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Výroční zpráva o činnosti
Národní referenční laboratoře za rok 2021
Všechny plánované i mimořádné úkoly požadované v r. 2021 byly splněny navzdory
omezením vyplývajícím z celosvětové pandemické situace. Na pracovištích byla
zavedena účinná hygienická opatření, která minimalizovala negativní vliv šíření SARSCoV-2. Významná omezení se týkala především školení a pracovních cest. S využitím
IT technologií se podařilo většinu nezbytných zasedání a školení absolvovat ve
virtuálním prostoru.
V oblasti Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) bylo dokončeno
sjednocení vybavení všech pracovišť a stanovení všech vzorků AZZP probíhá
v rozšířené verzi, tedy včetně rizikových prvků. Pokračovaly práce na rozšíření
parametrů stanovovaných metodou NIRS. Koncem roku byl zakoupen spektrometr
s rozsahem měření ve střední infračervené oblasti (MIR), který umožní další rozšíření
spektrálních analýz, především pro potřeby stanovení organické hmoty půdy.
Dále byly provedeny úpravy postupů tak, aby se významně snížilo množství
používaných chemikálií i odpadu produkovaného laboratoří při analýze půd.
NRL se také již několikátý rok podílela na plnění úkolů Národního akčního plánu
pro snížení používání pesticidů. Na tento úkol byly z MZe uvolněny investiční
i provozní prostředky, které umožnily zvládnout zcela výjimečný nárůst požadavků na
stanovení škodlivých organismů rostlin. Jednalo se především o řešení významných
fytosanitárních úkolů, jako byl cíleně prováděný průzkum sadů na výskyt virů
způsobujících maloplodost třešní a višní a cílený průzkum výskytu vybraných chorob
révy vinné ve vinicích na jižní Moravě. Finanční prostředky poskytnuté MZe umožnily
rovněž provést i detekci viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV) u osiva českých
odrůd papriky a rajčat z genové banky VÚRV.
Pro splnění požadavků vyplývajících z Nařízení 625/2017 se nadále prohlubovalo
zapojení diagnostických laboratoří ODŠOR do sítě Národních referenčních laboratoří
pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin, sdružených a koordinovaných EU-RL
pro příslušné specializace.
Specialisté NRL se aktivně podíleli na práci v ISO, CEN, CIPAC, EPPO a dalších
organizacích. Pro potřeby Nařízení 1009/2019 byla Evropskou komisí (EK) vypsána
celá řada požadavků na normalizaci. ÚKZÚZ byl úspěšný v tendru na vývoj metod pro
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stanovení vybraných parametrů v rostlinných biostimulantech a následně i v dalším
tendru pro validaci těchto metod. Tato činnost je plně financována EK a bude
pokračovat i v následujících letech.
V r. 2021 proběhl pravidelný dozorový audit ČIA akreditovaného subjektu 1071 NRL
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pracovišti OdMPZ prodloužil ČIA platnost
udělené akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Na Oddělení osiv
a sadby proběhl náročný a komplexní audit ISTA.
V r. 2021 pokračoval upgrade Laboratorního informačního a řídícího systému
(Labsystém), který je spojen s reorganizací jednotlivých databází a s vyšším využitím
přímých přenosů dat. Všechny laboratoře postupně začaly využívat i podpůrný modul
tohoto programu pro metrologii.
Podrobněji jsou jednotlivé aktivity NRL popsány v následujících kapitolách.
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1 Odborná činnost
1.1 Kontrola vstupů do půdy
Ve všech oblastech činnosti byly úkoly plněny podle požadavků technických útvarů.
Na pracovištích v Plzni, Brně a Opavě se provádí agrochemické zkoušení
zemědělských půd. Základní parametry pH, P, K, Ca a Mg byly postupně rozšiřovány
o stanovení síry, mikroelementů (Cu, Fe, Al, Zn, Mn, B) a kadmia metodou ICP-OES.
Stanovované parametry, které charakterizují kvantitativní i kvalitativní obsah organické
hmoty v půdě, jsou nyní: oxidovatelný uhlík, glomalin, celkový dusík, barevný kvocient
Q4/Q6, celkový organický uhlík (TOC), lehká a těžká frakce a vodou extrahovatelný
uhlík. Pro tato stanovení se využívá metoda spektroskopie v blízké infračervené
oblasti (NIRS). Počty analyzovaných vzorků a stanovených parametrů pro AZZP jsou
uvedeny v Tabulce 1.1.1.
Tabulka 1.1.1: Agrochemické zkoušení zemědělských půd
Brno
Vzorky AZZP/
parametry
- z toho základní
AZZP
- z toho
rozšířené AZZP
- z toho vzorky
na analýzu SOM

19392/
194548

Opava
Plzeň
počet vzorků
26865/
16804/
441988
277781

celkem
63061/
914317

15025

0

0

15025

4367

26865

16804

48036

1383

2322

1491

5964

Základní AZZP: P, K, Ca, Mg, pH/CaCl2, u vybraných vzorků stanovení uhličitanů,
půdní druh a pH pufru pro korekci fosforu stanoveného spektrofotometricky.
Rozšířené AZZP: P, K, Ca, Mg, pH, Al, B, Cu, Cd, Fe, Mn, S, Zn.
SOM – Půdní organická hmota: oxidovatelný uhlík, glomalin, celkový dusík, barevný
kvocient Q4/Q6, celkový organický uhlík (TOC).
V agrochemickém zkoušení zemědělských půd došlo k úpravám pracovních postupů
tak, aby se minimalizovala environmentální i ekonomická zátěž. Všechna pracoviště
upravila v roce 2021 postup pro výluh Mehlich 3 snížením navážky, čímž se snížilo
množství použitých chemikálií.
Další agrochemické analýzy probíhaly na všech pracovištích podle plánu. Stručné
přehledy nejdůležitějších analyzovaných skupin jsou uvedeny v Tabulkách 1.1.2–
1.1.4.
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Tabulka 1.1.2: Analýza půd a podobných materiálů (kaly, sedimenty)
Důvod analýzy

Brno
počet
vzorků/
parametrů

Opava

Plzeň

Lípa

celkem

počet vzorků/
parametrů

počet vzorků/
parametrů

počet vzorků/
parametrů

počet vzorků/
parametrů

Agrochemické
54/324
zkoušení
Bazální
371/9128
45/1530
218/1373
monitoring půd
Kontrola
přítomnosti
4/200
pesticidů
Korekce
regeneračního
18/144
11/92
13/104
hnojení
Mikrobiologie
9/33
lesních půd
Nádobové
156/1422
zkoušky
Odrůdové
136/1306
80/640
50/700
pokusy
Pokusy
zkoušek užitné
135/1328
81/653
64/588
hodnoty
Polní zkoušky –
154/1896
12/108
EZ
Polní zkoušky
531/7277
340/6510
280/2775
Polní zkoušky –
33/66
AZP stacionár
Průzkum
601/21607
lesních půd
Registr
245/6718
281/7552
268/7236
kontamin. ploch
Rozbory kalů
40/1468
14/476
ČOV
Rozbory
40/810
5/170
sedimentů
Testy
homogenity
130/1167
a stability pro
OdMPZ
Úřední kontrola
27/2565
EZ
VUK – kaly
3/36
VUK – půdy
6/12
Ostatní *
981/12118
586/7287
242/3016
Celkem
3019/47694 2098/46841
1147/15900
* - objednávky, kontrola kvality, MPZ, ostatní požadavky
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54/324
634/12031
4/200

33/268

75/608
9/33
156/1422
266/2646
280/2569

24/216

190/2220

230/2070

1381/18632
33/66
601/21607
794/21506
54/1944
45/980

130/1167

27/2565

3/12
290/2566

3/36
6/12
1812/22433
6554/113001

Tabulka 1.1.3: Analýzy rostlinného materiálu
Brno
Opava
Plzeň
počet vzorků/ počet vzorků/ počet vzorků/
parametrů
parametrů
parametrů
Polní zkoušky
468/4309
28/316
238/2150
Polní zkoušky
50/1290
– EZ
Polní zkoušky
8/696
– lyzimetry
Nádobové
357/2532
zkoušky
Bazální
monitoring
85/1295
půd
Průzkum
413/7847
lesních půd
Kontrola
přítomnosti
85/6302
pesticidů
Kontrola
rostlin po
15/255
aplikaci kalů
SZIF
6/18
Testy
homogenity a
198/1158
stability
Úřední kontr.
ekologického
61/7073
zemědělství
Stanovení
9/9
8/8
sušiny
Ostatní *
70/1789
12/170
14/248
Celkem
1395/26021
49/495
673/10253
* - objednávky, kontrola kvality, MPZ, ostatní požadavky, ….
Důvod
analýzy

Lípa
počet vzorků/
parametrů

celkem
počet vzorků/
parametrů
734/6775
50/1290
8/696
357/2532
85/1295
413/7847
85/6302

15/255
6/18
198/1158

61/7073
19/38

36/55

19/38

96/2207
2136/36807

Tabulka 1.1.4: Analýzy vod
Důvod
analýzy

Brno
Opava
počet vzorků/ počet vzorků/
parametrů
parametrů

Plzeň
počet vzorků/
parametrů

Srážkové
vody
36/432
13/156
56/677
Lyzimetrické
vody
119/1353
95/1153
Postřikové
kapaliny
16/173
Kontrola
pesticidů
2/5
Závlahové
vody
4/48
Ostatní *
14/144
1/30
Celkem
191/2155
14/186
151/1830
* - objednávky, kontrola kvality, MPZ, ostatní požadavky, ….
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Lípa
počet vzorků/
parametrů

celkem
počet vzorků/
parametrů

24/288

129/1553
214/2506
16/173
2/5

24/288

4/48
15/174
380/4459

Dalšími důležitými vstupy do půdy jsou minerální a organická hnojiva, která
se analyzují na pracovištích v Plzni a v Praze. Zde se osvědčila společná kniha v nové
verzi Labsystému. Na rozboru převážné části vzorků se podílí obě pracoviště, jejich
vzájemná spolupráce je velmi dobrá. Přehled analyzovaných vzorků je uveden
v Tabulce 1.1.5.
Tabulka 1.1.5: Analýzy hnojiv
Praha
Plzeň
celkem
počet
počet
počet
vzorků/parametrů vzorků/parametrů vzorků/parametrů
Cílená kontrola – digestáty
16/376
16/376
Cílená kontrola – komposty
105/2689
105/2689
Cílená kontrola – statková
hnojiva
11/250
11/250
Registrace
34/475
17/345
51/820
Kontrola
100/1427
68/1316
168/2743
Test homogenity
20/180
20/180
Výživářské zkoušky
9/248
9/248
Ostatní *
28/298
64/950
92/1248
Celkem
162/2200
310/6354
472/8554
* - objednávky, kontrola kvality, MPZ, ostatní požadavky, ….
Důvod analýzy

Oddělení mikrobiologie a biochemie pokračovalo v mikrobiologickém průzkumu půd a
v ekotoxikologických testech. Ekotoxikologické parametry vzorků byly stanoveny
pomocí baterie ekotoxikologických testů (krátkodobá nitrifikační aktivita, respirace
mikroorganismů, růst kořene salátu, reprodukce roupice Enchytraeus crypticus
a chvostoskoka Folsomia candida). Baterie byla rozšířena o test reprodukce žížaly
Eisenia andrei.
Tabulka 1.1.6: Analýzy Oddělení mikrobiologie a biochemie
Počet vzorků

Důvod analýzy

Stacionární pokus ekologického zemědělství
Stacionární pokus – porovnání účinnosti
digestátů s různými typy hnojiv
Bazální monitoring mikrobiálních parametrů
Průzkum lesních půd
Lesní půdy, kontrola vápnění
Ekotoxikologické hodnocení hnojiv a surovin
na jejich výrobu
Celkem

