšlena právnická nebo fyzická osoba podnikající, která je registrována dle 
zákona o oběhu osiv a sadby. 
 
Zápis může provádět Dodavatel sám, pokud má zřízen přístup na portál eagri.cz. Tento přístup 
zřizuje SZIF na svých OPŽL nebo může Dodavatel požádat o zřízení přístupu prostřednictvím 
Datové schránky. Formulář pro přidělení přístupu je dostupný na Portálu farmáře eAgri.cz 
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2. Změny/zápis dat do Databáze 

2.1. Prvotní zápis partie do databáze 

Zápis do databáze je prováděn prostřednictvím webového formuláře, který je dostupný na 
adrese: 

https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/Osiva/ekoOsiva/ 

 

Formulář po zápis: 

 

 

Druh a Odrůda  - jsou vybírány z číselníku. V seznamu odrůd jsou následně zobrazeny pouze 
odrůdy, které mají vazbu na zadaný Druh. 

Datum expedice určuje datum, od kterého je množství osiva v partii dostupné. Tento datum 
může být zapsán i zpětně do minulosti. 

Množství a Měrná jednotka určuje množství, které je dostupné. Odečty množství budou 
v budoucnu prováděny na tuto měrnou jednotku – v budoucnu nelze měnit. 

Číslo partie přiděluje ÚKZÚZ a systém kontroluje duplicitu čísla a jeho formát. 

https://eagri.cz/ssl/app/eagriapp/Osiva/ekoOsiva/
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Dodací oblast může být upřesňující lokalizace, kde je osivo pro zájemce dostupné. 

Kategorie jakosti/Certifikace osiva je vybírána z číselníku. 

Poznámka může blíže určovat údaje k partii. 

 

Pokud Dodavatel nedisponuje přístupem do Portálu farmáře eAgri nebo se zápisem má 
problémy, tak může po dohodě s ÚKZÚZ provést zápis partie i zaměstnanec ÚKZÚZ.  

2.2. Schvalování zápisu partie  

Zadanou partii ÚKZÚZ před zveřejněním schvaluje. Schválení není automatické a případné 
dotazy ke schválení směrujte na ÚKZÚZ. V případě neschválení není osivo zveřejněno. 

2.3. Zápis úbytku množství 

Všechny záznamy v Databázi jsou spojeny s konkrétním Dodavatelem. Jedná se o partie, které 
zadal jak ÚKZÚZ, tak Dodavatel. 

Zápis úbytku množství může Dodavatel provést jak na partie, které do Databáze zapsal ÚKZÚZ 
ze svého informačního systému, tak i na partie, které jsou zapsány ručně. 

Zápis se provádí ze seznamu partií v Databázi v detailu partie. Detail partie se otevírá kliknutím 
na název druhu nebo na ikonu na konci řádku: 
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Na detailu partie se zápis provádí na záložce Množství. 

 

Zde může Dodavatel zadat úbytek množství, který je vztažen k datu expedice. 

 Nelze vkládat úbytky na partii, která není schválena nebo je zamítnuta. 

 Nelze vkládat více úbytků k jednomu dni. 

 Úbytek lze vkládat pouze chronologicky za předchozí úbytek. 

 Poslední nesprávně zadaný úbytek je možné smazat ikonou na konci řádku. 

 Je možné zadat kompletní vyčerpání množství, kdy je dostupné množství nastaveno na 
hodnotu 0. 

Zápis je obratem zveřejněn ve veřejné části Databáze, tedy úbytek schválení nepodléhá. 

Pokud Dodavatel nedisponuje přístupem do Portálu farmáře eAgri nebo se zápisem má 
problémy, tak může po dohodě s ÚKZÚZ provést zápis partie i zaměstnanec ÚKZÚZ.  
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3. Filtrace v existujících partií 

Aplikace umožňuje vyhledávat pomocí filtru v seznamu partií. 

 

Vstupní filtr obsahuje možnost vyhledávání dle partie a dalších kritérií. Dostupnost určuje, zda  
dostupné množství je vyšší než 0. 
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4. Životní cyklus partie 

 

 

act Ekologická osiv a - dov oz - aktiv ity

Start

Zápis osiv a/partie ze 

strany Dodav atele - 

jedná se o osiv o, které 

neprochází přes 

Informační systém 

odboru osiv  a sadby 

UKZUZ (dov ezené osiv o 

nebo zelenina)

Schv álení partie - 

prov ádí UKZUZ

Zamítnutí 

zápisu

Publikace dat do v eřejné 

části Databáze na 

eagri.cz a do webov é 

služby na EPO serv eru 

MZe

Zápis změny v  množstv í 

konkrétní partie - prov ádí 

Dodav atel přes eagri.cz

Zápis EXPEDICE/úbytku 

v eškerého dostupného 

množstv í osiv a (pokles 

množstv í na 0)

Zápis dílčího 

EXPEDICE/úbytku

Je množství osiva

nulové?

Partie je označena v  

databázi jako 

nedostupná - v  rámci WS 

je nutné službu zav olat s 

parametrem dostupné 

FALSE

Výmaz dřív e zadaného 

EXPEDICE/úbytku

Průběh zápisu partie osiva ze strany Dodavatele - p řes eagri.cz.

Životní cyklus partie.

Zápis změny množstv í 

konkrétní partie - prov ádí 

UKZUZ v  interní části 

aplikace

ActivityFinal

Je zápis EXPEDICE proveden po datu

poslední změny?  Zápis musí být mladší

než datum EXPEDICE posledního úbytku.

Chyba - zápis 

není možné 

prov ést

UKZUZ může pomoci př i 

zápisu celé partie nebo pouze 

EXPEDICE do systému. Zápis 

tedy nemusí vždy provádět 

Dodavatel, ale po dohodě s 

UKZUZ může partii nebo 

EXPEDICI zadat i 

zaměstnanec UKZUZ.

Zápis osiv a/partie ze 

strany UKZUZ- jedná se o 

osiv o, které neprochází 

přes Informační systém 

odboru osiv  a sadby 

UKZUZ (dov ezené osiv o 

nebo zelenina)

ANO

NE

ANO


