
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

nové vydání vám přináší praktické in-

formace k uznávacímu řízení a násled-

ně k uvádění osiva do oběhu. 

Letošní sklizňový rok je jakýmsi 

zlomovým rokem, alespoň já to tak cí-

tím. Sytém uznávacího řízení, na jaký 

jsme tu roky zvyklí, dosáhl pravděpo-

dobně svého vrcholu a potřebuje dostat 

nový vítr. Teď se budete jistě ptát, co to 

bude, jaký to bude mít dopad na doda-

vatele a uživatele osiva. Ale nový vítr 

neznamená nové povinnosti, kontroly 

nebo další požadavky. Otočme se zpát-

ky a podívejme se, co všechno se změ-

nilo. 

Množství dodavatelů osiv, procen-

to obměny osiva, které se drží na slušné 

úrovni díky práci DVO, digitalizace v 

mnoha oblastech běžného života se 

stala nutností i v semenářství. A co 

znamená ten nový nebo svěží vítr? 

Vizi, společnou vizi, jak budeme osivo 

v ČR vyrábět, aby bylo i nadále kon-

kurenceschopné v Evropě i ve světě.  

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Vegetační zkoušky v roce 2020 
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Ročník 2020, číslo 6 

30. 6. 2020 

PŘIPRAVUJEME 

Vážení dodavatelé osiv,  

 vegetační zkoušky jsou součástí kontroly výroby rozmnožovacího mate-

riálu od předstupňů až po certifikovaný RM. Bohužel se poslední roky potvrzuje, 

že už dávno neplatí, že „osivo se vyrábí na poli“. Ano, množitelské porosty jsou 

základem výroby kvalitního osiva. Bohužel v posledních letech se ve vegetačních 

zkouškách ukazuje, že osivo z porostů hodnocených velmi dobře bylo následně 

kontaminováno odrůdovou či druhovou příměsí. Tyto příměsi mohou vzniknout 

v různých částech dalšího zpracování osiva nekázní a nepozorností pracovníků, 

kteří s osivem pracují. Dodavatelům, kteří byli vyzváni k návštěvě VZ z důvodu 

špatného hodnocení VZ, bych ráda doporučila hledat příčinu problému a řešit ji, 

aby se tyto problémy neopakovaly 

tak často. 

BD 



 V minulém čísle jsme informovali o možnosti získat na Portálu farmáře míchací protokoly v PDF formátu, 

které jsou elektronicky potvrzené Ústavem. Prakticky to znamená, že do Ústavu zaslané míchací protokoly se dodava-

telům zobrazí na PF až po kontrole a ověření jednotlivých protokolů v IS OOS.  

 Připomínáme, že je nutné zasílat včas také žádosti o registraci směsí, ale i hlášení dovozů osiv určených jako 

komponenty do směsí. 

 Dodavatelé - výrobci směsí se s elektronickým zasíláním míchacích protokolů vypořádali skvěle, řečeno hovo-

rově, a v tuto chvíli je elektronicky zaslaných a ověřených více než 600 partií směsí.  

všem dodavatelům, kteří uvádějí do oběhu osivo druhů s pasovou povinností, že musí 

požádat o oprávnění k vydávání RL pasů. Informace a formulář najdete na webu Ústavu 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/ . Doporučujeme nenechávat slože-

ní distančního testu na poslední chvíli a současně také doporučujeme každému dodavateli, aby si určil i zastupující 

osobu, která distanční kurz také splní.  

Další důležitá věc je aktualizace údajů v registru. To platí nejen o změnách, ale i o ukončení činnosti v oboru, kterého 

se registrace týká, ale také o ukončení podnikání jako takového. Ústav bude provádět pravidelnou každoroční kontro-

lu „operátorů“, kteří mají oprávnění k vydávání RL pasů, tj. v letošním roce všech, kteří měli oprávnění podle zákona 

o RL péči nebo ho získali nově podle nařízení EU 2016/2031. 
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Směsi na PF - potvrzené míchací protokoly 

Oprávnění k vydávání RL pasů 

PŘIPOMÍNÁME 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
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Publikace vydávané OOS 

 Poprvé v letošním roce od doby, kdy Bulletin 

semenářské kontroly nahradil Zpravodaj Odboru osiva 

a sadby, Bulletin nebyl vydán. Hlavním důvodem byla 

zásadní změna organizace semenářské kontroly v dů-

sledku reorganizace některých činností Ústavu. V době, 

kdy se vydání 1. čísla mělo připravovat, jsme měli jen 

hrubou představu, jak budou všechny činnosti probí-

hat. Proto jsme se rozhodli použít z předchozích roční-

ků zaběhnutý režim a novinky řešit Aktualitami. Ty 

vychází letos pravidelně každý měsíc. 

 V současné době pracujeme na novém systému 

publikací a způsobu informování dodavatelů, pověře-

ných přehlížitelů, vzorkovatelů a laboratoří a popř. dal-

ších zúčastněných osob. Základem se stane příručka 

semenáře, kde budou podrobně popsané jednotlivé 

části uznávacího řízení a dalších procesů, které se týkají 

uvádění osiva do oběhu.  Základem bude internetová 

publikace v tiskovém formátu, ve které bude možné vyměňovat pouze stránky nebo kapitoly, nebude nutné při změ-

ně tisknout vše. Kdo bude mít zájem o tištěnou publikaci, bude si ji moct zakoupit a následně si ji bude už aktualizo-

vat sám nebo prostřednictvím placených aktualizací. 

 Druhou vydávanou publikací pak zůstanou Aktuality, a to nadále jako občasník OOS, kde budou aktuální a 

praktické informace. Publikace bude rozesílána i nadále v digitální formě a zveřejněna na internetu. Kdo bude mít 

zájem o Aktuality, zašle požadavek na e-mail sona.hejnalova@ukzuz.cz. 

 Ze současných Bulletinů zůstane dnešní číslo 2 se seznamem registrovaných a evidovaných dodavatelů v 

upravené podobě. Z původního čísla 1 se stane adresář pracovišť Ústavu, které se podílejí na semenářské kontrole, 

a seznam pověřených osob - přehlížitelů, vzorkovatelů a laboratoří. Oba Bulletiny budou v digitální formě a tištěné 

budou k dispozici zase za poplatek. 

 Řada publikací Oddělení trvalých kultur, které je od 1. 1. 2020 součástí Odboru OS, bude samostatná s ohle-

dem na specifiku činností. 

 Pro aktuální informace doporučujeme přihlásit se na webových stránkách Ústavu k odběru novinek, pak 

vám budou chodit aktuální informace z vámi nastavené oblasti. 

 

 Projednávání zákona o oběhu osiva a sadby  v PS Parlamentu ČR bylo ukončeno schválením ve 3. čtení a 

nyní očekáváme jeho projednání v Senátu.  Změnám v zákoně se jistě budeme podrobně věnovat v některé z násle-

dujících vydání Aktualit, ale nyní bych vás ráda upozornila na novou povinnost, která je pro dovozce a dodavatele 

osiv velmi důležitá, a to na povinnost uchovávat úřední návěsku osiva. Jde o novelizované ustanovení § 19 odstavce 

12, kdy se stanovuje povinnost uchování návěsky na 1 rok. Ustanovení se vztahuje na všechny úřední návěsky osiva 

ze zemí EU, u osiv ze třetích zemí, a to včetně zemí s udělenou ekvivalencí, se ukládá OECD návěska.  

 Úřední návěska , včetně OECD návěsky, je dokument o certifikaci osiva. Doporučujeme proto všem dodava-

telům i dovozcům osiv pořizovat si fotokopie úřední návěsky z partie osiva nakoupeného v ČR a zejména v zahraničí 

a přikládat  jako doklad k oznámení dovozu, k žádostem o dotace popř. předkládat na vyžádání při kontrole oběhu, 

prováděné Ústavem. 

 Při ohlašování dovozu budeme tyto doklady požadovat od platnosti zákona, doporučujeme při-

kládat od podzimních dovozů osiva na založení množitelských porostů pro rok 2021, ale i k použití jako 

komponenty do směsí osiva. 

PŘIPRAVUJEME 

Novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby   



 V minulém čísle jsme přinesli návod na zadávání přehlídek množitelských porostů, které provádějí pověření 

přehlížitelé přes PF. Přestože na začátku přehlídek byl SW úplně nový, testovaný jen na několika přehlídkách a jistě 

má své drobné nedostatky, ráda bych touto cestou poděkovala všem pověřeným osobám za rychlost a ochotu s použí-

váním tohoto SW. 

Řešení má jistě své chyby, které postupně opravíme a celý systém doplníme. Nyní se snažíme vždy opravit případné 

nefunkčnosti, které jsou většinou spojené s uživatelským loginem a heslem v SZR a nikoli chybou SW či prací uživate-

le. 

Při vyplňování přehlídek vás pouze žádáme o správné vypisování jednotlivých zjištění bez zkratek typu: „oj. OT“ a 

podobných. Rovněž prosíme pokud píšete výskyt odchylných typů či jiných rostlinných druhů slovně s připojením 

„ojediněle, slabě, středně….“, uvedou se nejprve tato slova a pak vlastní druh nebo typ.  

PŘÍKLAD: „ ojediněle rostliny vyšší, typu odrůdy“ nebo „slabě violka, rdesno…“ 

 

Regulované nekaranténní škodlivé organismy (RNŠO, používá se i zkratka z anglického označení RNQP) jsou 

stanovené pouze u těchto zemědělských druhů: vojtěška, řepka, řepice, hořčice bílá, sója, len, slunečnice, sadba 

brambor.  U osiva zeleniny  jsou určené RNŠO u cibule, póru, papriky, rajčete, fazolu obecného a šarlatového, 

bobu a dřeňového hrachu. Na tyto druhy se vztahuje pasová povinnost, tj. šetření před vydáním RL pasů pro-

běhne současně s uznávacím řízením a pas je součástí úřední návěsky nebo návěsky dodavatele u standardního 

osiva zeleniny. 

Vojtěška, slunečnice, brambory - pasová povinnost byla a bude, pro sklizeň 2020 se tedy použije úřední návěska s 

novým formátem RL pasu. Osivo ze sklizní 2019 a starších, již zabalené a označené, se může uvést do oběhu „po sta-

ru“ pro oběh v ČR, při exportu do jiné země musí být osivo přenávěskováno platnými úředními návěskami. U bram-

bor tento problém není, protože se nepřeskladňují.  

Řepka, řepice, hořčice bílá, sója, len  - požadavky i opatření jsou stanoveny u osiva a je shodné s požadavky dosud 

platnými. Dodavatel může osivo označit dle nových pravidel úřední návěskou a RL pasem. Prakticky to znamená, že 

pro oběh v ČR může být pas uveden na dodacím listu nebo faktuře při dodržení požadavků na jeho vzhled. Osivo 

určené k uvedení do oběhu v rámci zemí EU musí být přenávěskováno novým vzorem návěsek s připojeným RL pa-

sem. 

Směsi osiv - nově pro ně platí rovněž pasová povinnost, pokud obsahují jeden nebo více druhů s touto po-

vinností. Povinnost platí i v případě, že se směsi budou vyrábět z osiva ze starších sklizní. Při míchání směsí 

je třeba toto mít na paměti a co nejrychleji uvést tento požadavek do praxe. 

 

NÁVĚSKY pro všechny typy osiva s pasem i bez pasu jsou k dispozici v tiskárně Peroutka. 

 

Připomínáme, že návěsky s RL pasem jsou určené výhradně na osivo druhů, kde se sledují vyjmenované KŠO a 

RNŠO. Ostatní druhy musí být označené stávajícími návěskami bez RL pasů. 

 

RL pasy se neuvádí na návěsky: 

 Pro osivo s neukončenou certifikaci - šedé návěsky. V případě EU šedých návěsek bude 

informace uvedena v doprovodném dokladu. 

 ISTA 

 OECD 
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Zadávání přehlídek na PF  

Úřední návěsky a RL pasy  PŘIPOMÍNÁME 



R OČNÍ K 20 20,  ČÍS LO 6  Stránka 5 

 

Digitalizace dokumentů   

 V průběhu posledních 3 let se podařilo postoupit v digitalizaci agend souvisejících s uznávacím řízením, 

mezinárodní certifikací, kontrolou oběhu a některých agend (směsi, databáze EZ) výrazně dopředu. Z hlediska pro-

pojení dodavatelů, pověřených osob a úřadu (ÚKZÚZ) jsme se posunuli výrazně kupředu. Tento systém je možný 

především díky dobré vzájemné spolupráci, komunikaci a snaze jít praktickým novinkám vpřed.  

Z možností, které jsou zpracované a které nabízíme k využití na Portálu farmáře, už zůstává nevyužitý pouze modul 

žádostí o tisk mezinárodních a šedých návěsek.  

A teď krátká rekapitulace toho, co využíváte na PF přímo nebo prostřednictvím vašich odborných firemních SW: 

1. Jako první jsme společně začali využívat elektronický přenos dat u množitelských porostů, zpracované žádosti 

jsme zpočátku přijímali v dbf formátu emailem, po napojení nového systému ISOOS na PF a po vytvoření we-

bových služeb pro lepší komunikaci si vyměňujeme údaje a informace přímo SW proti SW. Pro dodavatele, 

kteří nepoužívají firemní SW, který by komunikoval s ISOOS, je řešením použít pro obdobné funkcionality PF. 

Výsledky UŘ množitelských porostů byly dodavatelům poskytovány nejprve po vydání konečných dokladů, 

po zrušení papírových záznamů o přehlídce množitelského porostu, poskytujeme výsledky bezprostředně po 

ukončení přehlídky inspektorem. 

2. Další velký projekt, již s využitím webových služeb a elektronického přenosu dat, bylo napojení pověřených 

laboratoří. Pověřené laboratoře po elektronickém zaslání zpracovaných žádostí dostanou informaci o ověření 

těchto žádostí, aby laboratoř mohla vydat UL. Zpět pověřená laboratoř zasílá výsledky uznávacího řízení ve 

své laboratoři. ÚKZÚZ poskytuje dodavatelům výsledky UŘ osiva i u partií zkoušených v ústavu. 

3. Míchací protokoly směsí osiv jsou PF zpracované už dlouho, ale do skutečně plného provozu jsme je uvedli 

společně letos v době určitých omezení v době koronavirových opatření. Původní pouhé předávání protokolů 

elektronicky jsme na žádost dodavatelů operativně doplnili o jejich elektronické potvrzení Ústavem a zveřej-

nění v PDF formátu na Portálu farmáře po jejich kontrole a ověření v ISOOS. 

4. Pro majitele práv k odrůdám jsme společně s DVO zpracovali na Portálu řešení k elektronickému získávání 

informací o využívání právně chráněných odrůd. 

5. Na PF je rovněž funkční systém pro povolování výjimek na použití osiva v EZ a vedení databáze dostupného 

ekologického osiva, která se plní jednak z ISOOS přímo, a to po vydání UL na partie ekologického osiva, pří-

mo dodavateli ekologických osiv přes PF nebo pracovníkem OOS.   

6. NEVYUŽITÝ zůstává zatím systém k objednání návěsek, které tiskne Ústav. Systém lze využít přímo přes PF 

nebo z firemních SW prostřednictvím webových služeb. Doporučuji zvážit jeho využití, při jeho používání 

můžeme dojít i k jeho vylepšení, podobně jako tomu bylo u směsí. 

7. Nový a jak se říká ještě „horký“ je systém pro pověřené přehlížitele k zadávání přehlídek množitelských po-

rostů, který jsme zprovoznili letos koncem května. 

8. Tak trochu mimo uznávací řízení, ale částečně s ním související, je systém pro registraci a evidenci dodavatelů, 

který nyní prochází velkou revizí a rozšířením v souvislosti s platností nového RL nařízení. Jeho součástí je  

také e-learningový kurz k vydávání RL pasů a již v dohledné době bude jeho součástí i povolení vlastního 

tisku návěsek s RL pasy a vlastním číslováním, kdy budou dodavatelé mít možnost vlastního potisku celé ná-

věsky včetně loga Ústavu. Informace k této části přineseme v příštím vydání Aktualit. 

 

 

 

požadavek na uvádění latinského názvu druhů na úředních návěskách. Toto 

opatření se netýká cukrovky, krmné řepy, zeleninových druhů a směsí osiv. 

 

REKAPITULACE 

  Uvádění latinského názvu druhu na úředních návěskách 

PŘIPOMÍNÁME 



 Zájemci mohou objednávat výtisk 

u Ing. Komárkové na Odboru OS 

v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou následují-

cí:    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2020 

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 
 

 

 

Noví referenti - kontakty 

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

Informace o stavu legislativy v OOS k 30. 6. 2020 
 Novela zákona 219/2003 Sb. se připravuje na projednání v Senátu PČR 

 Novela vyhlášky 378/2010 Sb. je po projednání v LRV a připravena k podpisu pana ministra. 

 Novela vyhlášky 129/2012 Sb. je po projednávání LRVa připravena k podpisu pana ministra. 

 Novela vyhlášky 332/2006 Sb. je v projednávání LRV. 

 Návrh nové vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmno-

žovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor je projednaná LRV a připravena 

k vydání ve Sbírce s odloženou účinností. 

 Novela vyhlášky č. 96/2018 Sb. je schválená a vyšla ve sbírce zákonů. 

 Novela vyhlášky 61/2011 Sb. se začne v krátké době připravovat, je možné shromažďovat podněty. 

Ing. Veronika Libichová 

správní oddělení 

agenda ekologického osiva  

vystavování dokladů na osivo 

veronika.libichova@ukzuz.cz 

tel: 257 294 223  

Mobil: +420 737 267 356  

Ing. Lenka Stemberková 

odd. terénní kontroly 

kontrola přehlížitelů, metodické vedení a 
kontrola vegetačních zkoušek  

Referát obilovin a luskovin 

lenka.stemberkova@ukzuz.cz 

tel: 257 294 223  

Mobil: +420 602 382 928 

Bc. Jaroslava Klímová 

správní oddělení 

administrativní agenda OdTK  

pověřené laboratoře - vedení agendy, 
vydávání dokladů k pověření 

jaroslava.klimova@ukzuz.cz 

tel: 257 294 246 

Hana Lehmanová 

správní oddělení  

vydávání dokladů na osivo 

příjem a zpracování žádostí 

hana.lehmanova@ukzuz.cz 

tel: 257 294 248 


