
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

v novém vydání jsme se tentokrát za-

měřili na připomenutí některých témat, 

o kterých jsme již vícekrát informovali 

různou cestou, a nyní je chceme znovu 

připomenout zde v našem občasníku.  

Již nyní plánujeme akce pro příští 

rok a doufáme, že je společně zrealizu-

jeme. Měly by proběhnout letos naplá-

nované a nerealizované workshopy, 

školení pověřených laboratoří. Proběh-

nou také školení pro pověřené vzorko-

vatele a přehlížitele a rovněž pro osoby 

v zaškolování. Interně jsme vytvořili 

nový systém, který by měl celý proces 

jen zlepšit. Plánujeme každoročně pro 

každou pověřovanou činnost 2 jednot-

né termíny úvodního školení pro nové 

osoby, na kterém každý obdrží Plán 

zaškolení, školící materiály, vzorkova-

telé sadu oranžových karet pro odběr 

souběžných vzorků. 

A na závěr k digitalizaci seme-

nářské kontroly. Naše práce v této 

oblasti pokračují, a tak doporučuji 

tento trend podpořit využíváním slu-

žeb, které nabízíme. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Připomenutí, aneb na co se zaměřit 

A
k

tu
al

it
y

 O
d

b
o

ru
 o

si
v

 a
 s

ad
b

y
 

Ú
K

Z
Ú

Z
 

Ročník 2020, číslo 8 

14. 9. 2020 

1. Návěsky objednávejte prostřednictvím objednávkového listu s typy návěsek, 

který najdete na našem webu v sekci „Změny a pokyny“. V případě, že objed-

návku zašlete v kopii na e-mail návesky.os@ukzuz.cz, můžeme kontrolovat vaši 

dodávku, abyste dostali, co potřebujete. Na základě prvních zkušeností jsme 

formulář ještě upravili, aby byl srozumitelný a snadno se dal vyplnit. 

2. Návěsky s RL pasem používejte pouze na osivo druhů, na které patří. V pří-

padě ozimů je to pouze řepka. 

3. Nezapomeňte požádat o oprávnění vydávat RL pasy a splnit e-learningový 

kurz.  

4. Sledujte náš web a zejména rubriku „Změny a pokyny 2020“ http://eagri.cz/

public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/, kde najdete vždy 

aktuální informace, o kterých budete číst v Aktualitách. 

5. Připomínáme, že od letošního roku  čísla vydávaných UL a Rozhodnutí na 

porosty i osivo začínají vždy nulou. VZOR: 0-0007-71016/U/0 nebo 0-02536/

U/0. 

6. Nezapomeňte splnit e-learningový kurz a test. Oprávnění se vydává vždy na 

firmu, proto pokud osoba, která úspěšně složila test, odejde k jinému dodava-

teli a bude tuto činnost vykonávat, musí test složit znovu, pokud dodavatel 

ještě takovou osobu nemá. 
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Začalo období zvýšeného zájmu o výjimky na konvenční osivo v EZ. Proto chceme žadatelům poskytnout několik do-

poručení: 

1. Žádost o výjimku je možné vyplnit na formuláři a podat v analogové formě poštou, nebo zaslat elektronicky 

prostřednictvím datové schránky. Tento postup platí vždy i za předpokladu, že žadatel použije podání přes 

Portál farmáře. Tento způsob podání preferujeme, jen připomínáme, že zatím stále platí, že je třeba využít pře-

směrování do datové schránky, a to přímo z PF nebo vytisknout a poslat poštou. 

2. V případě, že v žádosti bude uvedený pouze druh, který chcete použít, a v databázi  osiv (dále jen „DEO“) bude 

tento druh uvedený, pak bude výjimka zamítnuta. 

3. V případě, že uvedete v žádosti druh i odrůdu, pak posuzujeme, zda vlastnosti odrůdy nabízené v DEO jsou či 

nejsou srovnatelné s vlastnostmi vámi požadované odrůdy. 

4. Připomínáme, že u žádostí o výjimku na směs osiv je třeba uvést její procentické složení nebo registrační číslo 

směsi, kterou chcete koupit. 

5. Žádost o udělení výjimky je třeba podat před realizací objednávky konvenčního osiva. Každá žádost se posuzu-

je ke dni jejího podání či přijetí v Ústavu. Není možné ve zdůvodnění žádosti uvést, že osivo bylo měsíc před 

jejím podáním nedostupné. 

6. Znovu připomínáme, že o výjimku na osivo se žádá těsně před obdobím setí daného druhu nebo účelu jeho 

použití.  

7. Zpětné vydání výjimky rovněž není možné. Věnujte, prosím, velkou pozornost kdy a které druhy potřebujete 

řešit prostřednictvím  žádosti o výjimku. 

 

Databáze ekologických osiv, nebo jak my zkracujeme DEO, je zdroj informací pro zemědělce v ekologickém režimu o 

tom, jaké druhy a odrůdy jsou dostupné pro EZ. Tuto databázi vede Ústav, je zveřejněna stejně jako výjimky pro EZ 

na Portálu farmáře a její plnění se provádí 3 různými cestami: 

1. Osivo, které bylo uznávané v porostu a v osivu se do databáze dostává automaticky z našeho IS na základě 

správně použité číselné řady pro EO. Jinak nejsme schopni tato osiva s jistotou identifikovat. 

2. Dodavatel sám zadává partie EO, a to u osiva dovezeného nebo u standardního osiva zeleniny. 

3. Ústav může ve výjimečných případech rovněž partie EO do databáze zadat. Role Ústavu v případě DEO je však 

jiná, kontroluje a schvaluje záznamy v databázi po formální stránce a sleduje, zda jsou aktualizované. 

4. Dodavatele ekologického osiva žádáme, aby pravidelně aktualizovali záznamy, protože je  to právě DEO, do 

které nahlížíme při povolování výjimek. 

 

Proto všem dodavatelům EO povinnost aktualizovat údaje v DEO, neplnění této povin-

nosti je pod sankční pokutou. 

Stránka 2 AKTUAL IT Y ODBO RU OS I V A SADBY  

Výjimky na konvenční osivo použité v EZ  

PŘIPOMÍNÁME 

Databáze ekologických osiv 

https://eagri.cz/ssl/web/mze/farmar/vyjimky-na-pouziti-konvencniho-osiva/prehled-eko-osiv.html
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Vážení dodavatelé, v poslední době evidujeme mnoho problémů souvisejících s dodávkami návěsek. Potížím s ob-

jednávkami a distribucí se snažíme předcházet a připravujeme se na náhradní řešení. Proto vás prosím, pokud za-

znamenáte jakékoli problémy s objednávkou, využijte náš nový speciální e-mail navesky.os@ukzuz.cz. Pomůžeme s 

řešením. 

Termotransferový tisk (dále jen TTR tisk) splňuje požadavky na kvalitu tisku návěsek (čitelnost a trvanlivost), jeho 

nespornou výhodou je možnost nákupu pouze materiálu v barvě jednotlivých kategorií a dokončení tisku návěsek 

včetně dřívějšího předtisku včetně čísla návěsky. Výsledný efekt tohoto tisku, by měl vést k celkovému zjednodušení 

tisku, menší ztrátovosti návěsek a snad i ke zlevnění. Tento způsob tisku má následující podmínky: 

1. Uzavření smlouvy na použití loga Ústavu, žádost najdete na našem webu.  

2. Váš SW umožní dodatečně needitovatelnou evidenci takto vytištěných návěsek, do které může 

pracovník Ústavu na vyžádání nahlédnout na vašem pracovišti. 

3. Evidenci návěsek povedete nadále, inspektor ÚKZÚZ ji bude při vzorkování kontrolovat a po-

tvrzovat.  

V krátké době vás budeme informovat o dalším posunu v této oblasti. 

Od loňského roku přinášíme informace o možnosti používat plastové plomby na obaly s osivem. Dodavatelé je zača-

li postupně využívat a objevily se některé připomínky. Jednou z opakujících se byla připomínka, že plomby praskají 

při použití na spodní stranu vaku. Otázku plombování vaků na spodní straně jsme řešili již před nějakým časem, 

proto připomínám. Na spodní straně vaku plomba být nemusí, tím se odstraní problém s jejich praskáním. 

Dále bych ráda připomněla, že použití plomby může být různé, za plombu se považuje, jak víte, i prošitá ná-

věska společně s uzavřením obalu. Toto platí pro pytle, ale i pro vaky. Pokud to technologie na vašich praco-

vištích dovolí, je to nejlepší způsob uzavření a označení obalů. 

V souvislosti se zhoršenou nákazovou situací COVID-19 se na vás obracím s prosbou o maximální dodržování násle-

dujících opatření s ohledem na ochranu zdraví pracovníků na obou zúčastněných stranách. 

1. Kontakt s úřadem omezte v co největší míře na komunikaci elektronickou  

 podávání žádostí ve správním řízení—webové služby a DS, ve výjimečných případech pošta,  

 žádosti, které nejsou ve správním řízení—PF a webové služby, popř. e-mail 

 žádosti o informace—e-mail, telefon 

2. V nutném případě schůzku předem domluvit, schůzka proběhne v Ústavem zřízené místnosti k tomuto účelu, 

kde bude zajištěna desinfekce. Roušky musí mít účastník s sebou. Osobní kontakty omezíme na minimum. 

3. Osobní doručování vzorků do NRLOS v Praze a Brně. Na obou pracovištích bude zřízeno místo, kde se budou 

vzorky odevzdávat. Informace o uložení vzorků proběhne telefonem nebo přes mikrofon u zvonku na budo-

vě. 

4. Vzorkování—inspektoři jsou povinni při vzorkování na vašem pracovišti dodržet vámi nastavená bezpečnost-

ní opatření, nicméně v zájmu ochrany jejich zdraví, prosím o vytvoření odpovídajících podmínek, a to dodrže-

ní bezpečné vzdálenosti, používání ochranných pomůcek (roušky, rukavice) a desinfekce rukou. Inspektoři 

Ústavu jsou vybaveni rouškami i desinfekcí. 

5. Kontroly oběhu a pověřených laboratoří zatím neplánujeme rušit, nicméně budou pro ně platit stejná bezpeč-

nostní pravidla z naší strany jako při vzorkování. Všechny zápisy a protokoly budou vyhotoveny z kanceláře a 

budou vám zaslány do DS. V případě odběru kontrolních vzorků to platí stejně. 

Návěsky a plomby na osivo a sadbu 

Pohyb na pracovištích Ústavu a v terénu - hygienická 

opatření 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/uznavani-mnozitelskych-porostu-a-osiva/zadost-o-uzavreni-smlouvy-na-pouzivani.html
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 Česká republika, jako dlouholetý člen OECD Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva pohybujícího se na 

mezinárodním trhu, se pravidelně účastní Výročních zasedání zástupců certifikačních autorit a dalších pracovních 

skupin Schémat. V letošním roce, koncem ledna, proběhlo v Itálii zasedání Technické pracovní skupiny. Úkolem této 

pracovní skupiny je připravit dokumenty k projednání na Výročním zasedání, vzhledem k tomu, že Výroční zasedá-

ní je jediný orgán semenářských Schémat OECD, který má schvalovací pravomoc. Z důvodu mimořádné situace, 

která byla způsobena nemocí COVID 19, Výroční zasedání proběhlo pomocí videokonference ve velmi omezeném 

rozsahu. Sekretariát OECD Schémat využil možnosti schvalovat dokumenty tichou procedurou. Byly schváleny ná-

sledující dokumenty :   

Návrh na přidání sériových čísel k informacím na návěskách  OECD  

Na základě diskuse o ochraně návěsek proti falšování a průzkumu metod, které používají členské státy 

OECD Schémat bylo navrženo a následně tichou procedurou schváleno povinné označování OECD návěsek 

sériovým číslem. Doposud tato informace na návěskách OECD nebyla požadována. V ČR je označování 

OECD návěsek již dlouholetou zavedenou praxí, tedy nedojde u tohoto typu návěsek k žádné změně. 

Revidovaný mandát pracovní skupiny Ad-Hoc pro biochemické a molekulární techniky  

V roce 2010 byla ustanovena pracovní Ad-Hoc skupina pro biochemické a molekulární techniky s cílem pro-

zkoumat roli biochemických a biomolekulárních technik při popisu a identifikaci odrůd. V průběhu let bylo 

pověření  pracovní skupiny upravováno  tak, aby odráželo pokrok v práci skupiny a nové cíle stanovené zú-

častněnými zeměmi. Poslední revize proběhla v roce 2018. Na Výročním zasedání v roce 2019 byl schválen 

seznam povolených biomolekulárních metod, které lze použít jako doplňkovou metodu k vegetačním zkouš-

kám. Na tomto zasedání se rovněž dohodlo, že pracovní skupina bude pracovat na vývoji jednoduchého po-

stupu pro pravidelnou aktualizaci seznamu, aby bylo zajištěno zahrnutí nových metod. V návaznosti na tento 

vývoj v roce 2019 udělilo výroční zasedání pracovní skupině mandát k přepracování náplně činnosti pracovní 

skupiny. Na výročním zasedání v roce 2020 byl projednán revidovaný mandát této pracovní skupiny a ná-

sledně tichou procedurou schválen.  

Komunikační strategie OECD Schémat pro  osivo  

V roce 2017 byl vypracován pro semenářská Schémata strategický plán. Dva ze strategických cílů přímo sou-

visejí s Komunikačními aktivitami. Výroční zasedání 2020 diskutovalo komunikační strategii pro následující 

roky. Následně byla komunikační  strategie schválena tichou procedurou. Výsledky a aktivity plynoucí z této 

strategie by měly být součástí Akčního plánu pro Strategický plán OECD Schémat. 

Ing. Monika Rubešová 

Zpráva ze zasedání OECD 

Vzorkovatelé pověření Ústavem ke vzorkování osiva, mohou odebírat tyto vzorky : 

 pro uznávací řízení - zkoušky provádí Ústav nebo pověřená osoba u kategorie C 

 pro uznávací řízení osiva, které bylo do ČR dovezeno se šedými návěskami—uznání provádí pouze Ústav 

 informativní vzorky - zkoušky provede Ústav nebo pověřená osoba 

 NK pro následnou kontrolu pověřených laboratoří —vzorky následně vybírá inspektor a zkouší Ústav 

Pověření vzorkovatelé NEodebírají: 

 Vzorky k vystavení ISTA certifikátu 

 Vzorky s neukončenou certifikací s původem v ČR—šedé návěsky 

 Vzorky předstupňů a elity 

 Vzorky kontrolní a na VZ  

Jaké vzorky mohou odebírat pověření vzorkovatelé  
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Videokonference s Evropskou Komisí k odchodu Spojeného království z EU (BREXIT). 

 Na začátku měsíce září se zástupci české státní správy měli možnost zúčastnit videokonference v Evropskou 

Komisí, na níž byly zodpovídány otázky týkající se BREXITu (přístup EK k jednotlivým oblastem, budoucí dopady a 

požadavky na obchod a jiné oblasti).  

Za oblast osiva nás samozřejmě zajímala otázka dopadu BREXITU na oblast certifikace osiva a dovozu rozmnožova-

cího materiálu z UK. Evropská Komise nám sdělila, že Spojené království se výstupem z EU automaticky stane třetí 

zemí a je potřeba k tomu takto přistupovat. Spojené království musí požádat stejně jako jiné třetí země o udělení tzv. 

rovnocennosti podle Rozhodnutí Rady 2003/17/EC (ekvivalence pro polní přehlídky a výrobu osiva v dané třetí ze-

mi). Po podání žádosti zřejmě proběhne celá kompletní schvalovací a kontrolní procedura (včetně kontroly legislati-

vy, auditní mise a schválení rovnocennosti EU Parlamentem). Tato schvalovací procedura obvykle trvá nejméně 

1 rok.  

Při obchodním styku s Velkou Británií se v oblasti osiva a sadby od 1.1.2021 mění podmínky pro dovoz osiva a do 

doby udělení výše zmíněné ekvivalence nebude možné dovážet do EU osivo ze Spojeného království. 

Ing. Natálie Králíková 

 

 

7. Pro urychlení laboratorního zkoušení u nemořeného osiva, u kterého se provádí zkouška zdravotního stavu, 

doporučujeme požádat inspektora o odběr samostatného vzorku na tuto zkoušku. V případě, že nevyužijete 

tuto možnost, pak může dojít k malému zpoždění této zkoušky 2-3 dny, než bude dokončena zkouška čistoty 

a jiných rostlinných druhů.  

8. Připomínáme, že vzorky, u kterých požaduje dodavatel mezinárodní certifikaci ISTA a OECD, se zasílají vždy 

do NRLOS v Praze. 

9. Laboratorní moření osiva jako součást UŘ provádí výhradně Ústav. Pokud tuto zkoušku provádí pověře-

ná laboratoř, pak pouze jako zkoušku informativní, nelze na ní založit vydání uznávacího listu. S  ohle-

dem  na letošní zhoršený zdravotní stav množitelských porostů se objevují problémy také v osivu. Připomíná-

me proto, že partie osiva, které budou při uvedení do oběhu mořené, musí doprovázet „Prohlášení o moře-

ní“. V případě špatné klíčivosti, která je prokazatelně způsobená chorobami, a pokud máme informaci, že bu-

de partie mořena, můžeme osivo laboratorně namořit před opakováním klíčivosti. K tomuto účelu je nutné, 

aby dodavatel osiva dodal vzorek mořidla, které bude použito. 

10. Vaše žádosti, které souvisí se zkoušením osiva a sadby, uznávacím řízením apod. zasílejte vždy písemně e-

mailem na adresu vedoucího odd., referenta nebo na e-mail odbor.os@ukzuz.cz. Na telefonické žádosti nebude-

me brát zřetel. 

11. V případě konkrétního problému se obracejte vždy na vedoucí oddělení odboru nebo přímo na ředitelku OOS. 

Rádi s vámi konkrétní záležitost probereme a pokusíme se najít řešení. 

12. Soustředili jsme objednávky na výrobu štechrů a předáme je do výroby. V případě dodatečných požadavků 

bude další možnost příští rok v jarním období. 

13. Všem novým uchazečům o pověření ke vzorkování, kteří nebyli teoreticky proškoleni, 

budou zaslány studijní materiály a připravíme vhodný termín společného školení. 

Školení budou probíhat vždy ve dvou termínech  - jaro a podzim, stejně tak následné 

přezkoušení. V případě, že by byly zakázány jakékoliv společné akce, najdeme řešení 

on-line formou. 

Co znamená Brexit pro oběh osiva a sadby 

Připomenutí, aneb na co se zaměřit - pokračování ze str. 1 



 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  
ODB OR OSIV A SADB Y  
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 
 

 

Personální změny v NRLOS od 1. 9. 2020 

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  

Legislativní proces u všech rozpracovaných předpisů, tedy zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění poz-

dějších předpisů, a většiny vyhlášek je ukončen. Zákon, nová vyhláška k uzavřeným pěstebním oblastem 

sadby brambor a druhá novela vyhlášky č. 332/2006 Sb. vstoupí v platnost současně, a to 1. 10. 2020. Ostat-

ní předpisy jsou již účinné. 

Nově začínáme pracovat na těchto předpisech: 

 Novela vyhlášky č. 61/2011 Sb. 

 Novela zákona č. 219/2003 Sb., půjde o netranspoziční novelu, hlavním předmětem bude vytvoření režimu pro re-

gistraci a následnou certifikaci odrůd druhů neuvedených v druhovém seznamu a vytvoření tzv. listu B. 

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky s tabulkovými 

přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci „Změny a pokyny“, tento soubor pak snadno vytiskne-

te pro vaše potřeby. 

Ing Jitka Rybová 
Manažerka kvality, interní audit , referent 
laboratoře, podávání informací o zkouše-
ní osiva 

Od 1. 9. 2020 návrat z RD na plný 
úvazek 

Ing. Radmila Tůmová Zdravotní stav osiva Nástup 1. 9. 2020 

Ing. Barbora Nezbedová Elektroforéza  Nástup 1. 10. 2020 

UPOZORNĚNÍ 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/legislativa/legislativa-cr/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/

