
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

nové vydání Aktualit, druhé v letošním 

roce, přináší mnoho praktických infor-

mací.   

V našem občasníku Aktuality i na 

našich webových stránkách najdete 

informace, jak postupovat při získání 

oprávnění k vydání RL pasů po 15. led-

nu 2021,  jaké jsou podmínky vývozu a 

dovozu osiva do a z UK. Dodavatelé 

osiva zeleniny zaujme jistě příspěvek k 

testování ToBRFV pomocí PCR. Nepře-

hlédněte ani první informace k podává-

ní žádostí o uznání množitelských po-

rostů a novinky v  komunikaci. 

Jednotlivé články obsahují odkazy 

na bližší informace a formuláře na na-

šem webu. 

Připomínám, že pracoviště ústavu 

jsou uzavřená neohlášeným  návště-

vám. Pokud je návštěva nutná, je třeba 

ji předem domluvit telefonicky. Do 

budov návštěvy bez ohlášení vstupo-

vat nesmí, vzorky se ukládají na vrát-

nici. V případech, kdy je možné osob-

ní kontakt nahradit telefonickým nebo 

e-mailovým, prosím, využijte ho. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Nabídka on-line školení—I. část 
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Distanční test u osoby s výzvou před 15.1.2021, ale test splněn až po termínu 15.1.2021 

 Tyto subjekty či osoby musí požádat o udělení oprávnění prostřednictvím formulářů „Jednotná registrace a 

evidence osob“ Jednotná registrace a evidence osob (ÚKZÚZ) (eagri.cz), kde zaškrtnou „Žádost o udělení oprávnění 

k vydávání rostlinolékařských pasů“, a „Přílohy č . 3“ Příloha č. 3 (ÚKZÚZ) (eagri.cz), kterou vyplní kompletně. Tyto 

formuláře zašlou prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu jednotného podacího místa v Motole. Žá-

dost je bez poplatku, NEBUDOU na ni tedy lepit kolek. Nicméně ještě jednou je třeba zdůraznit – toto se týká subjek-

tů, které byly již před nabytím účinnosti novely zákona o rostlinolékařské péči byli registrovaní podle zákona             

č. 219/2003 Sb. nebo podle zákona č. 326/2004 Sb. (tedy před 15.1.2021) 

Přihlašovací údaje k testu  subjektům nezanikly, jsou stále platné. Mohou nastat následující situace: 

1. Subjekt složil test po 15.1.2021 – v tomto případě již nebude muset znovu skládat test, jen musí požádat o udělení 

oprávnění prostřednictvím výše uvedených formulářů. Po zaevidování nové žádosti, provedou inspektoři odboru 

terénní inspekce ohledání na místě. Následně vydá ústav Doklad o oprávnění. 

2. Subjekt test nesložil – musí podat novou žádost úplně prostřednictvím výše uvedených formulářů. Obdrží novou 

výzvu s přihlašovacími údaji a má na složení testu 30 dní od obdržení výzvy prostřednictvím DS nebo pošty. Hes-

lo přichází v SMS zprávě obvykle dříve než výzva. Inspektoři odboru terénní inspekce provedou ohledání na mís-

tě. Po úspěšném složení testu v termínu a po provedení ohledání vydá ústav  Doklad o oprávnění. 

3. Subjekt vůbec nezažádal o složení testu – pokud má výše zmíněné registrace z minulé doby, musí požádat výše 

popsaným postupem. Ústav bude postupovat stejně jako v případě 2, tedy vydá výzvu s přihlašovacími údaji a 

zašle subjektu (ten má pak na složení testu 30 dní od obdržení výzvy prostřednictvím DS nebo pošty). Heslo při-

chází v SMS zprávě obvykle dříve než výzva. Inspektoři odboru terénní inspekce provedou ohledání na místě. Po 

úspěšném složení testu v termínu a po provedení ohledání vydá ústav  Doklad o oprávnění. 

Subjekty, které si chtějí rozšířit již získané oprávnění k vydávání RL pasů o další komodity postupují takto: 

1. Vyplní formulář aktualizace údajů – nová podoba je již zveřejněna také na webu. Formulář je upravený, v části D 

si tedy zaškrtají VEŠKERÉ komodity, na které chtějí mít oprávnění vydávat RL pasy. 

2. Není zapotřebí znovu skládat test, ústav vydá Doklad o aktualizaci oprávnění.  

Po dobu trvání nouzového stavu v ČR je toto ohledání nahrazeno čestným prohlášením, které musí žadatel zaslat 

ÚKZÚZ(viz str. 3 Aktualit 2021).  

V tomto týdnu jsme přijali již první žádosti o uznání množitelských porostů. Dovolte mi, připomenout určitá pravi-

dla, která je třeba mít na paměti a dodržovat. Při jejich nedodržování budeme přerušovat řízení do doby doplnění 

žádostí, 

1. Správný zápis původu osiva a čerpaného množství:  

 České osivo – uznávací list !!!+ kolik bylo čerpáno v kg 

 Zahraniční osivo – česká dovozová partie + kolik bylo čerpáno v kg 

 Víceletý porost – uznávací list porostu z minulého roku + čerpané množství 0 kg 
Prosím, dodržujte pravidla zápisu původu osiva a použitého množství. 

2. Uvádět správně předplodiny dle LPIS, provádí se kontrola u každé žádosti podle uvedeného DPB a konkrétního pozemku. 

3. Předplodiny u osiva olejnin uvádět dle účelu použití osiva, osivo z pozemků, kde byla využitá jen 3-letá doba pěstování po 
sobě, nemůže být certifikované podle Schémat OECD, a to ani za předpokladu, že byla založená vegetační zkouška. 

4. Porosty, které jsou určené k výrobě ekologického osiva, je třeba správně číslovat.  

5. Společný souhlas majitele práv k odrůdám, přikládejte vždy společně se žádostmi k danému termínu. Učiňte tak i opakova-
ně, je-li společný souhlas k více plodinám v různých termínech podání. 

S ohledem na nákazovou situaci se na vás obracíme s prosbou zasílat žádosti zpracované elektronicky 

přes Portál farmáře nebo ve firemním SW a originály zasílat DS nebo výjimečně poštou. Osobní podá-

ní letos nepoužívejte. Podání DS nebo poštou NEduplikujte ani NEopakujte. 

Oprávnění k vydávání RL pasů po 15. 1. 2021 

Podávání žádostí o uznání množitelských porostů 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_uvodni-stranka.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_priloha-c-3.html


Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v České republice přijal ÚKZÚZ mimořádné opatření v případě 

ohledání na místě po podání Žádosti o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů.  

Ohledání na místě bude po dobu závažné nákazové situace do odvolání nahrazeno „Čestným prohlášením“. Při po-

dání Žádosti o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, zašlete současně i formulář „Čestné prohláše-

ní“. V případě, že podání žádosti již bylo učiněno, je třeba dodatečně zaslat tento formulář.  

Plnění povinností vyplývajících z oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů zkontrolují inspektoři ústavu ná-

sledně při pravidelné roční kontrole.  

Formulář „Čestné prohlášení“ naleznete na www.ukzuz.cz, včetně dalších informací. 

1. Vývoz osiva do UK 

Dle současných informací od 1.1.2021 osivo zemědělských druhů a zelenin vyrobené 

v EU lze dovážet do UK, pouze v případě, že bylo certifikováno podle mezinárodně 

platných systémů certifikace (OECD, ISTA) a v případě, že se jedná o osivo odrůd pod-

léhajících registraci, lze dovážet do UK jen odrůdy zapsané v Národním katalogu od-

růd UK.  

 Ochrana práv k odrůdám rostlin 

UK bude nadále uznávat práva již udělená Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO) 

na základě nařízení Rady (ES) č. 2100/94. V případě procesů neuzavřených do 31. 12. 

