
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,   

sklizeň osiva se pomalu přehoupla  do 

druhé poloviny, pro semenáře tedy 

začíná období čištění a certifikace osiva. 

Toto vydání se bude věnovat přede-

vším opatřením k certifikaci osiva, ale 

přinese rovněž i novinky z legislativy, 

informace o projednávání prováděcích 

aktů v oblasti RNQP, informace k pově-

řeným osobám a jejich práci , atd. 

 

  Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

2. pololetí 2019, avíza 2020 
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Ročník 2019, číslo 3 

19. 8. .2019 

Workshopy: 
22. 8 . 2019 Workshop – metody stanovení vlhkosti osiva 

Účastnický poplatek při 1 denním workshopu: 600 Kč 

Účastnický poplatek při 2 denním workshopu: 900 Kč 

Přihlášky najdete v sekci WORKSHOPY na stránkách ústavu:  

https://eagri.cz/ssl/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ 

 

Setkání s programátory SW pro semenářské firmy k novinkám v roce 2020 

10. 10. 2019 - od 1000 - Praha - Motol 

 

Praktické školení vstupní i průběžné pro vzorkovatele 
6. 11. 2019 - 1000 AVC Ztracená, Praha - Ruzyně 

 

Mezinárodní workshop - problematika klíčivosti zelenin 

duben 2020 

 

Pravidelné školení pověřených semenářských laboratoří 

I. turnus: 18.5. - 20.5.2020 

II. turnus 20.5. - 22.5.2020 

 

 



 Upozorňujeme, že pověření vzorkovatelé NESMÍ odebírat kontrolní vzorky jako kontrolu oběhu certifikova-

ným osivem na vegetační zkoušky. Pověřený vzorkovatel odebírá pouze vzorky v souladu s pověřením - tedy katego-

rii C, v případě vzorkování pro vlastní pověřenou laboratoř odebírá celkem 3  vzorky - pro PL, vzorek pro NK a Re-

zervní vzorek. 

  

Společně s ČMŠSA bylo dohodnuto, že i v letošním roce bude potřeba využít menších sít ke stanovení podílu zadiny, a 

to pouze pro zásevy podzim 2019.  Opatření je tedy platné pro osivo ozimů ze sklizně 2019 v kategorii předstupňů a 

základního osiva pšenice a ječmene, u žita a všech druhů obilovin ekologického osiva u všech kategorií. Výjimky je, ale 

nutné řešit individuálně a pouze v odůvodněných případech, aby se deklarovala oprávněnost udělení výjimky. Klíči-

vost přírodního osiva by měla vykazovat hodnoty více než 90%.  

Žádosti se zdůvodněním zasílejte na OOS ÚKZÚZ Praha: 

 Ing. Dobiášové nebo Ing. Hejnalové 

 V žádosti uvést druh, odrůdu, kategorii a generaci, čísla partií a jejich velikosti 

 Členové ČMŠSA současně také podají tuto informaci v kopii na sekretariát ČMŠSA 

 PL vydají uznávací listy až po schválení dané partie z odboru OS. V UL musí být vyznačeno, že osivo je ur-

čené k zásevu pouze pro nejbližší vegetační období. 

Po ukončení uznávání osiva ozimů bude vyhodnoceno celkové množství takto povoleného osiva společně s ČMŠSA 

bude vyhodnocen systém udělování výjimek ze sklizně 2019. 

Osivo ze starších sklizní (2018 a 2017) s propady pod menšími síty bude možné použít pouze u kategorií předstupňů a 

základního osiva, a to pouze v případech, že nebude prokazatelný dostatek osiva některé odrůdy ze sklizně 2019. 

 

 

 Opět se přiblížil čas pravidelného školení pracovníků semenářských laboratoří. Stejně jako v předchozích le-

tech organizačně školení zajišťuje ČMŠSA. Termíny školení jsou již známé: 

 

I. turnus: 18.5. - 20.5.2020 

II. turnus 20.5. - 22.5.2020 
 

 Informace o školení budou rovněž zveřejněny na webu ústav, kde najdete koncem roku formulář přihlášky i 

pokyny k zasílání námětů témat, o která budete mít zájem.  

  

 

Stránka 2 

Kontrola oběhu - pověření vzorkovatelé 

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Školení pracovníků pověřených semenářských laboratoří  

2020 - hotel Černigov, Hradec Králové 

Propady 

všechny druhy ozimých obilnin kategorie SE a E síta menší o 0,2 mm 

žito SE, E, C velikost síta 1,5 

ekologické osivo všech druhů 

ozimých obilnin  
SE, E, C 

síta menší o 0,2 mm 

u žita síto 1,5 
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 V Aktualitách 2/2019 jsme informovali o zavedení nového systému kontroly pověře-

ných vzorkovatelů a přehlížitelů, a to auditu na místě. Tuto činnost zahájíme audity vzorkování 

od září 2019. 

 Pověření vzorkovatelé budou auditování vedoucím oddělení OS příslušného regionu, 

kteří si s nimi domluví termín auditu. Z každého auditu bude vyhotoven Protokol o kontrole.  

 

Pověření přehlížitelé budou auditováni od sklizňového roku 2020, audity budou prová-

dět pracovníci oddělení terénní kontroly u předem stanovených plodin. Informace obdrží 

každý přehlížitel při předání záznamů o výsledku přehlídek.  

  

 Závěrečné hodnocení jednotlivých pověřených osob bude sestávat z výsledku 

auditu na místě, kontrolních přehlídek či hodnocení vzorků následné kontroly provedené 

v laboratoři. Podle toho bude sestaven plán kontroly pro další období. S celkovým vý-

sledkem bude každý osobně seznámen. Podrobné informace přineseme v příštím vydá-

ní. 

 

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o zdraví rostlin  

 V současné době  na úrovni Výborů pro RL péči a Výborů pro rozmnožovací materiál (RM) osiv, sadby 

a RM ovocných rodů a druhů, révy a chmele pokračuje projednávání prováděcího nařízení Komise k  nové-

mu  Nařízení  o zdraví rostlin ( 2031/2016/EU ), které by mělo vejít v platnost 14.12.2019. Navrhované přílohy 

uvedeného Nařízení mají za cíl pokrýt z hlediska zdraví rostlin celou škálu výroby RM uvedených rostlinných 

druhů, a stanovit nově opatření pro regulaci a výskyt škodlivých organismů na uvedených komoditách.   

 Souběžně probíhají také jednání o úpravě  marketingových směrnic  v souvislosti s požadavky vyplý-

vajícími z tohoto projednávaného prováděcího nařízení.  

 Součástí prováděcího nařízení je také nově vytvořená kate-

gorie nekaranténních  regulovaných škodlivých organismů 

(RNQP). Příloha IV   prováděcího nařízení obsahuje seznam  těch-

to  regulovaných  nekaranténních  škodlivých organismů včet-

ně   povolených maximálních limitů pro danou plodinu.  Druhy 

zahrnuté v tomto seznamu budou podléhat pasové povinnosti. Na 

základě připomínek členských států včetně ČR došlo v průběhu 

projednávání  k poměrně značné úpravě navrhovaného textu. 

 Aktuální verze zahrnuje požadavky pouze pro osivo někte-

rých druhů  jetelovin , olejnin a přadných rostlin, zelenin, sadby 

brambor a sazenic zelenin. Původně byly  do seznamu zařazené i 

škodlivé organismy  vyskytující se na obilovinách, ale v současné 

době došlo k jejich vyjmutí.  Tedy pro tuto skupinu plodin by ne-

měly být požadovány rostlinolékařské pasy. Předpokládáme, že 

ještě v průběhu září bude text prováděcího nařízení diskutován a 

upraven podle požadavků členských států. V průběhu října by měl 

být text  prováděcího nařízení finalizován a postoupen k hlasování 

o jeho přijetí.   
 Platnost nařízení se bude aplikovat na osivo od sklizně 2020,  

staršího osiva se nařízení týkat nebude. 

 

Vzor návěsky pro základní osivo, pro druhy bez pasové povinnosti  

zůstává návěska beze změny. 

Audit na místě u pověřených přehlížitelů a vzorkovatelů 



 Zájemci mohou objednávat výtisk u 

Ing. Komárkové na Odboru OS v 

Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou následující:

    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2019 

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 
 

 

 

 

 

Novela zákona 219/2003 Sb.,  a prováděcích  předpisů k tomuto zákonu 

Novela zákona byla počátkem července schválena vládou a nyní je připravena k 1. čtení v PS pod číslem sněmovního 

tisku 553. Zatím největší změnou týkající se osiva a sadby v novele oproti předloženému návrhu je přesunutí Seznamu 

uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu předzákladní a základní sadby brambor do vyhlášky.  

 

V současné době se zpracovávají novely následujících prováděcích předpisů: 

Novela vyhlášky 129/2012 Sb. - hlavní úpravy 

 revize požadavků při množení osiva podle schémat OECD 

 revize požadavků na předplodiny 

 doplnění požadavků na pověřené osoby, revize stávajících postupů 

 revize požadavků a opatření týkajících se zdravotního stavu množitelských porostů a osiva 

 

Novela vyhlášky 332/2006 Sb. - o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a 

druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu  - hlavní úpravy 

Změny se týkají zejména sadby chmele. 

 

Nově je připravena vyhláška, která stanoví uzavřené pěstební oblasti pro výrobu předzákladní a základní sadby 

brambor. 

Legislativa  

Volné listy s perforací 

1.část (verze 2019) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1.+2. část (verze 2019) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1.část (verze 2019) 

Metodika zkoušení osiva 
580 Kč 

1.+2. část (verze 2019) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

Ke 30. 7. 2019 ukončila své působení v ústavu paní Ing. Eva Kučerová. S jejím odchodem souvisí i změny v odpo-

vědnosti za jednotlivé plodiny. Nově budou činnosti v oddělení terénní kontroly rozděleny takto: 

Informace o personální změně: 

Ing. Eliška Jurová olejniny, trávy, jiné krmné plodiny eliska.jurova@ukzuz.cz 

Ing. Jitka Ulrichová brambory, semenné okopaniny, zeleniny jitka.ulrichova@ukzuz.cz 

Ing. Alena Kratochvílová obilniny, luskoviny, jeteloviny alena.kratochvilova@ukzuz.cz 