6

30

Počet stanovených
parametrů
150

72

648

41
15
12

861
285
108

5

101

175

2153

Pracoviště NRL v Plzni, Praze a Opavě se v r. 2021 ve spolupráci s Oddělením MPZ
podílela na přípravě vzorků a analytických podkladů pro validační studii k vypracování
nové evropské normy CEN TC 455/WG4 pro stanovení rizikových prvků a sušiny
v rostlinných biostimulantech.
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1.2 Bezpečnost potravních řetězců – kontrola krmiv
Dodání a analýzy vzorků krmiv v roce 2021 byly stejně jako v předchozím roce značně
ovlivněny protiepidemickými opatřeními v důsledku pandemie covid-19.
Podle stanoveného Plánu analytické činnosti byla prováděna cílená kontrola křížové
kontaminace a kontrola používání nepovolených doplňkových látek a zakázaných
stimulátorů růstu metodami kapalinové chromatografie (LC-MS/MS, HPLC). V rámci
úředních a cílených kontrol bylo dále stanoveno široké spektrum analytů od základních
parametrů (dusíkaté látky, tuk, vláknina, aminokyseliny) přes doplňkové látky (vitamíny
A, E, D3, kokcidiostatika, močovinu aj.) až po rozsáhlou skupinu analytů řazených do
skupiny nežádoucích či zakázaných látek (těžké kovy, fluoridy, dusitany, rezidua
pesticidů, mykotoxiny, rostlinné toxiny, melamin, kyselina kyanurová a perzistentní
organické polutanty).
Pro analýzu těžkých kovů (Pb, Cd, Hg, As, Ni), selenu, jodu, kobaltu a dalších makro
a mikroprvků (Ca, K, Mg, P, Na, Cu, Zn, Fe, Mn) byla využita instrumentace ICP-MS,
ICP-OES a AMA. S využitím technik HPLC a LC-MS/MS byly analyzovány vzorky na
obsah vitamínu A, E, D3 a dalších doplňkových látek. Stejná technika byla využita pro
stanovení mykotoxinů, přírodních toxinů, melaminu a kyseliny kyanurové.
Jako v předchozích letech patřil velký podíl činnosti analýzám pro potřeby OdMPZ,
přičemž dominantní část tvořily vzorky pro testy homogenity materiálů určených pro
kruhové testy. Celkové počty vzorků a proměřených parametrů pro potřeby Sekce
zemědělských vstupů (SZV) jsou uvedeny v tabulkách č. 1.2.1 a 1.2.2. Vzorky a
parametry proměřené pro jiné účely, než SZV jsou uvedeny v tabulce č. 1.2.3.
Tabulka č.1.2.1. Počty vzorků a stanovovaných parametrů ve vzorcích krmiv a
surovin pro výrobu krmiv pro potřeby Sekce zemědělských vstupů (SZV).
Důvod
analýzy
Úřední
kontroly
Cílené
kontroly a
monitoring
Celkem

Brno
Lípa
počet vzorků/ počet vzorků/
parametrů
parametrů

Opava
počet vzorků/
parametrů

Praha
počet vzorků/
parametrů

celkem
počet vzorků/
parametrů

193/2091

104/610

90/1245

191/2328

578/6274

356/17458

29/115

51/185

168/1744

604/19502

549/19549

133/725

141/1430

359/4072

1182/25776

Celkový počet vzorků u jednotlivých pracovišť je součtem vzorků, které byly dodány na pracoviště
zbožíznalcem a vzorků, které byly na pracoviště přeposlány z jiné pobočky pro analýzu konkrétního
parametru v rámci podílející se laboratoře.
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Tabulka č. 1.2.2. Počty vzorků a stanovovaných parametrů ve vzorcích krmiv a
surovin pro výrobu krmiv pro potřeby SZV.
Důvod analýzy

Brno
počet
vzorků/
parametrů

Úřední kontrola
192/2073
základní
Reklamace
4/30
Prolongace
Zkoušení jakosti
27/954
Biologické zkoušení
Monitoring
radioaktivní
8/33
kontaminace
CK přítomnosti
1/5
živočišných bílkovin
CK na přítomnost
tkání such. živ.
v rybí moučce
CK
vinylthiooxazolidonu
CK theobrominu
CK vybraných
15/487
POPs
CK stimul. /inhibit.
růstu
Sledování
31/1091
mykotoxinů
CK používání
kokcidiostatik
Monitoring
mykotoxinů na
31/1066
farmách
CK pesticidů
58/10090
CK přítomnosti
92/914
těžkých kovů
CK dusitanů
9/36
CK kontaminace
léčivy
CK fluoru
10/42
CK melaminu
7/35
CK parametrů
14/109
glycerolu
CK dodržování
49/622
limitů DL
Kontrola v EZ –
18/666
mykotoxiny
Kontrola v EZ –
13/2262
pesticidy
Celkem
579/20515

Lípa
počet
vzorků/
parametrů

Opava
počet
vzorků/
parametrů

Praha
počet
vzorků/
parametrů

celkem
počet
vzorků/
parametrů

102/596

90/1245

188/2309

572/6223

1/1

5/31
8/32

35/986
24/401

24/401
8/25

8/32

26/98

50/188

4/11

2/10

6/28

13/54

2/8

2/8

14/56

14/56
22/88

22/88
15/487
15/169

15/169
31/1091

108/1406
3/15

108/1406
34/1081
58/10090

1/15

4/20

1/1

98/950
9/36

10/40

10/40
10/42
7/35
14/109

12/20

2/2

63/644
18/666
13/2262

156/1113

141/1430

364/4085

1240/27143

Zkratky: CK – cílená kontrola, EZ – ekologické zemědělství, zakáz. stimul. / inhib.: zakázané stimulátory
a inhibitory, such. živ.: suchozemští živočichové.
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Tabulka č. 1.2.3. Počty vzorků a stanovovaných parametrů pro jiné účely než
požadavky SZV.
Důvod analýzy
Kontrola kvality
Vzorky OMPZ
Objednávky
Celkem

Brno
počet
vzorků/
parametrů
54/683
452/2004
70/2895
576/5582

Lípa
počet
vzorků/
parametrů
42/279
6/89
48/368

Opava
počet
vzorků/
parametrů
71/261
1/1
72/262

Praha
počet
vzorků/
parametrů
49/124
14/228
8/121
71/473

celkem
počet
vzorků/
parametrů
216/1347
472/2321
79/3017
767/6685

Zkratky: OMPZ: Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.
Poznámka: v řádku Kontrola kvality jsou uvedeny vzorky z MPZ a z opakování analýz v jiné laboratoři
z důvodu kontroly správnosti nevyhovujícího výsledku.
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1.3 Kvalita rostlinné produkce a ekologické zemědělství
Všechny analýzy pro odbor Národního odrůdového úřadu (NOÚ) probíhaly v roce 2021
podle plánu.
Tabulka č. 1.3.1. Počty vzorků a počty stanovovaných parametrů pro potřeby
NOÚ.

Obilniny
(pšenice, ječmen,
žito, oves, triticale,
kukuřice)
Olejniny
(řepka, hořčice,
mák, len)
Luskoviny
(hrách, sója, bob,
lupina, peluška)
Ostatní
(chmel,
makovina,
konopí, zelenina,
ovoce)
Sklizňová sušina
Celkem vzorků
NOÚ
Celkem
parametrů NOÚ

Brno

Brno

Brno

Opava

Opava

Plzeň

Lípa

Celkem

OTO

ONIR

OMB

ONIR

OARK

ONIR

OSARK

vzorků

316

1441

1441

928

4353

589

8479

1 278

1876

255

197

197

73

207

138

66 Elisa
1056

722

411

121

1177

5 335

1 278

316

1 638

2 694

928

467

12 656

38 296

2 309

316

12 699

3 954

1 856

1 172

60 602

Tabulka č. 1.3.2. Počet vzorků analyzovaných pro jiné účely než požadavky NOÚ.

Počet
vzorků
(MPZ,
rekalibrace
NIRS)
Celkem
parametrů

Brno

Brno

Brno

Opava

Opava

Plzeň

Lípa

Celkem

OTO

ONIR

OMB

ONIR

OARK

ONIR

OSARK

vzorků

247

138

1

620

221

43

50

430

226

1

480

1 497

Na ONRL Brno v Oddělení testování odrůd (OdTO) bylo analyzováno 5335 vzorků.
Největší podíl z tohoto počtu tvoří vzorky pšenice (3492 vzorků), s velkým rozsahem
stanovení. U připravené pšeničné mouky se hodnotí buď pekařská kvalita metodou
RMT (21 stanovení na vzorek) nebo alveografické stanovení (4 stanovení na vzorek),
u vzorků pšenice zrno se po přípravě provádí základní analýzy v pšeničném šrotu
(7 stanovení na vzorek).
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Na oddělení NIR spektroskopie v Brně, Opavě a Plzni bylo proměřeno pro NOÚ více
než 3 844 vzorků. Kromě měření běžných vzorků byly na OdTO na vybraných
souborech ověřeny kalibrační závislosti pro vybrané plodiny a jejich požadované
parametry. Celkem se jednalo o proměření 247 vzorků různých plodin. Tyto vzorky
byly analyzovány laboratorními referenčními metodami a byly využity na každoroční
doplnění a rekalibrace stávajících kalibračních závislostí NIRS.
Na Oddělení testování odrůd byly v r. 2021 analyzovány vzorky konopí setého, jak
pro účely delegovaných kontrol pro SZIF, tak i v rámci spolupráce s ÚKSÚP. Celkem
bylo na obsah THC (tetrahydrocannabinol) a CBD (cannabidiol) rozborováno 35
vzorků s celkovým počtem 93 stanovení. Pro potřeby bezpečnosti potravních řetězců
– kontroly krmiv bylo analyzováno 14 vzorků na obsah methanolu v glycerolu. Také
pro SZV, Oddělení výživy rostlin bylo analyzováno 72 vzorků řepky seté na stanovení
obsahu sumy glukosinolátů.
V rámci kontrol pro SZIF oddělení analyzovalo 128 vzorků pšenice seté jarní i ozimé
a ječmene jarního pěstované v režimu ekologického zemědělství. Celkem 420
parametrů tj. 840 stanovení.
Vzhledem k epidemiologické situaci se velké úsilí i práce všech pracovníků OdTO
soustředilo na splnění všech požadavků analýz vzorků pro NOÚ. V první polovině roku
2021 byly i přes nouzový stav v Oddělení testování odrůd analyzovány vzorky ze
sklizně 2020 bez snížení počtu vzorků. Plán NOU nebyl v první verzi schválen
z důvodu navýšení počtu vzorků pšenic a požadovaných krátkých termínů pro dodání
výsledků. Na základě několika jednání s NOÚ byl snížen požadovaný počet vzorků
u některých plodin. Analýzy vzorků ze sklizně 2021 probíhaly podle upraveného plánu,
ale vzhledem k onemocnění specialistů na RMT, došlo ke změně termínu dodání
výsledků u pšenice jarní.
Oddělení reziduálních analýz (ONRL Brno) spolupracuje s inspektory OKZV při řešení
podnětů, které upozorňují na možnou nesprávnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin
a při kontrole dodržování požadavků při používání přípravků na ochranu rostlin.
V rámci těchto kontrol byly analyzovány 4 vzorky půd, 85 vzorků rostlinného materiálu
a 18 postřikových kapalin. Vedle multireziduálního stanovení reziduí pesticidů byla
požadována u 8 vzorků analýza růstových regulátorů a u 17 vzorků stanovení
glyfosátu, což celkově představovalo stanovení 6542 parametrů.
Oddělení analyzovalo 88 vzorků odebraných při kontrole ekologických vinohradů,
ovocných sadů a ekologické polní produkce, ve kterých stanovilo celkem 9550
parametrů. V 61 vzorcích rostlinného materiálu (listů vinné révy a ovocných stromů,
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ovoce a obilnin) byla provedena multireziduální analýza, stanovení růstových
regulátorů a analýza dithiokarbamátů po převedení na sirouhlík. Ve 27 půdních
vzorcích

odebraných

u

ekologicky

hospodařících

podniků

byla

provedena

multireziduální analýza reziduí pesticidů.
Pro dozorové subjekty kontrolující ekologické zemědělství (KEZ, Biokont) byly
analyzovány vzorky (60) rostlinné produkce na přítomnost reziduí pesticidů
multireziduální metodou s GC-MS nebo s LC-MS detekcí. Samostatným postupem
byla ve 4 vzorcích zjišťována i přítomnost regulátorů růstu (chlormekvát, mepikvát).
Hlavními úkoly Odboru NRL Opava pro NOÚ byly analýzy 1200 vzorků silážní kukuřice
na požadované parametry metodou NIRS a popel referenční metodou a analýzy
43 vzorků pro kontrolu a zpřesnění kalibračních rovnic. 189 vzorků ovsa pluchatého
bylo analyzováno metodou NIRS a 17 vzorků referenční metodou pro zpřesnění
kalibračních rovnic, analyzovalo se 32 vzorků ovsa nahého a 8 vzorků referenčními
metodami pro zpřesnění kalibračních rovnic a 20 vzorků ovsa ozimého metodou NIRS,
olej a sušina byly stanoveny referenční metodou a 7 vzorků bylo kompletně
analyzováno referenčními metodami pro potřeby zpřesnění kalibračních rovnic.
197 vzorků sóje luštinaté se stanovilo metodou NIRS a 18 vzorků referenčními
metodami pro upřesnění kalibračních rovnic. Bylo provedeno také stanovení sušiny
u 1056 vzorků pro sklizňové účely Zkušební stanice Pusté Jakartice.
Na NRL OSARK Lípa bylo od NOÚ v r. 2021 dodáno 78 vzorků na stanovení alkaloidů
v bramborách. Dále byly prováděny komplexní rozbory brambor, analýzy vzorků
silážní kukuřice a také zkoušení vzorků lupin na obsah celkových alkaloidů, zde jde
o dvojnásobný nárůst proti roku 2020 (34/7).
Pro uznávací řízení kvality osiva Odboru osiv a sadby byly v 15 vzorcích osiva řepky
stanoveny glukosinoláty a v 71 vzorcích byl stanoven obsah kyseliny erukové, což je
v porovnání s rokem 2020 značný nárůst (24/71).
Pro Oddělení chmele bylo prováděno zkoušení chmele, u 50 vzorků byly provedeny
fyzikální rozbory pro účely certifikace a v 50 vzorcích se stanovovaly α–a β- hořké
kyseliny a silice – farnesen a myrcen.

