
Vážení čtenáři, nové vydání aktua-

lit vychází trochu dříve než jsme před-

pokládali, ale  mnoho změn uvnitř i 

vně ústavu nás pohání do poněkud 

rychlejšího tempa, než bychom si přáli. 

Ráda bych vám poděkovala za rychlé 

reakce na naše dotazy a pokyny a zno-

vu vás požádala o pečlivé přečtení těch-

to aktualit, které doplňuje nebo připo-

míná některé postupy, aby letošní skliz-

ňový rok proběhl klidně. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 
Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

1. pololetí 2018 
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Ročník 2018, číslo 2 

29. 3. 2018 

V letošním roce připravujeme pro dodavatele osiv a pověřené osoby několik 

akcí, o kterých vás chceme touto cestou informovat. 

 

Praktické školení vstupní i průběžné pro přehlížitele 

30. 5. 2018 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem 

       Náhradní termín k proškolení a přezkoušení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné školení pracovníků pověřených laboratoří 

18. - 20. 6. 2018 - hotel Černigov Hradec Králové -  I. turnus 

20. - 22. 6. 2018 - hotel Černigov Hradec Králové - II. Turnus 

                              Náhradní termín pro přezkoušení, školící materiály budou do-

stupné 
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Ceník a jeho nová úprava - platnost  7. 4. 2018 

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

 V průběhu loňského roku byla připravena a projednána novela vyhlášky č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví 

sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušební-

ho ústavu zemědělského.  Novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů 23. 3. 2018 a bude účinná  od 7. 4. 2018 

Náklady za úkony při uznávacím řízení a dalším zkoušení osiva se budou účtovat podle nového ceníku u žádostí 

přijatých po tomto datu. 

 Jak jsme vás již informovali v předchozím čísle a v Bulletinu 1/2018, připravujeme v letošním sklizňovém 

roce několik novinek v procesu uznávání množitelských porostů. Cílem je na jedné straně snížení vnitřní administra-

tivy úřadu a na straně druhé ještě více zrychlit tok informací směrem k dodavatelům. Právě zrušení tištěných formu-

lářů „záznam o výsledku přehlídky“ a zpřístupnění informací o  stavu  porostů elektronickou cestou je jednou z řady 

novinek. Jako správní úřad jsme ale také vázáni dalšími předpisy, které  musíme naplnit. V tuto chvíli je to zákon č.  

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Proto se na vás obracíme s žádostí o dodržování určitých pravidel při podávání žádostí o uznání množitelských po-

rostů: 

1) Možné cesty podání žádostí o uznání množitelských porostů podle správního řádu jsou tyto: 

- Analogová forma - vytištěné žádosti včetně souhlasu majitele odrůdy doplnit jejich seznamem a zaslat poštou 

nebo osobně podat na pracovišti ústavu. 

 

- Digitální forma - hromadná zásilka - podání více žádostí prostřednictvím  datové schránky. Hromadně na-

skenované žádosti včetně souhlasu majitelů odrůd je zase třeba doplnit jejich seznamem a zaslat pomocí DS. 

 

- Digitální forma - hromadná zásilka - podání více žádostí prostřednictvím  datové schránky. Rozdíl od před-

chozího postupu je pouze v tom, že souhlas majitele odrůdy může být na přiloženém seznamu  a ne na jednotli-

vých žádostech. Souhlas musí být součástí hromadné zásilky, ke které náleží. 

 

- Digitální forma - jednotlivé podání - podání jedné žádosti prostřednictvím  datové schránky. Tyto případy 

prosíme využívat jen v případech opravdu samostatných žádostí. 

2) Vyplňování žádostí, kde přehlídku bude provádět pověřený přehlížitel - kromě zaškrtnutí pole u pověřené 

osoby je možné napsat i jméno pověřené osoby ve tvaru PŘÍJMENÍ - JMÉNO - TITUL. Pak se tato informace do-

stane prostřednictvím webových služeb až do našeho IS. 

3) Výběr vhodných pozemků pro založení množitelských porostů s ohledem na předplodiny. Sled předplodin 

se posuzuje vždy na pozemku v jednotlivých sklizňových ročnících.  Meziplodiny a druhy využívané na gree-

ning po sklizni hlavní plodiny se uvedou v rámci ročníku. Tyto plodiny, i když byly zlikvidovány v zeleném 

stavu, jsou považovány jako předplodina pro množitelský porost v následujícím roce. Proto je nutné  ji uvést 

v žádosti o  uznání množitelského porostu v přehledu předplodin v rámci daného roku (tzn., že během roku je 

uvedena na pozemku např. obilnina a hrách, …).  

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat plodinám použitým pro greening, jako je  hořčice či ředkev, neboť množi-

telské porosty po takovýchto předplodinách je možné založit až po pěti letech. Tříletá lhůta je stanovena u lus-

kovin a jetelovin při založení po stejném rodu. 

Informace k podávání žádostí o uznání množitelských 

porostů a požadavkům na jejich vlastnosti 
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Další užitečné pokyny 

Návěsky, plomby 

Dělené partie - „lomenice“ 

Text z původního pokynu 

 Vlastní uznání proběhnou až při dělení partií podle požadavků dodavatelů – to se provede již pouze (pokud 

si dodavatel nebude přát zkoušení osiva) administrativně. Dodavatel pošle žádost o uznání osiva – bude 

vypadat stejně jako první, lišit se bude pouze  kategorií, v partii uvede původní číslo, ke které se nová žá-

dost vztahuje, a nové číslo partie s lomenicí 51 (61, 71 ..), které bude na nových návěskách.  

   Vzor:  

 

 

Z partie kontrolovaného osiva, na kterou existuje posudek, je možné připravit  celkem 6 dělených partií, a to s lomenicemi 

51, 61, 71, 81, 91 a na zbylé osivo 01. Tento systém umožňuje uznávat jednotlivé kategorie a generace vícekrát, ale bohužel 

není dostačující pro větší počet vyrobených partií. Pro osivo od sklizně 2018 předpokládáme novou úpravu. 
 

Hlášení dovozů u směsí 
Od roku 2018 požadujeme při předávání Míchacích protokolů směsí přiložit kopii Hlášení dovozu u osiva z jiných 

členských států EU. Pokud  tento doklad obsahuje informace i o jiném osivu, je možné tyto položky  při kopírování 

zakrýt. 

Používání správných návěsek 

Připomínáme používání správných typů návěsek na osivo a sadbu, druhy neuvedené v druhovém seznamu budou 

označeny firemními návěskami. V průběhu letošního roku dojde ke změně, o které budou dodavatelé včas informo-

váni. 

Vadné dodávky návěsek 

V průběhu roku 2017 a 2018 jsme zaznamenali několik vadných zásilek návěsek od firmy Peroutka. Bohužel se k nám 

tyto informace dostávají poměrně pozdě. Doporučujeme každou takovou dodávku reklamovat a reklamaci v kopii 

zasílat k rukám Ing. Moniky Rubešové na odboru OS - e-mail: monika.rubesova@ukzuz.cz 

Tisk latinských názvů   
vyhláška č. 129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 25 odst. 6 

(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a 

sadby brambor, s výjimkou úředních návěsek směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin, se uve-

de název druhu alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na návěskách cukrov-

ky, krmné řepy a zelenin a na návěskách dodavatele plodin uvedených v první větě tohoto odstavce postačuje uvést 

název druhu českým názvem. 

Příklady: Triticum aestivum, Pisum sativum, Linum usitatissimum  

Nové úřední plomby  

Kovové plomby, které se používají pro uzavírání obalů i vzorků se pomalu stávají překonanými, proto jsme z podně-

tu některých dodavatelů připravili návrh nového systému plombování za použití plastových plomb. Tento systém již 

v sobě zahrnuje i čárový kód, který by měl usnadnit jak vlastní evidenci plomb, tak by mohl být i pomocníkem v evi-

denci ve skladech apod. Jakýkoli požadavek na objednání plomb směřujte na Ing. Leu Komárkovou, 

lea.komarkova@ukzuz.cz. Kovové plomby zůstávají zatím v platnosti. 

Číslo partie:     7-0000-00608/01 (původní) 

         7-0000-00608/51 (nové) 



Informace k objednání Metodiky: 

Zájemci mohou objednávat výtisk u Ing. 

Komárkové na odboru OS v Praze, 

lea.komarkova@ukzuz.cz 

BD 

 Bude se Metodika zkoušení osiva 
pravidelně aktualizovat?. 

Metodika zkoušení byla vydaná nově v roce 
2017. Došlo k celkové změně vzhledu tak, 
aby bylo možné při každoroční novelizaci 
měnit pouze jednotlivé listy. Tomuto systé-
mu bylo přizpůsobeno i stránkování.  

Letošní aktualizace se připravuje, bude do-
končena nejpozději do školení pracovníků 
semenářských laboratoří v červnu letošního 
roku. 

  

 

 

 

Odpovědi na Vaše dotazy: 

ÚKZÚZ  
ODBOR OSIV A SADBY  
Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

 

Telefon: (042) 257 294 246,  Fax:(042) 257 211 748,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 
 

 

Vzorkování partií s návěskami OECD 
Vzorkování takto adjustovaných partií se provádí vždy ručně.     

 Obecně platí, že každý OECD certifikát musí doprovázet ISTA oranžový certifikát .  Pro tento kvalitativní certifi-

kát je požadováno vzorkování ISTA akreditovaným vzorkovatelem a jediné možné vzorkování v tomto případě je ruční. 

Výjimku tvoří partie osiva s neukončenou certifikací, kde se nemusí provádět vzorkování a zkoušení, ISTA certifikát se 

tedy nevydá. 

 

Ukládání vzorků pro následnou kontrolu, jejichž zkoušení provedla pověřená laboratoř, u dodavate-

lů, kteří nemají tuto laboratoř. 
 

 Vzorky určené pro následnou kontrolu se v těchto případech ukládají v místě vzorkování, nejlépe v místnosti s 

rezervními vzorky. Měly by být však pod uzamčením a přístup by k nim měl mít pouze semenářský inspektor ÚKZÚZ. 

Podle počtu vzorků je tak třeba vyčlenit dostatečný prostor a zajistit uzamykání. 

 

Pověření přehlížitelé, odhady a navyšování výnosů 
 

 Součástí přehlídky množitelského porostu je i odhad celkové sklizně z daného porostu. V jednotlivých sklizňo-

vých letech nemusí být tento odhad úplně přesný. To platí i u pověřených přehlížitelů. Povýšení výnosu může provést 

pouze semenářský inspektor ÚKZÚZ, a to na základě kontroly výroby rozmnožovacího materiálu u množitele. 

BD 

 

 

Další pokyny a informace 

Volné listy s perforací  490,- Kč 

Kroužková vazba - 
včetně pevných desek 

580,- Kč 

Pravidelná roční aktu-
alizace - volné listy k 
výměně 

100,- Kč 

Ukázky možného typu plomb na 
obaly rozmnožovacího materiálu  
včetně čárového kódu 


