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 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. 5/2016, na internetových stránkách MZe 
a dále na stránkách ÚKZÚZ - www.ukzuz.cz-osivo a sadba - ekologické osivo. 

 

 Dále je ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby, pověřen Ministerstvem zemědělství k vede-
ní databáze osiva a sadby pro ekologické zemědělství. Údaje v databázi dostup-
ného osiva a sadby pro ekologické zemědělství jsou veřejně přístupné na strán-
kách MZe (www.eAgri.cz). Aktualizaci databáze zajišťuje ÚKZÚZ a rovněž i  
dodavatelé vyrábějící osivo nebo sadbu pro ekologické zemědělství. 

 

 

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 osi-
vo dodávat) 

 datum, od kterého je osivo nebo sadba brambor k dispozici 

 název a kontaktní údaje dodavatele 

 název nebo číselný kód kontrolního orgánu ekologické produkce. 

 

Od 1. 1. 2017 je zprovozněna na www.eagri.cz nová databáze, kterou mohou edi-
tovat kromě ústavu také dodavatelé osiv. Základem jsou uznané partie osiva ze-
mědělských druhů, které přecházejí do databáze automaticky po ukončení uzná-
vacího řízení. Dodavatelé pak musí editovat dostupné množství. Druhy, které se 
neuznávají nebo standardní osivo zeleniny mohou zadávat do databáze přímo 
dodavatelé. 

 
 

 

Základní informace 

18.   Osivo pro ekologické     
              zemědělství 
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Postup při udělování výjimky: 
 
 Žadatel vyplní žádost o udělení výjimky, která bude obsahovat všechny  

předepsané náležitosti. Žádost se zasílá poštou na níže uvedenou kontaktní 
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)  
rozhodne o udělení nebo zamítnutí výjimky, které podléhá zákonu  
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí výjimky bude zasláno žadateli poštou 
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.  
 
Náležitosti žádosti o výjimku na použití konvenčního 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 rozmnožovacího 
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 vyplněný formulář je třeba 
po uložení do systému vytisknout a zaslat poštou  nebo v elektronické  
podobě uložit a odeslat pomocí datové schránky. 

 

Povolování výjimky na použití konvenčního osiva v EZ 

18. Osivo pro ekologické zemědělství 
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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 osoba: 
 
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. 
.  
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