13

Stanovení mykotoxinů metodou ELISA pro potřeby odrůdových zkoušek zajišťovalo
OdMB v počtu 316 vzorků analyzovaných na obsah DON.
V roce 2021 provedla laboratoř molekulárně-genetické diagnostiky OdMB testování
227 vzorků osiva a 20 vzorků čerstvého rostlinného materiálu za účelem genotypizace
odrůd pomocí DNA markerů (viz Tabulka 1.3.3). Interní databáze DNA profilů byla
doplněna o alelické profily pšenice (170) a kukuřice (31). 3 vzorky pšenice byly dodány
pro porovnání DNA profilu, zda se shoduje či neshoduje. Pro 9 testovaných klonů révy
byla potvrzena odrůdová pravost. Jedna odrůda révy byla testovaná z důvodu
porovnání odlišnosti/stálosti odrůdy.
Tabulka 1.3.3. Genotypizace odrůd pro jednotlivé plodiny (počet vzorků).
2020

2021

Pšenice (14 SSR)

200

173

Kukuřice (12 SSR)

21

31

Ječmen (21 SSR)

-

23

Ječmen (26 SSR)

23

-

Réva (6 SSR)

19

20

14

1.4 ELISA testy brambor, kontrola přítomnosti geneticky modifikovaných
organismů (GMO)
Počet i struktura provedených ELISA testů brambor na pracovišti OSARK Lípa jsou
uvedeny v tabulce 1.4.1.
Tabulka 1.4.1. ELISA testy viróz brambor (OSARK Lípa u Havlíčkova Brodu).
Počet stanovení
2020

2021

2021/2020

1.

14760

11880

0,91

2.

99

1210

12,2

3.

6900

15456

2,24

4.

28980

40020

1,38

5.

11684

14260

1,22

6.

552

552

1,00

Celkem

62975

83378

1,32

Legenda
1. NOÚ 66 vzorků, 1 vzorek 30 rostlin, 6 virů, bez pěstební přípravy
2. OOS 11 vzorků, 1 vzorek 10–92 rostlin, 1-4 viry, bez pěstební přípravy
3. OOS 84 vzorků, 1 vzorek 92 rostlin, 1-4 viry, včetně pěstební přípravy
4. OOS 98 vzorků, 1 vzorek 96 rostlin, 5 virů, včetně pěstební přípravy
4. OOS 87 vzorků, 1 vzorek 92 rostlin, 5 virů, včetně pěstební přípravy
5. OOS 30 vzorků, 1 vzorek 92 rostlin, 6 virů, bez pěstební přípravy
6. OOS 1 vzorek, 1 vzorek 92 rostlin, 6 virů, včetně pěstební přípravy

Oddělení mikrobiologie a biochemie analyzovalo celkem 120 vzorků na přítomnost
GMO pro potřeby NOÚ (17 vzorků sóji, pro potřeby registrace), OdEZ (18 vzorků
kukuřic, 1 vzorek sóji a 2 vzorky krmné směsi), OOS (49 vzorků osiva kukuřice, sóji
a řepky), OdK (33 vzorků krmných surovin a směsí).
U vzorků určených pro detekci transgenů byl proveden screening promotorů 35S
a FMV, terminátoru NOS, genů bar, cry 1A(b), cp4 epsps, nptII a pat, dále pak
stanovení genetických modifikací. Přehled počtu vzorků analyzovaných na přítomnost
GM pro jednotlivé plodiny je uveden v tabulce 1.4.2.
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Ve vzorcích sóji byly kvalitativně detekovány transgeny MON40-3-2, MON89788,
MON87705, MON87708, A2704-12, A5547-127, FG72 a DAS 44406-06. Ve vzorcích
kompletních a doplňkových krmných směsí byly kvalitativně detekovány transgeny
MON40-3-2, MON89788, MON87701, MON87708, A2704-12, FG72, DAS 44406-06,
GT73, NK 603, MON 89034, MON 88017, MON 810, DAS 59122, DAS 1507, MIR162
a MIR604. Kvantitativní stanovení MON40-2-3 pomocí qPCR bylo provedeno
u 3 vzorků, MON89788 u 5 vzorků a MON87701 u 2 vzorků. V průběhu roku
bylo zavedeno kvalitativní stanovení GM kukuřice MZHG0JG, GM sóji SYTHT0H2,
GM

řepky

MS

11

a

GM

bavlny

DAS

81910-7

klasickou

PCR.

V současné době jsou zavedeny postupy pro stanovení 6 plodin, 8 screeningových
elementů a 69 transgenů.
Tabulka 1.4.2. Kvalitativní stanovení GMO pro jednotlivé plodiny.
Vzorky
Plodina

2020

2021

Sója

27

30

Kukuřice

57

53

Řepka

18

20

Rýže

2

2

Krmné směsi

11

15

16

1.5 Laboratorní kontrola přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin
Do plánu postregistrační kontroly přípravků (PRK) na ochranu rostlin bylo v roce 2021
zařazeno 16 různých účinných látek ve 133 přípravcích na ochranu rostlin (z toho 22
balení

ze

souběžného

obchodu

(SO)

včetně

SO

pro

vlastní

potřebu

a 10 maloobchodních balení). Za účelem následného provedení laboratorních analýz
a ověření toho, zda odpovídá podmínkám stanoveným v povolení, včetně údajů
v podkladech, na jejichž základě bylo povolení vydáno, byl naplánován odběr 45 POR.
Mimo to byl předpoklad odběru asi 10 POR (přípravků na ochranu rostlin) na podnět
třetí strany.
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin (OdZPOR) v r. 2021 zkontrolovalo
46 POR, tj. 116 laboratorních vzorků, které zahrnovaly 6 formulačních typů POR
(AL, CS, EC, EW, SC, SP, WG), ve kterých bylo analyzováno 56 účinných látek
(20 druhů účinných látek) a 196 nečistot, asi 40 druhů formulačních přísad a xylenů.
Mimo kontrolu chemického složení (účinné látky, nečistoty a formulační přísady) byly
u všech vzorků POR testovány také jejich fyzikálně-chemické a technické vlastnosti.
Celkem bylo provedeno asi 2 539 nerutinních zkoušek. Analyzované POR
reprezentovaly 3 různé skupiny použití (12 herbicidů, 13 fungicidů, 20 insekticidů).
Dle plánu analytické činnosti na rok 2021 mělo být laboratorně testováno 35 přípravků
na ochranu rostlin pro potřeby hodnocení v rámci zonálního povolování POR.
V roce 2021 interní zákazník nepředal do laboratoře žádný vzorek.
V roce 2021 začalo platit Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021,
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků
na ochranu rostlin. Současně platí také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 625/2017 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních
činnostech, které je rozšířeno i o přípravky na ochranu rostlin. Laboratoř má tak
od nabytí účinnosti Nařízení EU povinnost laboratorně kontrolovat mimo účinný látky
a relevantní nečistoty v POR také formulační přísady, tzn. celé chemické složení POR.
V drtivé většině případů neexistují oficiální metody na stanovení formulačních přísad,
a proto zavedením výše uvedených Nařízení EU došlo k výraznému navýšení
speciálních analýz a zejména k navýšení časově náročného počtu vývoje a validace
metod.
I přes kritickou personální situaci na pracovišti OdZPOR se pracovníkům laboratoře
podařilo v průběhu roku 2021 vyvinout a zavést 17 nových analytických metod
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na stanovení účinných látek, nečistot a formulačních přísad v POR a 2 FCH metody.
Mimo to verifikovala a validovala 31 nových analytů, a tím rozšířila stávající
multimetody (MAM-UHPLC/UV, MAM-GC/FID, MAM-GC/MS) o další stanovované
látky v POR. Zároveň rozšířila databázi FTIR a Ramanových spekter o 113 spekter
POR, TGA o 52 křivek POR a recertifikovala 45 analytických standardů metodou DSC.
U všech kontrolovaných vzorků byly provedeny zkoušky totožnosti účinných látek,
kvantitativní stanovení jejich obsahu a kvalitativní, popř. kvantitativní stanovení
nečistot a vybraných formulačních přísad podle technických specifikací a chemického
složení jednotlivých POR. U přípravků EC formulací byl kontrolován také obsah xylenu.
Výše uvedené zkoušky byly provedeny převážně metodou kapalinové a plynové
chromatografie. Kontrola přípravků ze souběžného dovozu a shodných POR různých
obchodních názvů byla navíc rozšířena o srovnávací analýzy profilu nečistot
s referenčními přípravky, a to metodami HPLC/UV, GC/FID, GC/MS a FTIR
a Ramanovy spektrometrie. U všech vzorků byly také testovány jejich fyzikálněchemické a technické vlastnosti podle požadavků uvedených v platných technických
specifikacích přípravku zpracovaných na základě FAO specifikací.
U vzorků POR odebraných na podnět třetí strany bylo mimo jejich identifikace i detailně
analyzováno jejich chemické složení všemi dalšími vhodnými a dostupnými
laboratorními postupy a technikami (např. porovnání vzorků metodou GC/MS,
HPLC/PDA+QDa, FTIR a Raman, TGA a DSC analýzy; identifikace nečistot pomocí
GC/MS spekter, identifikace formulačních přísad metodou FTIR a Ramanovou
spektrometrií apod.).
Všechny uvedené techniky pomohly v r. 2021 úspěšně odhalit a jednoznačně potvrdit
rozdíly v chemickém složení několika kontrolovaných vzorků POR proti jejich
deklarovanému složení.
•

Další související laboratorní činnost

V roce 2021 pracovníci laboratoře testovali jednu CIPAC metodiku na stanovení
stupně vypouštění tlačítkového spreje u 2 vzorků POR a stupně vypuštění
aerosolového dávkovače rovněž u 2 vzorků POR.
V roce 2021 pokračovali zaměstnanci OdZPOR ve spolupráci s ESPAC na rozšiřování
multimetod (UHPLC/UV, GC/FID) o další účinné látky.
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1.6 Diagnostika škodlivých organismů rostlin
Laboratoře zajišťovaly v souladu s platnými evropskými i národními předpisy
diagnostiku a úkoly z pozice Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých
organismů rostlin, úřední laboratoře a karanténní stanice.
V rámci diagnostických činností bylo v roce 2021 diagnostikováno celkem 16 569
vzorků, což v diagnostické sezóně meziročně představuje nárůst o 5949 vzorků
(+ 56 %). Velký nárůst byl zaznamenán i z pohledu počtu skutečně provedených testů,
kdy se počet analýz navýšil oproti roku 2020 z 43 610 na 70 996 (nárůst o 40 %).
Tabulka 1.6.1 Počet vzorků a testů zpracovaných jednotlivými laboratořemi
Pracoviště
OdDŠOR Olomouc*
LDŠOR Praha
LDŠOR Opava
OdDŠOR Havlíčkův Brod
Celkem

Počet vzorků
12 829
393
1560
1787
16 569

Počet testů/analýz
65 192
1345
1560
2899
70 996

*součet za šest specializovaných laboratoří spadajících pod OdDŠOR Olomouc.
V průběhu roku 2021 ODŠOR vypracoval dokument „Analýza potřeb Odboru
diagnostiky škodlivých organismů rostlin a koncepce rozvoje diagnostických pracovišť
v návaznosti na celoústavní strategii s výhledem na období 2022-2025“, ve kterém je
shrnut současný stav diagnostiky ŠOR a rozvoj diagnostických pracovišť pro uvedené
období. K vypracování dokumentu bylo přistoupeno zejména z důvodu dynamicky
se rozvíjejících požadavků na množství diagnostikovaných vzorků, ale také
v souvislosti s rychlými změnami ve struktuře uplatňovaných diagnostických metod
a nárůstu kvalitativních ale i kvantitativních požadavků na diagnostiku s použitím
moderních molekulárně-biologických metod.
Výrazný nárůst požadavků na diagnostiku ŠOR přineslo i zapojení diagnostických
pracovišť do plnění konkrétních úkolů zahrnutých v Národním akčním plánu pro tento
rok.
Přes problémy s plněním požadavků zejména v obdobích zpracování hromadných
vzorků se podařilo všechny úkoly splnit. Další rozvoj diagnostických pracovišť je pak
závislý zejména na stabilizaci specialistů diagnostiků a na zajištění rozvojových
podmínek zahrnutých ve vypracované koncepci. Konkrétní diagnostické aktivity
jednotlivých pracovišť jsou uvedeny v následujícím přehledu.

19

OdDŠOR Olomouc
Laboratoř bakteriologie
V roce 2021 bylo do Laboratoře bakteriologie přijato 800 vzorků, což je nárust o 270
vzorků oproti loňskému roku. Získané izoláty ze vzorků byly kultivovány
a vyhodnoceny. Metodou plynové chromatografie bylo testováno 537 izolátů
a 76 izolátů identifikačním systémem Biolog. Biologický test hypersenzitivity
a patogenity byl proveden u 218 izolátů. Ve spolupráci s Laboratoří molekulární
biologie bylo pomocí molekulárních metod otestováno 1 089 extraktů, smíšených
a čistých kultur. Požadavky na patogeny byly rozdílné, 60 vzorků bylo přijato k rozboru
s požadavkem na určení neznámého škodlivého činitele. U vzorků s požadavkem na
potvrzení přítomnosti škodlivého činitele převažovalo 366 vzorků na diagnostiku
bakterie Xylella fastidiosa, 109 vzorků na diagnostiku bakterie Candidatus Liberibacter
solanacearum a 94 vzorků na diagnostiku bakterie Erwinia amylovora. Z pozitivních
záchytů se jednalo především o patogeny Candidatus Liberibacter solanacearum,
Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas
savastanoi pv. glycinea a různé druhy rodu Xanthomonas a Pseudomonas.
V prosinci 2021 byl do laboratoře zapůjčen přístroj MALDI-TOF (Maldi Biotyper)
z laboratoře Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Pracovníci Laboratoře
bakteriologie byli zaškoleni na metodu MALDI-TOF. Zavedením metody bude zahájen
vývojový úkol NRL 2022 „Zavedení metody MALDI-TOF (hmotnostní spektrometrie)
na identifikaci bakterií“, jehož hlavním cílem bude v roce 2022 porovnávání výsledků
identifikace bakterií mezi plynovým chromatografem a hmotnostním spektrometrem
MALDI-TOF a vytvoření in-house databáze fytopatogenních bakterií.
Laboratoř entomologie
V roce 2021 tvořily převážnou část diagnostikovaných vzorků vzorky z detekčního
průzkumu (lepové desky, sběry z lapačů) a vzorky z běžného monitoringu.
V roce 2021 nebyl diagnostikován z hmyzu či roztočů žádný prioritní karanténní
škodlivý organismus pro EU. Zajímavostí bylo zachycení u nás nežijícího druhu merule
rodu Pauropsylla na fíkovníku a karanténního druhu mery Diaphorina citri na jasmínu
v zásilkách z Kambodže. Byl zaznamenán také záchyt dosud se v ČR nevyskytujícího
skladištního škůdce (druh korovníka rodu Micrapathes) ze zásilky z Číny. Důležitou
činností bylo ve spolupráci s dalšími institucemi testování rezistence vybraných škůdců
olejnin k insekticidům pomocí lahvičkových testů (blýskáček řepkový-celkem
otestováno 7 populací, krytonosec čtyřzubý-celkem otestovány 3 populace,
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krytonosec šešulový-celkem otestovány 4 populace). Testovány byly účinné látky ze
skupiny pyretroidů, neonikotinoidů a oxadiazinů.
Proběhlo rozšiřování entomologických sbírek, referenčního materiálu a chovů o nové
druhy hmyzu a roztočů včetně optimalizace metod k barvení a uchovávání některých
druhů hmyzu (červci, molice, třásněnky, roztoči). K akreditaci (únor 2022) byla
připravena metoda SOP-M-50 detekce a identifikace skladištních škůdců pomocí
diagnostických metod.
Laboratoř mykologie
V laboratoři mykologie bylo v roce 2021 rozborováno celkem 300 vzorků, které byly
tvořeny vzorky na potvrzení přítomnosti houbového patogenu a nemalou část tvoří
vzorky na určení neznámého škodlivého činitele. Základní diagnostickou metodou je
světelná mikroskopie, které u většiny vzorků předchází kultivace na živné médium.
Vzrůstá požadavek na využití molekulárních metod, zejména PCR a sekvenace.
V laboratoři byl potvrzen výskyt houbového patogenu Cryphonectria parasitica,
původce korové nekrózy kaštanovníku, který byl naposledy zachycen v roce 2009.
Patogen byl v rámci vymezovacího průzkumu potvrzen na pěti stromech. Dále byl
potvrzen výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na druhé lokalitě v ČR.
Na základě tohoto nálezu bude probíhat v roce 2022 průzkum okolních chmelnic
dotčeného subjektu, který je důležitý pro zjištění rozsahu výskytu detekovaného
patogenu a následného návrhu zejména preventivních opatření. Vzhledem k lokalitě
výskytu je nutné zabránit šíření patogenu do okolních chmelnic.
Vlivem klimatických změn narůstá význam škodlivosti patogenů, kterým se dříve,
co se týká škodlivosti, nepřipisoval význam. Nově byla potvrzena přítomnost
houbového patogenu rodu Seimatosporium nebo houbových patogenů Thyronectria,
Calvophomopsis a další. Proběhlo testování rezistence vybraných odrůd rajčat vůči
houbovému patogenu Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici pro potřeby NOÚ.
Laboratoř nematologie
V roce 2021 bylo v laboratoři nematologie zpracováno 820 vzorků, z toho 220 vzorků
(vzorky z lapačů hmyzu, dřevní vzorky) pro ověření nepřítomnosti háďátka
Bursaphelenchus xylophilus, z nichž nebyl žádný pozitivní. Pouze u jednoho vzorku
(v

kozlíčku

Monochamus

galloprovincialis)

bylo

zaznamenáno

háďátko

Bursaphelenchus mucronatus. V žádném vzorku nebyl nalezen neevropský druh
kozlíčka rodu Monochamus. Dále bylo zpracováno 59 vzorků s požadavkem na detekci
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háďatka Meloidogyne chitwoodi a M. fallax, přičemž byl nalezen jeden pozitiv výskytu
háďátka Meloidogyne hapla. Celkem 84 půdních vzorků bylo rozborováno
na přítomnost háďátka Glodobera pallida a G. rostochiensis, z nichž 36 bylo pozitivních
na výskyt háďatka G. rostochiensis. Pro účely sledování výskytu karanténních háďátek
Longidorus diadecturus a Xiphinema americanum sensu lato bylo přijato celkem
29 vzorků, z nichž bylo 11 pozitivních na háďátko Xiphinema vuittenezi. V průběhu
roku 2021 bylo diagnostikováno také 60 vzorků na háďatka Ditylenchus destructor
(0 pozitivních) a D. dipsaci (7 pozitivních) a také vzorky na háďátka rodu Heterodera
ze zkušebních odrůdových pokusů pro NOÚ. Pod záštitou LDŠOR Praha se laboratoř
nematologie účastnila státních odrůdových zkoušek za účelem testování rezistence
bramboru vůči háďátku G. pallida a G. rostochiensis. Taktéž se laboratoř nematologie
podílela na zpracování vzorků z vymezovacího průzkumu, které z větší části probíhalo
v LDŠOR Praha.
Laboratoř virologie
V laboratoři virologie bylo v roce 2021 diagnostikováno 3811 vzorků, což je o 1040
vzorků více, než v roce 2020. Z tohoto počtu bylo testováno 990 vzorků
rozmnožovacího materiálu peckovin a révy pro Oddělení trvalých kultur, 935 vzorků
v rámci 2 projektů NAP, 1833 vzorků byly ostatní úřední vzorky a 53 vzorků bylo
testováno pro pokusné účely. Při diagnostice bylo provedeno celkem 16856 ELISA
testů a 4532 izolací nukleových kyselin (z toho 4061 izolací RNA, 471 izolací DNA).
Počet provedených RNA izolací se oproti loňskému roku zvýšil o 3062, u DNA izolací
o 308. Důvodem extrémního navýšení počtu RNA izolací jsou zejména vysoké počty
vzorků osiv a rostlin k detekci viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV), odebírané
v rámci plnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1191. Virus byl v letošním roce
detekován ve 114 z 1469 testovaných vzorků. Také byly otestovány české odrůdy
paprik a rajčat z genové banky VÚRV, všechny s negativním výsledkem.
Laboratoř se spolu s Laboratoří molekulární biologie, Laboratoří entomologie
a OdDŠOR Havlíčkův Brod zapojila do 2 projektů, podpořených Národním akčním
plánem (NAP). Cílem prvního projektu bylo zjištění rozsahu výskytu virů způsobujících
maloplodost třešně ve vybraných intenzivních produkčních sadech třešní a višní
a v rozmnožovacím materiálu v ČR. V laboratoři bylo zpracováno a byla provedena
izolace RNA z 625 vzorků třešní a višní. Druhým projektem byl „Cílený průzkum
výskytu vybraných chorob révy vinné,“ zahrnující odběr vzorků révy vinné, vybraných
plevelných druhů a potenciálních hmyzích přenašečů z vybraných vinařských lokalit
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na Moravě za účelem zjištění výskytu viru kroužkovitosti tabáku (TRSV), viru
kroužkovitosti rajčete (ToRSV), fytoplazmy stolburu bramboru a fytoplazmy zlatého
žloutnutí révy vinné a vybraných houbových patogenů. V rámci této akce bylo
odebráno a zpracováno celkem 250 vzorků výhonů a 250 dřevních vzorků révy vinné,
52 druhů plevelných rostlin (svlačec rolní, kopřiva dvoudomá, plamének plotní)
a 48 vzorků hmyzu (testováno 8 vzorků obsahujících potenciální vektory fytoplazem).
Všechny vzorky výhonů révy vinné byly negativní na testované viry, fytoplazma
stolburu bramboru byla detekována ve 161 vzorcích révy a ve 21 vzorcích svlačce.
Ve vzorcích hmyzu nebyly fytoplazmy detekovány. V 1 vzorku révy vinné a ve 2
vzorcích plaménku plotního byla poprvé v ČR detekována fytoplazma zlatého žloutnutí
révy vinné; karanténní škodlivý organismus, uvedený v Části B Přílohy II Prováděcího
nařízení Komise (EU) 2019/2072.
Laboratoř molekulární biologie
Laboratoř přijala 6498 vzorků k analýze, což je trojnásobek oproti předešlému roku.
Vzrostl také počet vzorků diagnostikovaných metodou sekvenace nukleových kyselin.
Zcela nová je pro Laboratoř molekulární biologie metoda sekvenování nové generace
(HTS), kterou byla diagnostikována ESCA ve vzorcích dřeva odebraných z vinné révy.
Laboratoř molekulární biologie v roce 2021 zavedla a validovala, i díky podpoře z NAP,
20 metod na detekci nových škodlivých organismů nebo škodlivých organismů již
detekovaných pomocí metod nových, citlivějších či založených na jiném biologickém
principu. Mezi nejdůležitější patří:
•

Kvalitativní detekce virů PLRV, PVY, PVA, PVM, PVX a PVS v hlízách
bramboru metodou real-time PCR (pro novou rutinní diagnostiku těchto virů
v laboratořích OdDŠOR Havlíčkův Brod)

•

Real-time PCR detekce fytoplazem (nová screeningová detekční metoda
pro urychlení analýzy)

•

Real-time

PCR

detekce

virů

LChV1

a

LChV2

(rozšíření

spektra

diagnostikovaných virů, v multiplexním one-step uspořádání)
•

Real-time PCR detekce ToRSV (převzetí a verifikace validované metodiky
z VŠÚO Holovousy)

•

Real-time PCR detekce bakterie Clavibacter insidiosus

•

Real-time PCR detekce bakterií Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus
Liberibacter americanus a Candidatus Liberibacter asiaticus
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•

Konvenční PCR metoda pro rozlišení bakterií Pseudomonas savastanoi pv.
glycinea a Pseudomonas syringae pv. syringae

•

Molekulární detekce bakterií Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri
pv. aurantifolii metodami konvenční PCR

•

Molekulární detekce a identifikace begomovirů napadajících rajče a rostliny
Cucurbitaceae metodami konvenční PCR a sekvenací

•

Identifikace bakterií Xanthomonas spp. pomocí DNA barcodingu

•

Rozšíření spektra identifikovaných druhů hmyzu pomocí DNA barcodingu

•

Validace a zavedení metody haplotypizace bakterie Candidatus Liberibacter
solanacearum pomocí online webového nástroje

•

NGS – Zavedení metody extrakce DNA ze dřeva pro přípravu NGS knihovny.
Zavedení postupu pro diagnostiku houbových patogenů pomocí NGS.
Validace a zavedení metody vyhodnocení NGS dat v laboratoři.

OdDŠOR Havlíčkův Brod
Během roku 2021 bylo do diagnostické laboratoře Havlíčkův Brod zasláno celkem
1787 vzorků. Z toho 1773 s žádostí o určení příčiny poškození či diagnostiku určitého
patogenu a 14 vzorků MPZ. U těchto vzorků bylo provedeno 2899 testů. Největší
objem vzorků na určení karanténního patogenu tvořily vzorky na karanténní bakteriózy
brambor (KBB), kam patří bakterie Ralstonia solanacearum a Clavibacter
sepedonicus. Celkem jich bylo přijato 939. Vzorky na KBB byly širokého spektra RL
komodit: hlízy, závlahová voda, odpadní voda, plevelné rostliny a zemina. Celkem tedy
bylo na KBB provedeno 1538 testů. Bakterie Ralstonia solanacearum byla potvrzena
v 1 rostlině lilku potměchuti a ve 42 vzorcích závlahových vod. Clavibacter
sepedonicus nebyl zjištěn žádném vzorku.
Z ostatních karanténních organismů se v laboratoři diagnostikovalo 165 vzorků zeminy
z průzkumů. Z toho na přítomnost háďátka bramborového (Globodera rostochiensis)
– 126 vzorků s 126 testy a 111 vzorků na rakovinu brambor (Synchytrium
endobioticum) s 222 testy. Laboratoř zpracovala 371 vzorků semen paprik a rajčat,
z nichž se izolovala RNA pro detekci ToBRFV a 250 vzorků vinné révy metodou ELISA
na TRSV a ToRSV s 500 testy.
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V roce 2021 bylo spektrum metod v laboratoři Havlíčkův Brod rozšířeno o nové
metody, a to ELISA na diagnostiku viru nekrotické kroužkovitosti slivoně (PNRSV)
a viru šarky švestky (PPV) na ovocných dřevinách a real-time PCR na diagnostiku
viróz brambor, pomocí níž se diagnostikovalo 48 vzorků dovozových sadbových
brambor kategorií A a B na virózy. Celkem bylo uděláno 480 testů.

LDŠOR Opava
Na pracovišti LDŠOR Opava proběhla jubilejní 30. sezóna monitoringu letu mšic
pomocí sacích pastí typu Johnson–Taylor. Sledování probíhalo na obvyklých pěti
lokalitách. Sací pasti byly v provozu nepřetržitě od 1. dubna do 30. listopadu,
dvoudenní výpadek byl zaznamenán pouze v Čáslavi, a to 6. a 7. dubna.
Bylo odebráno a zpracováno 1 218 vzorků. Celkem bylo odchyceno 110 148 ks mšic,
což lze považovat za podprůměrný výsledek, hlavní podíl na něm měla slabá migrace
na jaře. Probíhalo i sledování náletu mšic do porostů sadbových brambor, a to pomocí
Lambersových

misek,

které

byly

umístěny

na

obvyklých

4

lokalitách.

Odebráno bylo 208 vzorků a zaznamenáno v nich bylo 6 846 ks mšic i zde se jedná
o podprůměrný výsledek. Jako v předešlém roce byly vzorky z lokality Březová a Písek
využity také k zachycení karanténního škůdce merule Bactericera cockerelli.
Všech 107 vzorků zpracovaných za účelem průzkumu této merule bylo negativních.
V laboratoři bylo dále rozborováno 26 vzorků na determinaci snětí rodu Tilletia,
které byly zpracovány na základě objednávky externího zákazníka.
V roce 2021 došlo ke změně publikování výsledků monitoringu letu mšic, neboť jejich
zveřejňování bylo zařazeno na Rostlinolékařský portál. Denní hodnoty odchytů mšic
byly veřejnosti přístupné ihned po jejich zadání, a to včetně grafických výstupů.
Termíny souhrnného zpracování byly z týdenních intervalů změněny na desetidenní
a jsou nadále zveřejňovány jako Aphid Bulletin opět v rámci Rostlinolékařského
portálu.

LDŠOR Praha
Pracoviště LDŠOR Praha se zabývalo zejména rutinní činností – prováděním rozborů
nematologických

a

mykologických

vzorků

pro

potřeby

terénní

inspekce.

Byly mj. zjištěny dva pozitivy výskytu háďátek rodu Globodera. První (G. rostochiensis)
v

okrese

Ml.

Boleslav,

druhý

(G.
25

pallida)

v

okrese

Plzeň-město.

V obou případech byly nebo budou ve spolupráci s místními inspektory provedeny
vymezovací průzkumy výskytu a vyhlášena MRO, která budou mj. obsahovat způsoby
ozdravení zamořených pozemků. Tradičně probíhaly testy rezistence odrůd bramboru,
které jsou zahrnuty do Státních odrůdových zkoušek. Ty jsou prováděny jednak
v laboratoři, jednak v polních podmínkách (udržované zkušební pozemky v okr.
Klatovy). Při sledování výskytu karanténních hlístků Longidorus diadecturus
a Xiphinema americanum sensu lato byl u jednoho vzorku z vinice detekován hlístek
druhu Xiphinema pachtaicum. který patří do skupiny X. americanum sensu lato.

Obrázek 1.6.1. ToBRFV snímek pořízený elektronovým mikroskopem.
Foto V. Čermák
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1.7 NRL OOS
Zkoušky v NRL OOS byly provedeny v rámci uznávacího řízení osiva a sadby
na území ČR, akreditované rozbory osiva na žádost zákazníka nebo jako součást
kontroly pověřených laboratoří, pověřených vzorkovatelů a inspektorů pro vzorkování
OTI.
Laboratoř vydává certifikáty ISTA i OECD, v r. 2021 jich bylo 440.
Součástí práce laboratoře je pořádání školení, workshopů a přednášek, z plánovaných
akcí se uskutečnila pouze část z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
v souvislosti s covid-19.
V r. 2021 se v NRL OOS konalo on-line školení pracovníků semenářských laboratoří,
kterého se účastnilo 131 přihlášených účastníků. Vedoucí laboratoře se zúčastnila
bloku on-line školení ÚKZÚZ pro vzorkovatele osiva.
V současné době NRL OOS spolupracuje s širokou škálou laboratoří v celém světě,
ať již díky spolupráci s organizací TAIEX, nebo díky kontaktům navázaných spoluprací
s ISTA či VD LUFA.
Jako součást kontroly pověřených laboratoří NRL OOS připravila 3 kola kruhových
testů.
Tabulka 1.7.1 - Přehled vzorků provedených NRL OOS v roce 2021 část 1
Počet vzorků za rok 2021
Druh žádosti

Praha

Brno

Celkem

Uznání

1982

2921

4903

Uznání po úpravě

191

193

384

Akreditace

501

-

501

Informativní

46

607

653

Dovoz

47

54

101

Vývoz

3

-

3

Prolongace

36

33

69

Kontrola (dělená partie a kontrola v oběhu)

220

732

952

Vnitřní kontrola – kontrola AV

68

6

74

Vnitřní kontrola – kontrola SI

1227

-

1227

Vnitřní kontrola – kontrola PO

525

-

525

Standardní osivo

79

203

282

Následná kontrola

1897

-

1897

Elektroforéza

103

-

103

Namořenost

296

-

296

Celkem

7221

4749

11970
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Tabulka 1.7.2 - Přehled vzorků provedených NRL OOS v roce 2021 část 2
Počet přijatých vzorků ke zkoušení pro jednotlivé typy zkoušek za rok 2021
Typ zkoušení

Počet

Čistota a stanovení jiných rostlinný druhů

10242

Klíčivost nemořeného i mořeného osiva

11015

Stanovení vlhkosti osiva

5799

Stanovení HTS a HMKS

3269

Stanovení výskytu živočišných škůdců

1060

Zkouška zdravotního stavu

1411

Stanovení velikostních podílů (zadina, mimokalibrační podíl)

4841

Mechanický rozbor směsi

368

Zkoušení pravosti druhu a odrůdy (fluorescenční zkouška,
vertikální elektroforéza, stanovení stupně ploidie)

298

Tetrazoliový test životaschopnosti (TTC), speciální stanovení
klíčivosti a zkouška vitality (chladový test, konduktometrická
zkouška)

28

Zkoušení namořenosti

296

Celkem provedeno zkoušek

38627
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1.8

Vývojové úkoly

V r. 2021 bylo zahájeno řešení tří vývojových úkolů pro potřeby analýz krmiv, dvou
vývojových úkolů pro potřeby analýz hnojiv a půdy, jednoho vývojového úkolu
pro potřeby testování odrůd a sedmi vývojových úkolů pro potřeby NRL, resp. více
technických odborů.
V r. 2021 bylo dokončeno 16 vývojových úkolů.
Zbývající úkoly budou dokončeny v r. 2022 resp. v r. 2023. Výsledky vývojových úkolů
jsou průběžně publikovány v Bulletinu NRL, který je zveřejněn elektronicky
na www.ukzuz.cz.
Ukončené vývojové úkoly 2021

1.

Brestovská, M., Šťastná, A., Prchalová, A., Nováková, O.: Vypracování
multimetody pro stanovení účinných látek v POR pomocí plynové chromatografie
s FID detekcí (VÚ 90.03/2020)

2.

Klempová, J: Zavedení metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd
ječmene (VÚ 90.01/2020)

3.

Svobodová, M.: Stanovení účinků hnojiv a agrochemikálií na reprodukci žížaly
Eisenia andrei (VÚ 20.02/2018)

4.

Malý, S., Zálešáková, A., Veverková, E.: Zavedení metody hustotní frakcionace
půdní organické hmoty (VÚ 30.02/2019)

5.

Stehlíková, J.: Zavedení kvalitativní detekce transgenu MZIR098 u kukuřice
(VÚ 90.02/2020)

6.

Poštulka, V.: Stanovení obsahu sušiny v biostimulantech (VÚ 20.01/2021)

7.

Šulová, R., Dobošová, A.: Stanovení obsahu rutinu v nažkách pohanky metodou
HPLC (VÚ 50.01/2021)

8.

Vilamová, V., Mikula, J.: Stanovení prvků ve výluhu Mehlich 3, ověření úpravy
JPP – snížení navážky (VÚ 30.01/2021)

9.

Čurdová, E., Benešová, L., Pnioková, M., Křivánková, I.: Revalidace metody
pro stanovení obsahu sulfonamidů (sulfamerazin, sulfadiazin, sulfametazin
a sulfametoxazol) v krmivech s použitím LC-MS/MS Waters XEVO TQD
(VÚ 10.02/2021)

10. Špačková, E., Sadílek, J., Křibíková, K., Kosová, H.: Ověření postupu
mineralizace vzorků minerálních krmiv a krmných surovin na stanovení celkových
obsahů rizikových prvků (VÚ 10.01/2017)
29

11. Špačková, E., Urbánková, E., Horáková, A., Vlachová, M., Juřičková, Z.: Ověření
nové normy pro půdy a kaly – rozklad lučavkou královskou a zavedení nového
mineralizačního bloku Hotblock do rutinní práce v laboratoři (VÚ 30.04/2019)
12. Plhalová, Š., Poštulka, V., Valentíková, M.: Porovnání metod stanovení obsahu
theobrominu (VÚ 10.01/2021)
13. Rypl, V.: Stanovení spalitelných látek v hnojivech výpočtem (VÚ 20.02/2019)
14. Poláková Hájková, H.: Zavedení kvalitativní detekce transgenu MS11 u řepky
(VÚ 90.06/2021)
15. Poláková Hájková, H.: Zavedení kvalitativní detekce transgenu DAS81910
u bavlny (VÚ 90.07/2021)
16. Landová, P.: Využití iontové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí
pro stanovení glyfosátu ve vzorcích obilovin, olejnin, krmných surovin a dalšího
rostlinného materiálu (VÚ 90.04/2020)
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1.9 Legislativní činnost
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019,
kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh, znamenalo
a bude v dalších letech znamenat značný nárůst požadavků v této oblasti.
Pro laboratorní kontrolu hnojiv se budou využívat harmonizované normy a NRL
se velmi aktivně účastní jejich zpracovávání, především v přípravě, validaci
a následném zavádění nových postupů pro analýzy.
Pracovníci NRL se podílejí také na revizi Nařízení 152/2009 (metody zkoušení krmiv).
Revidované nařízení se snaží zařadit nové metody, které zajistí v krmivech jednotnou
kontrolu dalších bezpečnostních i deklarovaných parametrů.
Také pokračovala spolupráce s odborem pro vztahy s EU při MZe během konzultací
o překladech legislativních dokumentů.
Pracovníci ODŠOR se přímo účastnili jednání pracovních a expertních skupin EK
zaměřených na odborné otázky a legislativu týkající se diagnostiky škodlivých
organismů na poli zdraví rostlin, zvláště ohledně nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU 2017/625 o úředních kontrolách, jeho dodatku a návrhu výkladového textu
(guidance document). Dále poskytují Sekci osiv, sadby a zdraví rostlin stanoviska
a připomínky k fytosanitární legislativně pro jednání na výborech EK (připravované
směrnice a nařízení ke karanténním škodlivým organismům) a další podklady
pro přípravu instrukce k jednání ohledně škodlivých organismů a jejich diagnostiky.
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1.10 Nové přístrojové vybavení
Celkový objem realizovaných investic v roce 2021 byl 12 102 786,36 Kč.
V této sumě je zahrnuta i částka 1 885 663 Kč z Národního akčního plánu, která byla
určena na nákup přístrojového vybavení pro plnění cílů NAP. Přidělené investiční
prostředky

z rozpočtu

ústavu

ve

prospěch

NRL

byly

10 217 123,36

Kč.

Tabulka 1.9.1. Přehled zakoupených přístrojů v roce 2021.
Místo určení
Odd. NRL Plzeň

Název
Mineralizační blok grafitový
Myčka laboratorního skla

Odd. NRL Praha

Částka
190 798,85

169 070, 00
139 029, 00

Váhy analytické
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
SPECTRO ARCOS

2 298 879,00
Podstropní klimatizace s chladícím výkonem 12kW Hitachi
Primairy
Automatický analyzátor rtuti (AMA-254) ALTEC

149 822,00
568 736,30

NIR/MIR analyzátor Bruker Invenio S
Odbor NRL Brno

2 695 880,00

Zařízení pro extrakci za zvýšeného tlaku a teploty Thermo ASE
150
1 027 290,00
Třepačka Brabender

Odbor NRL
Opava

ODŠOR

NRLOOS

200 000,00

Analytické váhy Sartorius

86 878,00

Klimatizační jednotka s chladícím výkonem 3,5 kW Hitachi
Performance

68 940,00

Hot blok Multicube 48, Anton Paar
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
SPECTRO ARCOS II
Laboratorní komorová pec LAC

190 798,85
2 298 879,00
77 022,31

LED osvětlení kultivační místnosti
QuantStudio™ 3 Real-Time termocykler, Applied Biosystems

193 963,00

Kontinuální inkjetová tiskárna Linx 8900 pro značení lab. skla
Oscilační Mlýn Retsch MM500 vario homogenizátor pro
přípravu vzorků

174 240,00

858 373,00

522 633,00

Lednice Kirsch MED 200 Pro-active
Osvětlení mikroskopu

80 967,00
55 665,05

Chlazený termostat

54 922,00

Celkem
Kurzívou jsou uvedeny investice z NAP

12 102 786, 36
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Optický emisní spektrofotometr s indukčně vázanou plazmou Spectro Arcos
slouží k měření široké škály prvků v různých matricích. Využíván bude hlavně
k měření prvků v půdách ve výluhu Mehlich 3, bylo dodáno na pracoviště v Opavě
a v Brně.

Mineralizační zařízení Anton Paar slouží k rozkladům vzorků půd a hnojiv
lučavkou královskou, bylo dodáno na pracoviště v Opavě a Plzni.
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Mineralizační blok pro
stanovení aminokyselin
v OdNRL v Praze, zlepšil
možnosti stanoví
aminokyselin. Slouží pro
vzorky krmiv a některých
hnojiv.

Analytické váhy
Sartorius
Váhy slouží
k navažování vzorků
rostlin, půd a kalů pro
další analýzy a ke
stanovení sušiny na
Oddělení
agrochemických analýz
ONRL Brno.
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Analyzátor stopových množství rtuti AMA-254, zakoupený pro ONRL Brno.

MIR spektrometr je určený pro měření vzorků ve střední infračervené oblasti
spektra
Přístroj byl instalován na ONRL Brno, kde bude sloužit především k rozšíření
možností nedestruktivního testování organické hmoty půdy.
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Rekonstrukce laboratoře č. 120 ONRL Opava
Třepačka
Brabender
Zařízení je
využíváno pro
stanovení
Sedimentačního
indexu Zelenyho
test na Oddělení
testování odrůd
ONRL Brno. Toto
stanovení je
jedním z hlavních
ukazatelů kvality
testovaných
obilovin v dané
sklizni.
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Zařízení pro
extrakci za
zvýšeného tlaku
a teploty
Thermo ASE
150
Zařízení slouží
pro extrakci
persistentních
kontaminantů a
pesticidů z
různých typů
matric např.
krmiv, rostlin a
čistírenských
kalů na Oddělení
reziduálních
analýz ONRL
Brno.

Oscilační Mlýn
Retsch MM500
vario
homogenizátor
pro přípravu
vzorků
pro laboratoř
OdDŠOR
Olomouc
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QuantStudio™ 3
Real-Time
termocykler,
Applied
Biosystems
pro laboratoř MB
metod na
OdDŠOR
Olomouc

Kontinuální
inkjetová
tiskárna Linx
8900 pro značení
lab. skla pro
OdDŠOR
Olomouc
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LED osvětlení kultivační místnosti v laboratoři DŠO v Praze Ruzyni (nová
technologie přisvětlování v kultivační místnosti)
Využívá se pro laboratorní testy rezistence odrůd brambor. Instalací se jednak
snížila spotřeba elektrické energie a zároveň došlo k lepšímu osvětlení
pěstovaných rostlin.
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2. Zajištění a kontrola kvality
2.1 Mezilaboratorní porovnávací zkoušky
V roce 2021 bylo zorganizováno OdMPZ 14 programů mezilaboratorních
porovnávacích zkoušek (MPZ ÚKZÚZ), kterých se zúčastnilo celkem 145 laboratoří,
z tohoto počtu bylo 12 účastníků z NRL ÚKZÚZ (5 laboratoří ONRL Brno, ONRL
Opava, OdNRL Plzeň, OdNRL Praha, OdSARK Lípa, OdMB, 2 laboratoří OdDIA
Olomouc a Havlíčkův Brod) a 53 účastníků ze zahraničí (10 ze Slovenska, 5 z Řecka,
4 z Chorvatska, 4 ze Srbska, 6 z Ukrajiny, 5 z Maďarska, 4 z Bosny a Hercegoviny,
2 z Bulharska, 2 z Lotyšska, 2 z Německa, 2 z Vietnamu a po jednom z Belgie,
Dánska, Estonska, Finska, Itálie, Mongolska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska,
Španělska). Většina subjektů se účastnila více programů. Celkový přehled všech MPZ
ÚKZÚZ pořádaných v roce 2021 je uveden v tabulce 2.1.1.
Účastníci využívají ke komunikaci s poskytovatelem MPZ uživatelsky přívětivé webové
rozhraní, jehož prostřednictvím se do MPZ přihlašují, předávají svoje naměřené
výsledky k statistickému vyhodnocení a rovněž mají přístup k výsledkovým zprávám
z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které si mohou prohlédnout, stáhnout
na svůj počítač, případně vytisknout.
Oddělení dále dodalo účastníkům MPZ na základě jejich žádostí celkem 244 balení
vzorků interních referenčních materiálů pro zajištění soustavné interní kontroly kvality
(to je celkově více než 69,7 kg upravených materiálů použitých v MPZ). Pracovníci
oddělení vedle toho dále průběžně zajišťují půdním zkušebnám ÚKZÚZ vzorky IRM
pro tři různé hladiny pH. V roce 2021 bylo zkušebnám dodáno 43 kg půdních vzorků.
Akreditované laboratoře NRL se zúčastnily vedle všech MPZ poskytovaných OdMPZ
ÚKZÚZ i celé řady dalších mezinárodních a národních porovnávacích zkoušek
pro zajištění co nejlepší úrovně externí kontroly kvality.
V roce 2021 byly zorganizovány ODŠOR čtyři dvoustranná mezilaboratorní porovnání
pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o (Detekce a identifikace
fytoplazem ze skupiny proliferace jabloně ve vzorcích DNA), slovinský Slovenian
Institute of Hop Research and Brewing (Detection of Hop stunt viroid and Citrus bark
cracking viroid), gruzínský Plant Pest Diagnostic Department (Detection and
identification of phytoplasmas from apple proliferation group in DNA samples)
a holandský National Reference Centre (Complex diagnostic analysis of a plant
sample infected with an unknown virus).
40

V roce 2021 připravila NRLOS PT kruhové testy osiva (druhy Secale cereale, Brassica
napus, Allium porrum, Lolium perenne, Medicago sativa, Glycine max) jako součást
kontroly pověřených laboratoří.
Tabulka 2.1.1. Přehled MPZ ÚKZÚZ 2021.
Počet
period

Počet
vzorků

Počet
testovaných
parametrů

Počet účastníků/
z toho zahraničních

Analýza půd

2

6

28

41/6

Analýza kalů a sedimentů

2

4

24

26/4

Analýza rostlinného materiálu

2

6

23

35/5

Analýza krmiv

2

6

46

79/32

Analýza kokcidiostatik
v krmivech

1

8

4

16/9

Analýza vitamínů v krmivech

1

2

3

24/12

Analýza semen olejnin

1

3

2

30/7

Analýza mykotoxinů

1

2

11

35/15

Detekce virové infekce v rostl.
materiálu metodou ELISA

1

9

2

10/3

Pilotní program Analýza hnojiv

1

2

13

30/10

MPZ ÚKZÚZ 2020

2.2 Pověřování externích laboratoří
V roce 2021 byly naplánované pravidelné kontrolní audity OdMPZ v laboratořích u čtyř
subjektů

s

potvrzeními

o

způsobilosti

vydanými

v

minulých

letech.

Ve třech laboratořích byly provedeny řádné audity. Poslední plánovaný audit byl
přesunut na rok 2022 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti
s covid-19.
ODŠOR

v

rámci

platné

legislativy

provedlo

kontrolu

pěti

pověřených

referenčních/úředních laboratoří pro diagnostiku ŠOR. V současné době pracoviště
ODŠOR zpracovává podklady pro určení „úřední laboratoře“ na základě nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/625.
OdNRLOS v rámci platné legislativy provedlo zaškolování pověřených osob
pro laboratorní zkoušení osiva a úřední dozor 19 pověřených semenářských laboratoří.
V rámci platné legislativy provedla také kontrolu 33 pověřených osob a dále
spolupracovala na zaškolení 7 pověřených osob k vzorkování osiva.
41

2.3 Akreditace a certifikace
Všechny laboratoře Sekce NRL pracují podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Laboratoře NRL jsou subjekty akreditované ČIA pod těmito registračními čísly:
1071 NRL
1071.1 Oddělení osiv a sadby
1512 Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin.
V r. 2021 proběhl pravidelný dozorový audit ČIA na pracovištích ONRL Brno, OdMB
a OdSARK. Všechna tato pracoviště jsou součástí subjektu 1071 NRL. Během auditu
nebyly nalezeny žádné neshody. Posléze laboratoř obdržela aktualizované Osvědčení
o akreditaci č. 422/2021 pro rozsah zkoušek, které jsou uvedeny v příloze tohoto
osvědčení. Audit potvrdil, že systém managementu subjektu 1071 NRL, který je
vybudován podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, splňuje požadavky uvedené
normy a je vhodný pro potřeby laboratoře.
Osvědčení o akreditaci všech tří výše uvedených subjektů akreditovaných ČIA včetně
platných příloh se seznamy zkoušek v rozsahu akreditace, jsou zveřejněna
na webových stránkách ÚKZÚZ a jsou platná do r. 2025.
Pracovišti OdMPZ, které je akreditovaným poskytovatelem zkoušení způsobilosti
č. 7005, prodloužil ČIA v r. 2021 platnost udělené akreditace podle normy ČSN EN
ISO/IEC 17043:2010. Při auditu ČIA nebyly shledány neshody. Systém managementu
je stabilní a efektivní a pracoviště zajišťuje výbornou úroveň provádění programů
mezilaboratorního porovnání v rozsahu akreditace. Vydané osvědčení o akreditaci
č. 337/2021 včetně přílohy pro oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
jako pro poskytovatele programů zkoušení způsobilosti je platné do r. 2026
a je zveřejněno na webových stránkách ÚKZÚZ.
NRL OS se zúčastnilo auditu č. 9_2021_OA_OOS, certifikace osiv podle pravidel ISTA
a schémat OECD. Koncem r. 2021 se na pracovišti konal audit ISTA (International
Seed Testing Association). Zjištěné neshody nebyly příčinou k odebrání akreditace
ISTA a k datu této výroční zprávy byly neshody ve spolupráci s dalšími organizačními
útvary ústavu odstraněny.
Příručky kvality a SDPK jsou zveřejněny a pracovníkům dostupné v DMS a pracovníci
jsou s nimi v prostředí DMS seznámeni. V odůvodněných případech jsou vybrané
dokumenty uchovávány v listinné podobě a pracovníci jsou s nimi také touto formou
seznámeni.
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Na vybraných pracovištích NRL dále proběhly v r. 2021 tyto audity a kontroly:
PO a BOZP, metrologická kontrola, revize elektrických spotřebičů, kontrola plnění
podmínek povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(celní úřad), bez závad.
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3. Mezinárodní spolupráce
3.1 Mezinárodní projekty
ÚKZÚZ dlouhodobě vynakládá značné úsilí na zapojení do mezinárodních projektů
orientovaných

především

na

přípravu

norem

pro

hnojiva

a

krmiva.

NRL se také zapojila do několika významných mezinárodních validačních projektů.
Projekt

„Institucionální

podpora

v oblasti

ekologického

zemědělství

v Moldavské republice“
V rámci projektu rozvojové pomoci České republiky Moldavské republice, který
je financovaný Českou rozvojovou agenturou, se z důvodu celosvětově nepříznivé
situace ve vzájemné spolupráci pokračovalo ve velmi omezené míře. V rámci projektu
byly na ONRL Brno provedeny multireziduální analýzy pesticidů a současně byly
u vzorků pšenice, vyprodukované v Moldávii v režimu EZ, stanoveny jejich kvalitativní
parametry.
Projekt „Zvýšení potravinové bezpečnosti v Bosně a Hercegovině“
Jedná se o projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou. Z důvodu nepříznivé
situace způsobené pandemií covid-19 nedošlo v roce 2021 k významné vzájemné
spolupráci.
Projekt "Zavedení systému fytosanitární kontroly v Gruzii"
V roce 2021 byla účast v projektu Zavedení systému fytosanitární kontroly v Gruzii
značně omezena z důvodu pandemie covid-19 a s ní spojeným omezením
zahraničních cest. I přesto bylo v rámci projektu pro účastnickou fytosanitární
diagnostickou laboratoř (State Laboratory of Agriculture) zorganizován jeden test
způsobilosti (PT) na detekci a identifikaci fytoplazem AP group ve vzorcích DNA.
Probíhaly online konzultace aktuálních diagnostických témat a byl předán referenční
materiál a literatura potřebná k zavádění, testování a rozvoji diagnostických metod
v laboratoři SLA.
Mandát pro zpracování norem pro krmiva
V rámci mandátu M 523/3 byla úspěšně dokončena norma pro stanovení vitaminu A,
E a D. Norma byla zpracována v úzké spolupráci ÚKZÚZ a The Saxon State Company
for Environment and Agriculture – Buisiness Division of Agricultural Laboratories (BfUL/LUFA).
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Požadavek na standardizaci pro zpracování norem pro hnojiva
Tento požadavek se průběžně aktualizuje. Pracoviště NRL OdMPZ bylo v rámci
výběrového řízení vybráno jako organizátor (poskytovatel) vybraných validačních
studií v rámci ověřování norem ve vzorcích biostimulantů pro CEN 455.
První validační studie na stanovení obsahu sušiny ve vzorcích rostlinných
biostimulantů byla zahájena v listopadu 2021 rozesláním vzorků cca 26 přihlášeným
účastníkům z evropských zemí. V následujícím roce budou pokračovat validační studie
pro další 4 normy (Determination of Specific Elements after Digestion in Aqua Regia,
Determination of Mercury, Determination of Phosphonates, Determination of Inorganic
Arsenic).
Projekt je plně financovaný CEN prostřednictvím České agentury pro standardizaci.

3.2 Evropská a mezinárodní standardizace
Specialisté NRL pracují v několika technických skupinách ISO (190, 34, 134)
a CEN (455, 327, 307, 223, 260, 444).
CEN TC 327: Práce této technické skupiny pro zpracovávání evropských norem
probíhá ve spolupráci s Evropskou komisí. NRL se účastnila jednak připomínkováním
vytvářených norem a také přímo validací některých připravovaných evropských norem.
Ve skupině CEN TC 327 /WG 5 Natural toxins byla připomínkována připravovaná
norma prEN 17683 Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by
LC-MS/MS. Na aktivním připomínkování a účasti ve validační studii se významně
podílelo pracoviště ONRL Brno. Dále se pracoviště NRL aktivně účastnila validační
studie k připravované normě Determination of intact glucosinolates in rapeseed by
LC-MS/MS. V rámci mandátu M/523 (CEN TC 327/WG3 Feed additives and drugs)
byla dokončena a publikována norma EN 17547:2021 Animal feeding stuffs: Method
of sampling and analysis - Determination of vitamin A, E and D content - Method using
soid phase extraction (SPE) clean up and high performance liquid chromatography
(HPLC). Na tvorbě a zpracování normy se významně podílela Ing. J. Petrová.
OdNRL Praha se zúčastnilo validace metody stanovení karotenoidů.
CEN TC 307 zde probíhá pravidelné hlasování a schvalování dokumentů.
ISO 34 Food products (pracovní skupiny SC 10 Animal feeding stuffs, SC 11 Animal
and vegetable fats and oils): Kromě pravidelného připomínkování a hlasování
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dokumentů se pracoviště OdSARK Lípa aktivně účastní revize ISO 30024 – Stanovení
aktivity fytázy.
CEN 260, CEN 223 a CEN 455: V roce 2021 byl v souvislosti s dalšími požadavky
Nařízení 1009/2019 rozšířen Požadavek na standardizaci (dříve tzv. mandát)
pro zpracování norem pro analýzu hnojiv. Specialisté NRL se do této činnosti aktivně
zapojili především v oblasti návrhu norem pro stanovení rizikových prvků.
ÚKZÚZ byl velmi úspěšný v otevřeném výběrovém řízení pro validaci norem v oblasti
rostlinných biostimulantů.
ISO TC 190 a CEN 444: Specialisté NRL pokračovali v aktivní spolupráci v pracovních
skupinách. U evropských norem je kladen důraz především na rozšíření použitelnosti
metod na maximální možný počet matric.
UPOV: dva specialisté OMB se účastnili on-line jednání pracovní skupiny BMT.
3.3 Spolupráce s referenčními laboratořemi Evropských Společenství (EU RL)
NRL ÚKZÚZ je podle nařízení č. 625/2017/ES jmenována jako Národní referenční
laboratoř pro
•

Rezidua pesticidů v obilovinách a krmivech

•

Těžké kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech

•

Doplňkové látky v krmivech

•

Mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech.

•

Diagnostiku škodlivých organismů rostlin
o Houby a oomycety,
o hmyz a roztoče,
o bakterie,
o hlístice,
o viry, viroidy a fytoplazmy

Rezidua pesticidů v obilovinách a krmivech: V roce 2021 se pracovníci oddělení
reziduálních analýz zúčastnili tří porovnávacích testů, dvou zaměřených na ověření
multireziduálních metod, EUPT-CF15 (řepkový šrot) a EUPT-FV23 (lilek) a dále pak
testu

na jednoúčelové

(single

reziduální)

metody

EUPT-SRM16

(sezam).

Ve všech testech dosáhla laboratoř velmi dobrých výsledků a ověřila správnost nově
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validovaných parametrů (ethefon, glufosinát, kyselina fosforitá, dikvát a parakvát).
Pravidelné společné setkání zástupců NRL pro oblast reziduí pesticidů v potravinách
a krmivech, pořádaného EURL Residues of Pesticides in Fruits and Vegetables
(University of Almeria, Almeria, Španělsko), proběhlo v roce 2021 v hybridním módu
(online/on-site) a to v termínu 20. 10. až 22. 10. 2021. Prezentovány byly výsledkové
zprávy z pořádaných testů způsobilosti, roční reporty EFSA o výskytu reziduí pesticidů
v potravinách, odsouhlasení revize AQC dokumentu, novinky v analýze reziduí
a činnosti EURL.
Těžké kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech: V rámci kontroly způsobilosti
se v roce 2021 NRL účastnila dvou testů způsobilosti (EURL-MN PT-2021-02
Stanovení celkového As, Cd, Pb, Hg, Ni ve hmyzí moučce a EURL-MN PT-2021-03
Stanovení celkového obsahu As, iAs, Cd, Pb, Ni Cu, dusitanů a dusičnanů v krmivu
na bázi zeleniny). Výsledky stanovení rtuti v PT-2021-03 nebyly vyhodnoceny.
Laboratoř dosáhla velmi dobrých výsledků. Pravidelné každoroční setkání zástupců
NRL pro oblast těžkých kovů a dusíkatých látek v potravinách a krmivech pořádaného
EURL Heavy Metals and Nitrogenous Compounds in Food and Feed (DTU, Kodaň,
Dánsko) proběhlo v roce 2021 jako hybridní seminář, účast byla možná jak přes MS
Teams, tak osobně, a to v termínu 9.11-10.11.2021. Prezentovány byly výsledkové
zprávy z pořádaných testů způsobilosti (2 x krmivo, 1 x potraviny), připravované
legislativní změny limitů pro některé analyty v krmivech a potravinách, problémy
při stanovení

hliníku

v různých

matricích

a

stanovení

sušiny

v krmivech.

V rámci konsorcia EURL-MN laboratoř aktivně spolupracuje s NRL SVÚ Olomouc.
Mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech: V roce 2021 EURL pořádala test
způsobilosti zaměřený na multireziduálním stanovení mykotoxinů ve dvou matricích –
kukuřice a oves (EURLPT-MP06). Laboratoř dosáhla velmi dobrých výsledků.
Pravidelné každoročního setkání zástupců NRL pro mykotoxiny a rostlinné toxiny,
pořádané EURL se v r. 2021 konalo online. Setkání se zúčastnila jedna pracovnice
NRL. Diskutovány byly zejména plánované změny v EU legislativě, revize Nařízení
komise (ES) č.401/2006, možné analyty a skupiny analytů pro nadcházející testy
způsobilosti a výsledky předešlých testů způsobilosti.
Laboratoř NRL spolupracuje v oblasti mykotoxinů se SZPI a VŠCHT Praha
a s OdMPZ ÚKZÚZ, které již několik let poskytuje kruhové testy pro stanovení
mykotoxinů.
47

Doplňkové látky v krmivech:
Ve dnech 16.-17. listopadu 2021 proběhl pravidelný workshop EURL FA Authorisation
a EURL Control formou webináře. Na programu bylo zhodnocení aktivit EURL
a související informace z EFSA, DG Sante. Dle stanoveného programu byly
prezentovány a diskutovány příspěvky jednotlivých laboratoří např. potřeba sjednocení
metod pro stanovení aminokyselin, nehomogenita vzorků při stanovení vitaminu A,
analýza Se v krmivech, problémy při stanovení kokcidiostatik apod.
Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ každoročně zpracovává komentáře k hodnocení
analytické části žádostí o autorizaci doplňkových látek. Laboratoř ÚKZÚZ byla opět
vyhodnocena jako jedna z nejaktivnějších laboratoří konsorcia referenčních laboratoří,
- zpracovala celkem 38 komentářů. NRL ÚKZÚZ se účastnila s úspěchem PT
organizovaného EURL-FA pro stanovení vitaminu D.
Během roku byly diskutovány poznatky a problémy z různých NRL, činnost CEN 327
ve vztahu k doplňkovým látkám, včetně informací o vývoji některých nových metod.
Škodlivé organismy rostlin
V roce 2021 se konalo 6 PT pořádaných jednotlivými EURL, z nichž většina zahrnovala
povinnou molekulárně-biologickou část analýzy. Pracovníci ODŠOR se účastnili
v maximální možné míře vzdělávacích akcí pořádaných EURL ke zvýšení
své odbornosti, využili možnosti konfirmace a konzultace diagnostiky vzorků
v jednotlivých EURL a formou aktivní účasti prezentovali diagnostické zkušenosti
na každoročním setkání příslušných EURL a NRL jednotlivých členských států
3.4 Spolupráce s CIPAC a ESPAC
CIPAC: Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin se i v r. 2021 aktivně zapojilo
do činnosti neziskové mezinárodní organizace CIPAC. V průběhu roku pracovníci
laboratoře testovali v rámci velkého kolaboratorního testu jednu metodiku na stanovení
stupně vypouštění tlačítkového spreje a stupně vypuštění aerosolového dávkovače
(viz kap. 1.5).
Z důvodu pandemie covid-19 proběhlo pravidelné několikadenní pracovní zasedání
organizace CIPAC v červnu prostřednictvím videokonference. Zástupkyně OdZPOR,
která je aktivní členkou CIPAC za ČR, připomínkovala 12 metodik na stanovení
účinných látek a nečistot POR včetně dvou FCH zkoušek. Dále revidovala a testovala
beta verzi CIPAC Handbook, díl P, Analysis of Technical and Formulated Pesticides.
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ESPAC: Hlavní činností této expertní mezinárodní pracovní skupiny je poskytovat
podporu organizaci CIPAC. Jednak ve smyslu provádění malých mezilaboratorních
testů a připomínkování analytických metod ještě před velkými mezilaboratorními testy
pořádanými CIPAC a dále pak při revidování příruček vydaných CIPAC.
V roce 2021 testovali zaměstnanci OdZPOR další účinné látky, kterými byl úspěšně
rozšířen počet analytů v nereferenčních multimetodách (UHPLC/UV, GC/FID)
pro jejich stanovení v POR.

3.5 EU WG Formulation analysis
Z důvodu pandemie covid-19 a organizačních změn v DG Santé byla jednání pracovní
skupiny EU „Working Group on Formulation Analysis“, jejímž členem za ČR
je pracovnice OdZPOR, přesunuta na další rok.
V průběhu roku byla diskutována mezi členy skupiny korespondenčně náročnost a stav
implementace obou Nařízení EU do laboratorní praxe (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a
nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu
formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin).
V rámci skupiny byly průběžně připomínkovány související dokumenty EU.

3.6 EPPO a EUPHRESCO
Laboratoře ODŠOR jsou aktivně zapojeny do vybraných evropských/celosvětových
organizací.

Intenzivní

spolupráce

probíhá

zejména

na

úrovni

European

and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Pracovníci ODŠOR jsou
zapojeni do jednotlivých panelů EPPO dle své odbornosti a spolupodílí se na vytváření
jednotlivých diagnostických EPPO protokolů, připomínkování a jejich pravidelné revizi.
Aktivně se účastní vybraných projektů EUPRESCO se zaměřením na problematické
otázky rostlinolékařské diagnostiky. V rámci zavádění nových citlivějších metod
a validací se laboratoře ODŠOR účastní validací diagnostických testů v projektu
VALITEST financovaného EU. Pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin jsou
využívány také mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření (ISPM) a v případě
diagnostiky osiv dostupné metodiky dle International Seed Testing Association (ISTA).
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4. Vzdělávání a publikační činnost
4.1 Vzdělávání pracovníků NRL
Vzdělávání pracovníků NRL bylo v r. 2021 ovlivněno hygienickými a dalšími
opatřeními, která souvisela s pandemií covid-19. Tuzemská i zahraniční zasedání
a vzdělávací

akce

se

konaly

vesměs

formou

webových

konferencí.

Jednalo se především o pracovní zasedání EU-RL a konsorcia národních referenčních
laboratoří pro doplňkové látky, pesticidy, kovy a dusíkaté sloučeniny, mykotoxiny
a rostlinné toxiny v krmivech, virologii, dále pracovní zasedání CIPAC a společné
zasedání CIPAC/FAO/WHO. Totéž se týkalo také interních školení a porad NRL
ÚKZÚZ.

Pokračující školení na používání Labsystému probíhalo v létě formou

osobních setkání pracovníků NRL se zástupci dodavatele tohoto informačního
systému. Po zpřísnění hygienických opatření pokračovalo zaškolování pracovníků
v prostředí TEAMS.
Proběhla zaškolení odpovědných pracovníků na nově zakoupené přístrojové
vybavení. Jedna pracovnice NRLOS Praha dokončila vysokoškolské vzdělání
na Karlově univerzitě v Praze v magisterském oboru. Jazykové vzdělávání probíhalo
v závislosti na aktuální epidemické situaci prezenční formou nebo prostřednictvím
videokonferencí.
4.2 Publikace a prezentace na odborných akcích
Tři čísla Bulletinu NRL byla zveřejněna elektronicky na internetových stránkách
ústavu. Průběžně byly aktualizovány, doplňovány a revidovány JPP Analýza půd,
JPP Zkoušení hnojiv, JPP Testování odrůd a JPP Úprava vzorků krmiv a rostlinného
materiálu.
V průběhu r. 2021 publikovali specialisté NRL v některých odborných časopisech.
Publikační a prezentační činnost NRL byla negativně ovlivněna pandemií covid-19.
Pracovníci se účastnili konferencí a seminářů formou webových konferencí.
Úplný výčet publikační činnosti pracovníků NRL je obsažen v kapitole 4.3.
V r. 2021 byl využíván elektronický systém pro správu dokumentů (DMS).
Podepisování řízených dokumentů a seznamování pracovníků NRL s řízenými
dokumenty probíhá elektronicky, v odůvodněných případech také klasicky v tištěné
formě. Intranet pod platformou eAgri i nadále spolehlivě slouží potřebám NRL jako
elektronická nástěnka pro zveřejnění neřízených dokumentů NRL.
V r. 2021 byly průběžně aktualizovány webové stránky NRL.
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4.3 Publikační činnost pracovníků NRL 2021
Svobodová, M.: Stanovení účinků hnojiv a agrochemikálií na reprodukci žížaly Eisenia
andrei, Bulletin NRL 2021, číslo 1/2021, ročník XXV, str. 1–14, ISSN 1801–9196.
Čumová, M., Wawroszová, S., Nehybová, Z.: Stanovení maskovaných mykotoxinů
v krmivech, Bulletin NRL 2021, číslo 1/2021, ročník XXV, str. 15–22, ISSN 1801–9196.
Čuhel, J.: Zavedení kvantitativního stanovení geneticky modifikované sóji MON 87701
pomocí qPCR, Bulletin NRL 2021, číslo 1/2021, ročník XXV, str. 23–34, ISSN 1801–
9196.
Poštulka, V.: Stanovení sušiny v kapalných biostimulantech – orientační určení meze
stanovitelnosti, Bulletin NRL 2021, číslo 1/2021, ročník XXV, str. 35–39, ISSN 1801–
9196.
Julínková, D., Foltýn, J., Nováková, O.: Využití diferenční skenovací kalorimetrie
(DSC) při stanovení čistoty krystalických účinných látek pesticidů vykazujících
polymorfii (různé krystalické struktury), Bulletin NRL 2021, číslo 2/2021, ročník XXV,
str. 1–25, ISSN 1801–9196.
Zálešáková, A., Malý, S.: Zavedení metody hustotní frakcionace půdní organické
hmoty, Bulletin NRL 2021, číslo 2/2021, ročník XXV, str. 26–44, ISSN 1801–9196.
Poštulka, V.: Spektrofotometrické stanovení obsahu fosforitanů v biostimulantech,
Bulletin NRL 2021, číslo 3/2021, ročník XXV, str. 1–19, ISSN 1801–9196.
Špačková, E., Urbánková, E.: Ověření nové normy pro půdy a kaly – rozklad lučavkou
královskou a zavedení nového mineralizačního bloku Hotblock do rutinní práce
v laboratoři, Bulletin NRL 2021, číslo 3/2021, ročník XXV, str. 20–37, ISSN 1801–9196.
Klempová, J.: Zavedení metody pro identifikaci odrůd ječmene pomocí SSR markerů,
Bulletin NRL 2021, číslo 3/2021, ročník XXV, str. 38–60, ISSN 1801–9196.
Gabčová, G., Dostálová, L.: Bakterie nebezpečím pro Evropu. Zemědělec, 2021, 15:
str. 30.
Hejlová, M., Linhartová, Š.: Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete, Zemědělec, 2021,
40: str. 30.
Cheviron, N., Grondin, V., Marrauld, C., Poiroux, F., Bertrand, I., Abadie, J., Pandard,
P., Riah‑Anglet, W., Dubois, C., Malý, S., Marques, C.R., Asenjo, I.V., Alonso, A., Díaz,
D.M., Mougin, C.: Inter‑laboratory validation of an ISO test method for measuring
enzyme activities in soil samples using colorimetric substrates. Environmental Science
and Pollution Research, 2021, Early Access.
Malý, S., Zbíral, J., Čižmárová, E.: Is Mehlich 3 soil extraction a suitable screening
method for determination of some risk elements? Plant, Soil and Environment, 2021,
67 (9): 499–506.
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Šustr, V., Hynšt, J., Chroňáková, A., Malý, S., Šimek, M.: Živá půda 6. Jak organismy
v půdě fungují. Živa, 2021, 1, str. 25-31.
Šimek, M., Hynšt, J., Malý, S.: Živá půda 9. Cyklus uhlíku a půdní organická hmota.
Živa, 2021, 4, str. 174-181.
Šimek, M., Hynšt, J., Malý, S.: Živá půda 10. Minerální živiny. Živa, 2021, 6, str. 319325.
Šimek, M., Elhottová, D., Fuksa, P., Hynšt, J., Kobes, M., Kvítek, T., Malý, S., Moudrý,
J., Rozsypal, R., Tajovský, K.: Živá půda: praktický manuál. Akademie věd České
republiky, 2021, str. 323.
Wasserbauerová L.: Bakterie Ralstonia solanacearum v povrchových vodách České
republiky, listovka.
Fryč, D. (2021): Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021. Agromanuál,
16 (11-12): 28-31.
Fryč, D., Zahradníková, M. (2021): LOS informuje: Monitoring mšic v roce 2020.
Lesnická práce, 100 (3): 48-50.
Fryč, D., Rychlý, S. (2021): Mšice na řepě. Úroda, 69 (6): 88-91.
Rychlý, S. (2021): Jaký byl výskyt mšic v loňském roce. Zemědělec, XXIX (12): 38-39.
Rychlý, S. (2021): Prognóza výskytu mšic na jaro 2021. Agromanuál, 16 (1): 35-37.
Rychlý, S. (2021): Mšice na jabloních. Rostlinolékař, 32 (2): 24-26.
Fryč, D., Rychlý, S. (2021): Mšice: Malý atlas do ruky, 8. Díl. ÚKZÚZ, 34 s.
Rychlý, S., Fryč, D., Škulavíková, O. (2021): Monitorování letu mšic v České republice
v roce 2020 a jejich očekávaný stav v roce 2021. ÚKZÚZ, 172 s.

Postery a přednášky citované ve sbornících
Většina plánovaných odborných akcí byla v roce 2021 zrušena nebo významně
omezena.
Čermák, V.: EUPHRESCO Phy Lib III Meeting: Candidatus Liberibacter Solanacearum
in the Czech Republic, on-line prezentace, 18.10.2021.
Svobodová, I.: European Mycological Network, Interesting diseases in the Czech
Republic, on-line prezentace, 19.-21.4.2021.
Fryč, D.: Prezentace na Bramborářských dnech, Havlíčkův Brod, 22.10.2021.
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Ostatní přednášky.
Gregorová, V.: Změny v Metodice zkoušení osiva a sadby 2021. Školení pracovníků
semenářských laboratoří, v prostředí Teams, 1.- 2.6.2021.
Gregorová, V.: Následná kontrola PL. Školení pracovníků semenářských laboratoří,
v prostředí Teams, 1.- 2.6.2021.
Gregorová, V.: Problematika luskovin. Školení pracovníků semenářských laboratoří,
v prostředí Teams, 1.- 2.6.2021.
Rybová, J.: Kruhové testy PL. Školení pracovníků semenářských laboratoří,
v prostředí Teams, 1.- 2.6.2021.
Gregorová, V.: Laboratorní zkoušení osiva. Porada OOS, Chlumec nad Cidlinou,
14.-15.7. 2021.
Gregorová, V.: Spolupráce OTI s NRLOS. Výjezdní setkání inspektorů sekce osiv,
sadby a zdraví rostlin, Třebíč, 6.-8.10. 2021.
Svobodová, I., Čermák, V., