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Slovo na úvod
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,
v prvním letošním vydání bychom vás
chtěli informovat o mnoha akcích, které
pro vás v letošním roce připravujeme.
A protože rok nezačíná z hlediska nákazové situace moc pozitivně a protože
jsme tuto situaci předpokládali, máme
nachystané varianty setkání on-line a
prezenční na dobu „až to bude možné“.
On-line školení jsme si vyzkoušeli
koncem loňského roku ve dvou variantách, při kterých se ukázalo, že webinář
bez možnosti přímé diskuze není příliš
vhodný. Proto půjdeme pouze cestou
videokonferencí, kde uvidíte prezentace a budete mít možnost položit přednášejícím své dotazy a účastnit se diskuse.
Doufáme, že později, s příchodem
jara a léta, se potkáme i osobně na ně-

kterém workshopu, školení či polním
dni.
Ráda bych Vám proto popřála do
toho letošního roku jen to nejlepší v
osobním i pracovním životě, pevné
zdraví a mnoho sil a optimismu k překonání všech nástrah, které se mohou
připlést do cesty.
Ing. Barbora Dobiášová
ředitelka Odboru osiv a sadby

Nabídka on-line školení—I. část
V této části vám budeme v letošním roce nabízet školení k různým tématům z
oblasti výroby a uvádění do oběhu RM. Tato školení budou probíhat formou videokonferencí v prostředí Teams, kde budete mít rovněž možnost s přednášejícími diskutovat. Seznam školení bude vyvěšený na našem webu a bude se pravidelně doplňovat.
21. 1. 2021
28. 1. 2021

Legislativa - novela zákona 219/2003 Sb.,
novely vyhlášek

18. 2. 2021

Podávání žádostí o uznání množitelských porostů a
uznávací řízení množitelských porostů

22. 2. 2021

Novela vyhlášky 61/2011 Sb. - nový systém provádění přehlídek porostů

1. 3. 2021
26. 4. 2021
4. 5. 2021

Portál farmáře a ISOOS - nový systém záznamů přehlídek porostů
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Workshopy—spolupráce OOS a NRLOS
V loňském roce jsme plánovali realizovat několik workshopů z oblasti laboratorního zkoušení osiva a sadby.
O tyto workshopy byl velký zájem, ale bohužel nakonec nebyl žádný z nich realizován z důvodu protiepidemických
opatření. NRLOS proto připravila nabídku stejných témat pro letošní rok. Nyní vám předkládáme přehled témat a
přibližné období jejich realizace. Na našich webových stránkách najdete přihlášky na jednotlivé workshopy. Podle
počtu zájemců pak nabídneme potřebný počet termínů. Workshop k problematice interních auditů bude zařazený,
jako součást školení semenářských laboratoří, bez dalšího poplatku.
Duben/květen 2021

ZKOUŠENÍ OSIVA OBILOVIN (čistota, JRD, sítové třídění, námel)

Školení bude zaměřeno na správné provádění zkoušek čistoty, stanovení JRD, sítového třídění pod síty stanovených
rozměrů - „stanovení zadiny“, stanovení námele. Součástí školení budou ukázky správných záznamů v rozborových
kartách, na vydaných dokladech a v informačním systému.
Duben/květen 2021

KLÍČIVOST OSIVA ZELENINY (2 denní mezinárodní workshop)

Klíčivost osiva zeleniny je velmi důležitý znak osiva a stejně důležité je jeho správné posuzování. Tento workshop by
měl nabídnout nejen zkušenosti z NRL OS, ale také možnost vzájemných konzultací a výměny poznatků v této oblasti.
Květen/červen 2021

INTERNÍ AUDIT V SEMENÁŘSKÉ LABORATOŘI, JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ KVALITY ZKOUŠEK (požadavky vyhlášky č.129/2012 Sb., norma 17025)

Zařazení interních auditů do práce pověřených semenářských laboratoří je významnou součástí řízení kvality práce
v nich. Správně prováděné audity pomáhají vedení laboratoře s více zaměstnanci
udržení kvality prováděných zkoušek, mohou včas odhalit slabá místa a předejít
tak nežádoucím pochybením ve výsledcích zkoušek.

Účastnický poplatek při 1 denním workshopu:

600 Kč

Účastnický poplatek při 2 denním workshopu:

900 Kč

Přihlášky najdete v sekci WORKSHOPY na stránkách ústavu www.ukzuz.cz.

Školení k mechanickému rozboru sadby brambor pro
smluvní osoby - 12. 1. 2021
Osoby, které provádějí mechanický rozbor sadby brambor podle § 17 odstavce 1 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva
a sadby, ve znění pozdějších předpisů, byly proškolené podle nově platné vyhlášky k provádění mechanického rozboru sadby. Toto školení se nedotýká platnosti smluv, které máte s ústavem uzavřené. Školení je vyvolané rozsáhlejší
změnou legislativy v minulém roce v souvislosti s platností souboru nařízení z oblasti rostlinolékařské legislativy.
Dne 14.1.2021 složili účastníci školení
testy. Testy budou vyhodnoceny a každý z účastníků dostane výsledek testu a osvědčení o absolvování školení e-mailem na adresu, kterou jste
uvedli při vyplňování testu.
Pokud se někdo ze smluvních osob nemohl školení a testu zúčastnit, bude vypsán nový termín
on-line školení. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese odbor.os@ukzuz.cz.
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Bulletin semenářské kontroly
V loňském roce poprvé po více než 30 letech nevyšel Bulletin. Příručka pro dodavatele ale i pro semenářské
inspektory prošla mnohokrát změnami ve svém obsahu. Již skoro před 20 lety jsme měli snahu mít základní příručku
a každoročně pak vydávat jen změny. Stejně tak to bylo i s počty vytištěných kusů, které se rozdávaly při školeních
semenářských firem, dodavatelů. Mnoho Bulletinů tak končilo v poličkách, kde se po roce pouze vyměnily. Situace
v loňském roce, kdy jsme museli zásadním způsobem změnit pohled na řízení semenářské kontroly, nás vede k zásadní změně v systému podávaných informací v našich publikacích. Prvním krokem budou nové Příručky a Listovky
ke všem částem uznávacího řízení, mezinárodní certifikace a vývozu a dovozu osiva, kontrole oběhu, pověřování,
registraci osob a k dalším tématům, které budou upravené do tiskové podoby a budou vám předkládány výhradně
elektronickou cestou, tj. publikováním na našem webu, informací na Facebooku, e-mailem na adresy zájemců, kteří
požádají o zasílání touto formou. Součástí těchto publikací bude seznam kontaktů v rámci ústavu a seznam registrovaných dodavatelů.
Druhým krokem bude vytvoření kvalitního systému informací a jejich pravidelná aktualizace na našem webu. Současné členění části „osivo a sadba“ dozná ještě drobných úprav, ale v zásadě se významně měnit nebude. Budou se však aktualizovat všechny texty, aby přinášely aktuální a potřebné informace. Základem každého tématu
budou hlavní teze Příručky, tedy nové plánované příručky a k nim potřebné další pokyny a formuláře.
Třetím krokem bude systém školení a workshopů, dle předem stanoveného plánu. Podle dosavadních zkušeností se efektivním zdrojem informací zdají kratší on-line semináře doplněné workshopy a semináři s prezenční
formou. K tomuto kroku uvítáme vaši spolupráci v podobě námětů na školení, která budou chybět v námi nabízeném plánu.

Návěsky v tiskárně Peroutka, jejich objednávání
Před koncem roku jsme dostali z tiskárny návěsek informaci, že návěsky na skladě budou dostupné pouze do vyprodání zásob, poté se změní systém výroby tak, že se nebudou vytvářet skladové zásoby. To znamená, že u malých
objednávek co do počtu kusů, může dojít ke znevýhodnění ceny. Cesty z tohoto problému jsou v zásadě 3:
1.

Ponecháme plně na vašem uvážení objednávky v tiskárně.

2.

Nabízíme možnost „prostředníka“, tj. objednávky pro vás zprostředkujeme, ale s jistým předstihem, tj. 2x ročně před jarní a ozimou sezónou a po shromáždění požadavků, pak necháme vytisknout potřebné návěsky.
Spojením objednávek by se měla zvýhodnit cena tisku. Jde o všechny návěsky s „předtiskem“, a to pro jehličkové i termotransferové tiskárny, s čísly i bez nich.

3.

Pro dodavatele, kteří již disponují termotransferovými tiskárnami nebo o tom uvažují, nabízíme možnost
kompletního tisku návěsky na barevný podklad. K tomuto kroku je třeba požádat o uzavření smlouvy k používání loga Ústavu, kterou najdete na našem webu. Pro dodavatele, které by zaujala tato alternativa, nabízíme
další informace na e-mailu: navesky.os@ukzuz.cz.

Problematiku návěsek se snažíme řešit již dlouhodobě, proto zde předkládáme i náhradní řešení, ale znamená to přechod na jiný způsob tisku. Předpokládáme však s ohledem na ceny termotransferových tiskáren, že se tato zařízení
stávají dostupná i menším dodavatelům.

Smlouvy na používání loga Ústavu
Dodavatelé, popř. množitelé, kteří tisknou návěsky včetně loga Ústavu, musí
mít na jeho používání uzavřenou smlouvu s Ústavem. Provádíme kontrolu těchto subjektů a
postupně rozesíláme smlouvy k podpisu. Věnujte prosím podpisu smlouvy a vrácení 1 originálu zpět ústavu velkou pozornost. Současně se smlouvou vás žádáme o zaslání vzoru návěsky s
použitým logem Ústavu. Stejně tak je třeba učinit při jakékoli změně tiskového výstupu.
Dodavatelé, kteří originál smlouvy nevrátí, budou považováni za subjekty, kteří neoprávněně používají toto logo a
může s nimi být zahájeno správní řízení.
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Informace o stavu legislativy v OOS
Novela vyhlášky č. 61/2011 Sb., texty paragrafového znění i všech příloh jsou hotové a celý návrh novely je
zpracováván do legislativní podoby, je zaslán do vnějšího připomínkového řízení.
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 vlastnostem množitelských porostů. Nově navržený systém by měl být jednodušší, není svázaný přesný text slovního hodnocení 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.
UPOZORNĚNÍ

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky s tabulkovými
přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci „Aktuální informace“, tento soubor pak snadno vytisknete pro vaše potřeby.

Připomínáme
1.

Komunikujte s námi a využívejte e-maily obecné:
• odbor.os@ukzuz.cz slouží pro obecné dotazy a komunikaci, která není směřovaná na konkrétní osoby
• navesky.os@ukzuz.cz slouží pro uzavírání smluv ohledně použití loga ÚKZÚZ při tisku návěsek a veškerou
ostatní agendu spojenou s návěskami
• aktuality.oos@ukzuz.cz slouží pro přihlášení k elektronickému odběru našeho občasníku Aktuality a dalších
publikací

2.

Připomínáme termín 15. 1. 2021—od tohoto data nesmí dodavatelé, kteří nesplnili e-learningový kurz, vydávat RL
pasy. Tímto dnem končí roční výjimka pro registrované nebo evidované dodavatele.

3.

Na všech pracovištích ústavu platí nadále přísná bezpečnostní opatření, omezení osobních neohlášených návštěv.
Pokud s námi potřebujete cokoli projednat využijte, prosím, telefon, e-mail, videokonferenci. V nutných případech si prosím domluvte konkrétní termín návštěvy. Nadále platí, že většina referentů, jejichž
referát to umožňuje, vykonává tuto činnost z homeoffice, je tedy nutné tedy využít nejprve spojení e-mailové a mobilní telefon. V případě laboratoře osiva a sadby NRLOS v Praze a v Brně,
bude každodenní služba zajištěna pouze na těchto telefonech:
NRL OS Praha: 257 294 244
NRL OS Brno: 543 548 335

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2020
Zájemci mohou objednávat výtisk
u Ing. Komárkové na Odboru OS
v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz

1. část (verze 2020)
Volné listy s perforací

Ceny a typy výtisků jsou následující:

Metodika zkoušení osiva
1. + 2. část (verze 2020)
Metodika zkoušení osiva a sadby

490 Kč

540 Kč

1. část (verze 2020)
Vázané v kroužkové
vazbě (včetně pevných desek)

Metodika zkoušení osiva

580 Kč

1. + 2. část (verze 2020)
Metodika zkoušení osiva a sadby

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně

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

630 Kč
120 Kč

