Registrace osob a oznamovací povinnost

Základní informace
♦

Dodavatelé osiva polních plodin, osiva zelenin a sadby brambor podléhají podle
zákona o oběhu osiva a sadby povinnosti předem oznámit Ústavu zahájení činnosti
a její ukončení. (§ 16 (6) zákona č. 219/2003 Sb.)

♦

Dodavatelé rozmnožovacího materiálu vinné révy, chmele, ovocných rodů a
druhů, okrasných druhů, rychle rostoucích dřevin a sazenic zeleniny podléhají
podle zákona o oběhu osiva a sadby povinnosti registrace u Ústavu. (§ 16 (1)
zákona č. 219/2003 Sb.)

♦

Zpracovatelé tzv. farmářských osiv podléhají podle zákona o ochraně práv k
odrůdám povinnosti předem oznámit Ústavu zahájení činnosti. (§ 19b (1)
zákona č. 408/2000 Sb.)

Aktuální seznam všech registrovaných subjektů, včetně subjektů, které oznámily
zahájení činnosti, je kdykoli k dispozici na Portálu farmáře a na stránkách Odboru osiv a
sadby. Zároveň každoročně vychází seznam dodavatelů osiv polních plodin, zelenin, sadby
brambor a zpracovatelů farmářských osiv ve Výroční zprávě a v Bulletinu č. 2.

Registrace dodavatele
Žádost o registraci se podává na formuláři „Jednotná registrace a evidence osob“. Formulář je
k dispozici na Portálu farmáře, na stránkách Odboru osiv a sadby v sekci Formuláře ke
stažení - Registrace dodavatelů.
Vyplněnou žádost je možné podat:
osobně nebo poštou na adrese:

ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby
registrace firem
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol

pomocí datové schránky Ústavu:

ugbaiq7
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Dvě podmínky udělení registrace
1. Uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč prostřednictvím kolkové známky.
2. Prokázání odborné způsobilosti. Tuto podmínku lze splnit třemi způsoby:
♦

žadatel prokáže svoji odbornou způsobilost, a to předložením originálu nebo
úředně ověřené kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení
v oboru
zahradník, nebo v příbuzném zemědělském oboru, nebo vysokoškolského diplomu
v oblasti zemědělství,
nebo

♦

žadatel předloží písemné prohlášení o zastupující osobě a prokáže její odbornou
způsobilost předložením originálu nebo úředně ověřené kopie výučního listu nebo
maturitního vysvědčení v oboru zahradník, nebo v příbuzném zemědělském
oboru, nebo vysokoškolského diplomu v oblasti zemědělství,
nebo

♦

žadatel neprokáže svoji odbornou způsobilost, ale prokáže alespoň středoškolské
vzdělání jiného zaměření, a poté podstoupí teoretické a praktické proškolení
Ústavem.

Splní-li žadatel podmínky pro udělení registrace, vydá Odbor osiv a sadby rozhodnutí o
registraci s přiděleným čtyřmístným registračním číslem.

Oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti
Zahájení činnosti dodavatele osiva polních plodin a zelenin a sadby brambor: Oznámení
se podává písemně pomocí formuláře „Oznámení o zahájení činnosti dodavatele“ nebo
„Oznámení o ukončení činnosti dodavatele“.
Zahájení činnosti zpracovatele tzv. farmářských osiv:
Oznámení se podává písemně pomocí formuláře „Oznámení o zahájení činnosti
(farmářská osiva)“.
Formuláře jsou k dispozici na Portálu farmáře, na stránkách Odboru osiv a sadby (v sekci
Formuláře ke stažení - Registrace dodavatelů)
Vyplněné oznámení je možné podat:
-

osobně nebo poštou na adrese:

-

elektronickou poštou na adrese:
pomocí elektronické podatelny na adrese:
pomocí datové schránky Ústavu:

ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby
registrace firem
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol
natalie.kralikova@ukzuz.cz
podatelna@ukzuz.cz
ugbaiq7

Každému subjektu, který oznámil zahájení činnosti, je písemně sděleno jeho čtyřmístné
evidenční číslo.
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