
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

novém vydání bude tentokrát krátké, 

bude obsahovat informace, jak budou 

nahrazeny zrušené kontroly, jak pro-

běhne podzimní kolo školení nových 

uchazečů o pověření ke vzorkování. 

Přinášíme vám rovněž informace, jak 

proběhne pravidelné proškolení již po-

věřených inspektorů a také jak proběh-

ne jejich přezkoušení.  

Aktuálně vás informujeme o webi-

náři ISTA, který je otevřený i veřejnosti 

a je možné se na něj zaregistrovat. 

 

Ráda bych připomněla, že praco-

viště ústavu jsou uzavřená neohláše-

ným  návštěvám. Pokud je návštěva 

nutná, je třeba ji předem domluvit a 

proběhne v  místnosti k tomu určené.  

Do budov návštěvy vstupovat nesmí, 

vzorky se ukládají na vrátnici. Přesto-

že jsem na zpřísněný režim upozorňo-

vala v minulém vydání, nebyl v mno-

ha případech respektován. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Školení vzorkovatelů—periodické 
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Ročník 2020, číslo 9 

12. 10. 2020 

1. Školení stávajících vzorkovatelů proběhne i v letošním roce, bude však on-

line, v prostředí, na kterém se dohodneme. 

2. Přesné pokyny dostanou pověření vzorkovatelé včas, kopie bude zaslána i 

vedení firmy, abyste se mohli připravit. Pravděpodobným prostředím bu-

de Microsoft—Teams, který používáme v ústavu. 

3. Studijní materiály budou před on-line školením rozeslány, aby si vzorko-

vatelé mohli případně činit poznámky. 

4. Součástí letošního cyklu školení bude rovněž i přezkoušení formou on-line 

testu. 

5. Termín školení předpokládáme cca ve druhé polovině listopadu, a to v 

návaznosti na školení inspektorů ÚKZÚZ, aby informovanost byla shodná. 

6. Účast na školení a úspěšné absolvování testu bude ukončeno vydáním cer-

tifikátu. 

7. Proškolení je pro všechny pověřené osoby povinné, kdo se 

omluví bude muset absolvovat školení i přezkoušení v ná-

hradním termínu. 

8. Audit na místě provedou metodici pro OS na jednotlivých 

regionech OTI v rámci běžného vzorkování, a to dle poky-
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  Jak jsme již avizovali, proces pověřování se nezastaví s nouzovým stavem, pouze bude probíhat 

jinou formou. Teoretická část proběhne částečně samostudiem, částečně on-line s prezentacemi a možností dotazů a 

částečně prakticky pod vedením regionálních metodiků OS a místně příslušných inspektorů. Přezkoušení z teoretic-

ké části v podzimním kole proškolování bude formou on-line testu, praktické proběhne na ČSO  dle pokynů z OOS. 

 Na webových stránkách ÚKZÚZ jsme vytvořili nové menu, kde najdete: 

 - termíny školení,  

 - postup, jak školení proběhne, 

 - potřebné školící texty, 

 - termíny a postup přezkoušení. 

 V odkazu „Pověřování“ budeme umísťovat  informace související s výko-

nem jednotlivých pověřovaných činností. 

 V odkazu „Metodické pokyny“ budeme postupně zveřejňovat dokumenty, 

které jsou závazné pro výkon jednotlivých činností, a to jak pro inspektory 

ÚKZÚZ, tak i pro pověřené osoby. 

 Se zveřejňovanými informacemi je třeba se průběžně seznamovat, budou 

rovněž zahrnuty do školících i zkušebních textů. 

 Sledujte rovněž odkaz „Změny a pokyny 2020“, kde najdete poslední aktuál-

ní informace a odkazy na úplné texty legislativy po letošní novelizaci. Po-

slední novelizovaná vyhláška č. 61/2011, je nyní v legislativním procesu, ale 

změny platné ke vzorkování budou součástí letošního on-line školení. 

O účasti na školení bude proveden každému uchazeči záznam do plánu zaškolení a obdobně pak i o teoretickém pře-

zkoušení na konci zaškolovacího procesu. 

Po ukončení zaškolování stanoví odbor OS výši kontroly vzorkování. Ta se stanoví na základě srovnáva-

cích vzorků v době zaškolování. Minimální výše činí 5% ručně vzorkovaných partií, horní hranice není 

omezena, závisí na kvalitě vzorkování v předchozím období. 

 

 

 

Školení pro uchazeče o pověření ke vzorkování 

 Odbor OS i semenářská laboratoř se v posledních letech potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, 

kteří  v odboru či v laboratoři  dlouhodobě zůstanou. Myslím, že právě letošní rok patří k nejhorším, které pamatuji. K 

mému velkému překvapení již mnoho z našich mladých kolegů nekončí v řadách semenářských firem, ale v jiných 

služebních úřadech, a to mnohdy na podobných pozicích s vyšším služebním zařazením.  

 Vaše  kritika k časté personální obměně je však vznesená ke špatné osobě a je neoprávněná a těžko ovlivnitel-

ná. Dlouhodobě se snažím tuto věc řešit, bohužel však s téměř nulovým výsledkem. 

 Nicméně sázím na novou krev, absolventy zemědělských univerzit, kteří jsou neposkvr-

nění předchozími pracovními zkušenostmi a společně je učíme správné semenářské praxi při cer-

tifikaci a kontrole osiva a sadby. Ne vždy se vše  stoprocentně podaří, ale v mnoha případech se 

tento postup osvědčil a já si velmi vážím práce mých mladších kolegyň a kolegů.  

 V nadcházejícím období se při komunikaci s námi opět setkáte s novými jmény a časem 

také i s jejich tvářemi a doufám, že na osobní setkání nebudeme dlouho čekat.                                     

BD 

Personální obsazení OOS a NRLOS 
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Ze strany členů ČMŠSA byly k problematice osiva  vzneseny dotazy, na které postupně přineseme odpovědi. Zde v 

Aktualitách.  

Sjednocení kvalitativních parametrů osiva (normy) v rámci EU – každý stát hodnotí osivo jinak, pak jsou při kontrole 

dovozu osiva problémy. To platí i o uznávacích listech, chtělo by to sjednotit v rámci EU i formulář – uznávací list na osivo, na 

cizích kolikrát není napsaná ani kategorie a generace, chybí vlhkost osiva, hmotnost, mořidlo, návěsky, … a každý stát si to dělá 

po svém. 

Odpověď OOS: Vzhledem k jednotné evropské legislativě nemůže každý stát hodnotit osivo jinak.  V EU legislativě 

jsou stanovené základní požadavky na porost i osivo a dále i požadavky na označování certifikovaného osiva. EU 

legislativa pro rozmnožovací materiál zemědělských druhů a zelenin je transponovaná do národních legislativ všech 

členských států EU.   

Partie osiva musí být vždy označena návěskou, která barevně odpovídá příslušné kategorii osiva nebo sadby a v pří-

padě kategorie  certifikovaného osiva i  návěskou odlišující generaci. Návěsky musí obsahovat předepsané informa-

ce.  To, co způsobuje problém při dovozu, je skutečnost, že právě návěska je jediný doklad požadovaný  EU legislati-

vou.  Návěska garantuje, že osivo bylo vyrobené v souladu s požadavky a splňuje požadované normy dle EU legisla-

tivy. Členské státy EU nemají povinnost vydávat jakýkoliv další doklad na osivo. Dokladem je návěska. Velká část 

členských států žádné  národní certifikáty (uznávací listy) nevydává  a  není důvod se domnívat, že budou v budouc-

nu chtít takové certifikáty vydávat.  

Výše zmíněné skutečnosti jsou hlavní důvody, proč byl vložen do zákona 219/2003 Sb., požadavek 

na uchovávání  návěsky z partie nakoupeného osiva.  

Skutečnost, že jsme požadovali doložení kopie návěsky k ohlášení dovozu osiva a sadby, vzbudila ze strany 

dodavatelů a dovozců osiva velkou nevoli. S účinností data vydání Aktualit 9/2020 tuto povinnost RUŠÍME. 

Věnujte však pozornost správnému a včasnému ohlašování dovezeného osiva a sadby.  Protože v rámci EU 

není pevně stanoven počet generací u osiva předstupňů a ne všechny státy uvádějí pořadí generací na návěs-

kách, bude dovozené osivo předstupňů automaticky považováno za SE3, pokud dodavatel nedoloží pořadí 

generací.                                                                                                                                          B. Dobiášová, M. Rubešová 

Doklady na osivo a povinnost ukládání návěsek 

Kontakty a pracovní pozice nových referentů od 1.1.2020 

Dobrovolná Simona, Ing. Referát obilovin a luskovin Mobil: +420 737 267 305 

Simona.Dobrovolna@ukzuz.cz 

Klímová Jaroslava, Bc. Administrace žádostí pověřených osob 

Registr sadů - evidence sklizní 

Tel.: +420 257 294 246 

Jaroslava.Klimova@ukzuz.cz 

Lehmanová Hana Vydávání dokladů na osivo Tel. : +420 257 294 248 

Hana.Lehmanova@ukzuz.cz 

Libichová Veronika, Ing. Ekologické zemědělství - zpracování žádos-

tí na použití konvenčního osiva v EZ, data-

báze ekologických osiv 

Tel. :+420 257 294 223 

Mobil: +420 737 267 356  

Veronika.Libichova@ukzuz.cz 

Růžičková Tereza, DiS Kontrola žádostí pověřených laboratoří Tel. :+420 257 294 223 

Tereza.Ruzickova@ukzuz.cz 

Suchá Jana, Ing. Uznávání RM trvalých kultur, vedení regis-

tru sadů - Východní Čechy 

 

Jana.Sucha@ukzuz.cz 

NRLOS   

Nezbedová Barbora, Ing. Elektroforéza  +420 257 294 255 

Tůmová Radmila Ing. Zdravotní stav osiva, elektroforéza +420 257 294 260 



 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 
 

Informace o stavu legislativy v OOS  

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 

 Začali jsme pracovat na novele vyhlášky č. 61/2011 Sb., texty paragrafového znění i všech příloh jsou hotové a 

celý návrh novely je nyní zpracováván do legislativní podoby.  

Základní změnou v tomto návrhu je změna systému hodnocení množitelských porostů, a to zjednodušení záznamů o 

přehlídce. Postupy zůstávají stejné, vypouštíme bodové hodnocení a upravujeme systém záznamů k jednotlivým vlast-

nostem množitelských porostů. Nově navržený systém by měl být jednodušší, není svázaný přesný text slovního hod-

nocení a bodu, což byly časté chyby v záznamech. Nový postup vedení záznamů o přehlídce je založen výhradně na 

skutečném zjištění, pouze s rozlišením vlastností limitovaných a ostatních. 

 Avizovaná novela zákona č. 219/2003 Sb., jejímž hlavním předmětem bude vytvoření režimu pro registraci, certifikaci a 

uvádění do oběhu odrůd druhů neuvedených v druhovém seznamu a vytvoření tzv. listu B, bohužel proběhne v del-

ším časovém úseku, než jsme předpokládali. Tato novela nebyla do plánu legislativních prací na rok 2021 nakonec po 

dohodě s MZe zařazena, ale měla by být předložena ministerstvu koncem léta a bude připravena na přelomu roku do 

připomínkových řízení a předložení nové vládě počátkem roku 2022. Je tedy možnost, že by novela byla v průběhu 

roku 2022 schválena.  

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. 

 

 

 

Dne 16.10.2020 od 15:30 do 16:30 pořádá ISTA online webinář, který je veřejný a kdokoliv se tedy může 

připojit. Během tohoto veřejné webináře Dr. Jones objasní výzvy, kterým čelil od doby, co se stal prezi-

dentem ISTA – speciálně se zaměří na COVID-19, jeho dopady nejen na práci ISTA, ale také celého osi-

vářského sektoru. Dále budou představeny budoucí cíle a projekty ISTA. 

Zaregistrovat se můžete zde: https://www.seedtest.org/en/event-detail---0--0--0--119.html 

 

UPOZORNĚNÍ 

ISTA webinář DOPORUČENÍ 

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/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seedtest.org%2Fen%2Fevent-detail---0--0--0--119.html&data=02%7C01%7CBarbora.Dobiasova%40ukzuz.cz%7Ca39c4479520c4ca2ee1308d86b691174%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637377446309

