Označování rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a
druhů platné k 12. 2. 2020 (vypracovalo Oddělení trvalých kultur ÚKZÚZ)
Pro označování rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního rozmnožovacího materiálu a
certifikovaného rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů slouží následující
úřední návěsky:

Obrázek 1 Úřední návěska pro RM předstupně ovocných rodů a druhů, chmele

Obrázek 2 Úřední návěska pro základní RM ovocných rodů a druhů, chmele

Obrázek 3 Úřední návěska pro certifikovaný RM ovocných rodů a druhů, chmele

Návěsky pro rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál ovocných
rodů a druhů a chmele tiskne Oddělení trvalých kultur!!!
Návěsky pro certifikovaný rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů a chmele si tisknou
dodavatelé rozmnožovacího materiálu dle vzoru zveřejněného na webových stránkách ÚKZÚZ
samostatně nebo zakázkou v tiskárně. Tisk návěsek evidují a nespotřebované, špatně vytištěné nebo
jinak poškozené návěsky zaevidují a uchovávají pro kontrolu prováděnou ÚKZÚZ.

Návěsky používané do konce roku 2019 mohou dodavatelé používat i nadále do spotřebování
zásob pro uvádění do oběhu do oběhu rozmnožovacího materiálu uznaného v roce 2019 a dříve
(kontejnerovaný RM), ale pouze na území ČR!!!!!!
Pro uvádění do oběhu do zahraničí doporučujeme již návěsky nové!!!!!
Rozmnožovací materiál uznaný v roce 2020 již musí být označen návěskou v novém
formátu!!!!!!
Nový formát návěsek bude dostupný na materiálu TYVEK s předtiskem (pouze pro kategorii
certifikovaný RM!!!!). Pro tisk pomocí termotiskárny nebo zakázkou v tiskárně musí dodavatel či
tiskárna uzavřít s ÚKZÚZ smlouvu na používání loga ÚKZÚZ a před samotným tiskem zaslat na
ÚKZÚZ ke schválení tiskový výstup.
Evidence návěsek včetně záznamů o tisku návěsek musí být uchovávány dodavatelem nebo tiskárnou
nejméně po dobu 3 let.
DOKLAD DODAVATELE PRO CAC MATERIÁL (návěska
CAC materiál je povinen dodavatel označit dokladem dodavatele:

Obrázek 4 Vzor dokladu dodavatele pro CAC materiál s RL pasem, A: botanický název, B: registrační číslo
dodavatele, C: kód vysledovatelnosti, D: kód třetí země nebo kód členského státu

Obrázek 5 Vzor dokladu dodavatele pro CAC materiál bez RL pasu

Obrázek 6 Vzor dokladu dodavatele, štítek s obrázkem,

Obrázek 7 Příklady splnění pasové povinnosti na dodacím listu nebo faktuře A: botanický název, B:
registrační číslo dodavatele, C: kód vysledovatelnosti, D: kód třetí země nebo kód členského státu

Tento doklad může být kombinován s rostlinolékařským pasem, přičemž náležitosti RL pasu musí být
vizuálně odděleny od ostatních informací na dokumentu. Vzor je pouze orientační, v případě různých
typů rozmnožovacího materiálu může mít jiný tvar a může být vytištěn na libovolný
podklad(zapichovací jmenovka, krabice, atd). Podmínkou je, že náležitosti tohoto dokumentu musí být
uvedeny na žlutém podkladu. POVINNOST POUŽÍT ŽLUTÝ PODKLAD NEPLATÍ PRO
DOKLAD DODAVATELE VYDANÝ PRO VÍCE PARTIÍ FORMOU DODACÍHO LISTU
NEBO FAKTURY PŘIPOJENÉ K DODÁVCE ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU!!!

Uvedení do oběhu pro konečného spotřebitele
Pokud je CAC materiál uveden do oběhu konečnému spotřebiteli, mohou být údaje uvedené na
dokumentu omezeny na:
a)
b)
c)
d)
e)

označení CAC,
botanický název,
název odrůdy, v případě štěpovaného materiálu podnože,
množství,
registrační číslo dodavatele.

Pokud není doklad dodavatele kombinován s rostlinolékařským pasem, může být pasová povinnost
splněna na faktuře nebo dodacím listu.
Doklady dodavatele používané do konce roku 2019 mohou dodavatelé používat do 30. 6. 2020,
po tomto datu již musí být doklady dodavatele na jednotlivých baleních nebo rostlinách
ŽLUTÉ.!!!!!
Rozmnožovací materiál CAC přihlášený ke kontrole a schválený pro uvádění do oběhu v roce
2019 je možné uvádět do oběhu označený dle podmínek pro rok 2019, například v případě
kontejnerované sadby jahodníku. FRIGO nebo zelenou sadbu, která byla uznána nebo
schválena některým úředním orgánem EU v roce 2019 je možné uvádět do oběhu v roce 2020
prostokořenou nebo zakořenělou v sadbovačích dle “starých” pravidel.
RM přihlášený v roce 2020, včetně sadby vytěžené v tomto roce z matečných porostů, musí být
již opatřen žlutým CAC dokladem a musí být u něj splněna pasová povinnost (na CAC dokladu
na rostlině či balení nebo na faktuře či dodacím listu).

Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu dle § 3d zákona č. 219/2003 Sb. o osivu a sadbě musí
být při uvádění do oběhu opatřen dokladem, který se nesmí podobat úřední návěsce. Pokud je materiál
uváděný do oběhu dle § 3d prodáván konečnému spotřebiteli, mohou být údaje uvedené na dokumentu
omezeny na:
a)
b)
c)
d)
e)

označení § 3d,
botanický název,
název odrůdy, v případě štěpovaného materiálu podnože,
množství,
registrační číslo dodavatele.

Pro označování rozmnožovacího materiálu předstupňů, základního rozmnožovacího materiálu,
certifikovaného rozmnožovacího materiálu a standardního rozmnožovacího materiálu révy
slouží následující úřední návěsky:

Obrázek 7 Úřední návěska pro RM předstupně révy vinné

Obrázek 8 Úřední návěska pro základní RM révy vinné

Obrázek 9 Úřední návěska pro certifikovaný RM révy vinné

Obrázek 10 Úřední návěska pro RM révy vinné v kategorii „Standard“

Návěsky pro rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál révy tiskne
oddělení trvalých kultur!!!
Návěsky pro certifikovaný a standardní rozmnožovací materiál si tisknou dodavatelé rozmnožovacího
materiálu dle vzoru zveřejněného na webových stránkách ÚKZÚZ samostatně nebo zakázkou
v tiskárně. Tisk návěsek evidují a nespotřebované, chybně vytištěné nebo poškozené návěsky
uchovávají pro kontrolu prováděnou ÚKZÚZ.
Návěsky používané do konce roku 2019 mohou dodavatelé používat i nadále do spotřebování
zásob pro uvádění do oběhu na území ČR.
Pro uvádění do oběhu do zahraničí doporučujeme již návěsky nové!!!!!
Rozmnožovací materiál uznaný v roce 2020 již musí být označen návěskou v novém
formátu!!!!!!Nový formát návěsek bude dostupný na materiálu TYVEK (pouze certifikovaný a
standardní RM!!!!). Pro tisk pomocí termotiskárny nebo zakázkou v tiskárně musí dodavatel či
tiskárna uzavřít s ÚKZÚZ smlouvu na používání loga a před samotným tiskem zaslat na ÚKZÚZ ke
schválení tiskový výstup.
Záznamy o tisku návěsek musí být uchovávány dodavatelem nebo tiskárnou nejméně po dobu 3. let.

Kontakt v případě zájmu o další informace:
Oddělení trvalých kultur, Petr Boleloucký, tel: 737 267 011
petr.boleloucky@ukzuz.cz