2020 budou muset být podány nové žádosti, a to u agentury APHA (Animal and Plant Health Agency) pro udělení 

národní ochrany v UK a u CPVO pro udělení komunitární ochrany.  

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty - fytosanitární oblast/podmínky 

Informace UK k dovozu z EU jsou k dispozici na: Importing and exporting plants and plant products from 1 January 

2021 - GOV.UK (www.gov.uk)   a s ohledem na stále probíhající jednání mezi EU a UK se mohou měnit. 

V ČR bude prováděna rostlinolékařská certifikace pro všechny vyvážené zásilky, které budou dováženy do UK 

od 1. 1. 2021. K vývozní certifikaci zásilek musí vývozce předložit zásilku před odesláním! Informace ÚKZÚZ k žá-

dosti o vývoz: Vývozní rostlinolékařské šetření (ÚKZÚZ) (eagri.cz). 

Vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK budou fytosanitární podmínky a kontroly uplatňovány postupně 

ve třech časových obdobích. V rámci těchto období budou muset vývozci postupně opatřovat zásilky příslušnými 

doklady, registrovat se do informačních systémů UK a přihlašovat zásilky ke kontrolám. 

 

Další informace: 

 Na základě smlouvy mezi EU a UK jsou uvedená opatření platná pro Anglii a Skotsko, severní Irsko i nadále 

zůstává součástí vnitřního trhu EU a tedy platí pro něj stejná pravidla pro uvádění RM na trh jako před vystoupením 

UK z EU. 
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Brexit—praktické informace - vývoz osiva a sadby 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/registrace-dodavatelu/cestne-prohlaseni-zadatele-o-opravneni-k.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products#importing-plants-and-plant-products-into-england-scotland-and-wales-from-the-eu
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products#importing-plants-and-plant-products-into-england-scotland-and-wales-from-the-eu
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/vyvoz-do-tretich-zemi/rostlinolekarska-kontrola-pred-vyvozem/
http://eagri.cz/public/web/file/668590/Brexit_dovoz_rostlin_a_RP_harmonogram.pdf
https://www.gov.uk/transition
https://www.sasa.gov.uk/eu-exit-guidance


2. Dovoz osiva a sadby z UK do ČR (EU)  

Podmínky pro dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin z UK, stejně jako pro ostatní třetí země, stanovuje 

§ 18 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů. 

Rozmnožovací materiál musí splňovat také příslušné fytosanitární požadavky pro dovoz rostlinných komodit ze 

třetích zemí. 

Osivo zemědělských druhů a zelenin 

Základní podmínkou pro dovoz osiva zemědělských druhů a zelenin ze třetích zemi do EU je udělení tzv. ekvivalen-

ce pro polní přehlídky dané třetí zemi. Do doby, než UK obdrží udělení ekvivalence pro polní přehlídky, nelze dová-

žet do EU osivo zemědělských druhů a zelenin. Předpokládáme, že udělení ekvivalence pro polní přehlídky, bude 

schváleno počátkem února 2021. 

 Rozmnožovací materiál sazenic zelenin a ovocných druhů 

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/2219, o rovnocennosti rozmnožovacího materiálu a sadby 

zeleniny, mimo osivo, a rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce 

vyprodukovaných ve Spojeném království, lze od 1.1.2021 dovážet rozmnožovací materiál sazenic zelenin a ovoc-

ných druhů vyrobený v UK. 

Registrace odrůd 

Společné katalogy odrůd zemědělských druhů a zelenin  

Od 1.1.2021 je na UK pohlíženo jako na třetí zemi. Odrůdy zapsané ve evropských společných katalozích odrůd ze-

mědělských druhů a druhů zeleniny pouze prostřednictvím UK byly ke dni 1.1.2021 z katalogů vymazány a nelze 

jejich rozmnožovací materiál nadále uvádět do oběhu na území EU (viz dodatek A 2021/1 ke konsolidovanému znění 

Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin z roku 2020 a dodatek H 2021/1 ke konsolidovanému znění 

Společného katalogu odrůd druhů zeleniny z roku 2020). 

Národní registry odrůd révy vinné a ovocných druhů a národní registry dodavatelů 

Podle právních předpisů EU může být rozmnožovací materiál odrůd révy vinné a ovocných druhů podléhajících 

registraci uváděn do oběhu pouze v případě, že jsou odrůdy zahrnuty v národním registru alespoň v jednom člen-

ském státě, nebo, v případě směrnice Rady 98/56/EHS o okrasném rozmnožovacím materiálu, jsou vedeny v sezna-

mu dodavatelů v jednom členského státu EU. Odrůdy, které byly zahrnuty pouze do národního registru nebo sezna-

mu dodavatelů UK nemohou být od 1.1.2021 v EU uváděny do oběhu. 

V případě podání žádosti o registraci odrůd všech povinně registrovatelných druhů musí žadatel z UK k podání žádosti a k jedná-

ní v řízení o registraci odrůdy zmocnit zástupce, který má bydliště, trvalý pobyt nebo sídlo v ČR nebo v jiném členském státě. 

Ochrana práv k odrůdám rostlin 

Odrůdová práva Společenství udělená před 1.1.2021 CPVO na základě nařízení Rady (ES) č. 2100/94 zůstanou 

v platnosti na území EU bez ohledu na to, že žádost byla podána osobou a práva udělena osobě se sídlem v UK. 

CPVO nebude nadále akceptovat pro udělení komunitární ochrany výsledky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 

(OUS) provedených v UK. 

Pro registraci odrůd v ČR nebo udělení národních ochranných práv ČR nadále umožní využití výsledků zkoušek 

OUS provedených v UK. Akceptace výsledků však bude řešena individuálně v závislosti na použité metodice zkou-

šek a legislativě UK. Tato možnost vyplývá z členství ČR a UK v Unii pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV). 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty – fytosanitární oblast/podmínky  

Odchodem Spojeného království (UK) z EU se UK stává třetí zemí se všemi důsledky, které z toho plynou. Dovozní 

podmínky pro rostliny a rostlinné produkty z UK budou od 1.1.2021 shodné jako pro ostatní třetí země mimo EU, tj. 

dle nařízení (EU) 2016/2031 a prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, které bylo změněné prováděcími nařízeními (EU) 

2020/2210 a 2020/2011 zohledňující vystoupení UK z EU. 

Zásilky vstupující na území EU musí být zapsány v systému TRACES NT a jejich kontrola bude zpoplatněna 

podle pravidel jednotlivých států. 

ROČNÍK 2021,  ČÍSLO 2  Stránka 4 

Brexit—praktické informace - dovoz osiva a sadby 



ROČNÍK 2021,  ČÍSLO 2  Stránka 5 

 Dne  30. 1.  2021 vstupuje v účinnost prováděcího nařízení Komise, které doplňuje prováděcí nařízení Komise 

(EU) 2020/1191, týkající se opatření proti zavlékání viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a je-

ho rozšiřování na území Unie. 

Uvádění do oběhu v EU 

 Nově zavedené změny zpřísňují požadavky na testování osiva rajčete 

(Solanum lycopersicum) a papriky (Capsicum spp.) na přítomnost ToBRFV. Od 1. 4. 

2021 platí, že před prvním přemístěním těchto osiv v rámci EU musí být osiva po-

drobena úřednímu vzorkování a testování na ToBRFV s negativním výsledkem, 

přičemž k testování mohou být použity pouze molekulární metody (PCR/real-time 

PCR) uvedené v příloze nařízení 2020/1191. Tento požadavek platí i pro provozova-

tele, kteří prodávají osiva pouze konečným uživatelům. Osiva rajčete a papriky, kte-

rá byla otestována na ToBRFV metodou ELISA, mohou být v EU přemísťována bez 

přetestování metodou PCR pouze do 31. března 2021. 

Dovoz ze třetích zemí 

 Obdobně i pro dovoz osiv rajčete a papriky ze třetích zemí platí, že 

v rostlinolékařských osvědčeních vydaných od 1. 4. 2021 musí dodatkové prohlášení 

potvrzovat, že dotčené osivo bylo testováno jednou z metod PCR uvedených 

v příloze nařízení 2020/1191 (nestačí tedy testování metodou ELISA). Další změnou 

pro dovoz osiv rajčat a paprik je zrušení požadavku na uvedení registrovaného stanoviště produkce v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, místo toho má být uvedena informace zajišťující vysledovatel-

nost stanoviště produkce matečných rostlin.  

Uvádění osiva rajčete a papriky do oběhu do 31. 3. 2021, jak postupovat po tomto datu 

 V současné době mohou být ve skladech provozovatelů uskladněna osiva, která byla v loňském roce úředně 

otestována pouze metodou ELISA. Tyto partie mohou být expedovány s rostlinolékařským pasem bez přetestování 

metodou PCR a to pouze do 31. března 2021. Pokud ale tyto partie nebo jejich části budou expedovány ještě po 

31. březnu 2021, musejí být nejpozději k tomuto datu otestovány metodou PCR s negativním výsledkem.  Ve skla-

dech provozovatelů mohou být také osiva původem z jiných členských státu EU, tato osiva není nutné znovu testo-

vat, jelikož již byla v rámci EU přemístěna. Obdobně osiva dovezená ze třetích zemí není nutné znovu testovat, pro-

tože jejich testování je zajištěno při dovozní kontrole.  

Postup ÚKZÚZ 

 Vzhledem k tomu, že tato změna fytosanitárních požadavků 

pro přemísťování osiva rajčete a papriky byla provedena až v době, 

kdy již byla část osiva z české produkce otestována pouze metodou 

ELISA, zajistí ÚKZÚZ nový odběr vzorků a přetestování příslušných 

partií v rámci provádění průzkumu výskytu viru v ČR. V těchto přípa-

dech zainteresované firmy nehradí náklady vzorkování a testování.  

Odběr vzorků provede 

místně příslušné Oddě-

lení terénní inspekce 

ÚKZÚZ po dohodě s 

dodavatelem osiva, 

která osiva bude nutné 

přetestovat PCR. 

 

ToBRFV  
Změna podmínek pro přemísťování a dovoz osiv rajčete a papriky 



 Máme za sebou náročný rok po všech stránkách. I přes všechna úskalí se několik věcí podařilo realizovat. 

Především jsou to nové webové služby. Dále úpravy některých funkcionalit na Portálu farmáře, které využívá-

te. Také dalších novinek v letošním roce bude hned několik:  

1. Nový systém kontroly předplodin v LPIS, který bude prováděn jako součást ověření žádostí automaticky. S tím 

souvisí i správné vedení záznamů v LPIS ze strany množitelů.   

2. Při podávání žádostí o uznání množitelských porostů sadby brambor není nutné potvrzení o negativním testu na 

pozemku…. Na žádosti dodavatel pouze uvede prohlášení, že testování bylo provedené s negativním výsledkem. 

Při ověření přijatých žádostí si tuto skutečnost zkontrolujeme v rámci nového propojení našich SW.  

3. Dokončíme změnu systému v podávání informací o výsledcích testování karanténních bakterióz v rámci poskliz-

ňových zkoušek sadby brambor. Tyto informace budou dostupné jako součást 3. přehlídky množitelského poros-

tu na Portálu farmáře, a to ihned po jejich ukončení. Dodavatelé, kteří porosty přihlašují, budou mít výsledky k 

dispozici, stejně tak inspektoři, kteří vzorky odebírali.  

4. Největší změnou bude nový systém přehlížení množitelských porostů. Nejprve jsme uvažovali pouze o odstraně-

ní bodového hodnocení porostů, a tak jen o lehké „kosmetické“ úpravě v dlouholeté praxi přehlídek množitel-

ských porostů. Ale při práci na novele vyhlášky 61/2011 Sb., resp. na příloze 3, jsme si uvědomili, že je třeba se na 

věc podívat komplexněji, s ohledem na současné technologie při čistění a zpracování osiva. A proto je úpra-

va zcela zásadní. K této části změn jsou připravená školení dodavatelů, pověřených přehlížitelů i pracovníků ús-

tavu.  

5. A v neposlední řadě chceme ještě zlepšit systém informací směrem k vám, zlepšit spolupráci se všemi pověřený-

mi osobami, kterou jsme začali „oprašovat“ koncem loňského roku. Součástí zlepšení by měla být i revize kontrol-

ních mechanizmů.   

6. Na Portálu farmáře jsou upravené formuláře podání téměř u všech možných, stejně tak jsou dokončené nové we-

bové služby, které už několik let plánujeme.  

7. Vyzkoušejte znovu možnost podání žádostí o tisk návěsek prostřednictvím Portálu farmáře, V současné chvíli 

bychom toto podání preferovali. Je to poslední formulář, který máte k dispozici již dlouho, ale nebyl doladěný, 

protože se nepoužíval. Jen díky některým z vás jsme nakonec formulář upravili a teď je třeba ho začít používat.  

Znovu se na vás obracím s žádostí o podávání maximálního množství žádostí a dokladů elektronicky, tj. SW proti 

SW. Následně pak proveďte podání podle správního řádu, a to pouze 1x. Využívejte prosím v maximální mí-

ře datové schránky, omezte podání poštou a osobně. S ohledem na nákazovou situaci, teď po novém roce, se obá-

vám prodloužení práce z homeoffice. Na základě loňských zkušeností budeme i v rámci zpracování žádostí postu-

povat jinak.    
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 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 2021 

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 
 

 

Informace o stavu legislativy v OOS  

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

 Novela vyhlášky č. 61/2011 Sb., texty paragrafového znění i všech příloh jsou hotové a celý návrh novely je  

zpracováván do legislativní podoby a brzy bude předán do vnitřního 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 vlast-

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

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

tečném zjištění, pouze s rozlišením vlastností limitovaných a ostatních. 

 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 vytisk-

nete pro vaše potřeby. 

 

 

1. Připomínáme všem dodavatelům ekologického osiva povinnou aktualizaci údajů v databázi ekolo-

gického osiva (DEO). Neplnění této povinnosti komplikuje udělování výjimek na použití konvenční-

ho osiva v EZ a může být  postiženo pokutou ve správním řízení podle § 38a odst. 2 písmeno h). 

2. Kruhové testy pro semenářské laboratoře budou letos rozšířeny i o vzorek na zkoušku zdravotního stavu osiva. 

3. Vyhodnocení kruhových testů rozesílá NRLOS po každém ukončeném a vyhodnoceném kole a sumárně s celko-

vým vyhodnocením práce pověřené laboratoře. 

4. Druhá část kontrol pověřených laboratoří proběhne opět v on-line režimu. Žádám vás proto o spolupráci a včasné 

zaslání požadovaných dokladů a informací. 

5. Připravená novela vyhlášky 61/2021 Sb. zvyšuje velikost partie sadby brambor. Protože se její projednávání s ohle-

dem na mimořádná opatření opozdilo a tím i její platnost, budeme akceptovat od 1. 1. 2021 velikost partie 50 t, jak 

navrhuje novela předpisu. 

UPOZORNĚNÍ 

Připomínáme 

 V příštím vydání Aktualit vás podrobně seznámíme s novinkami na 

Portálu farmáře a také se společnou žádostí o uznání množitelského porostu a o 

předvývozní rostlinolékařské šetření. 

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/

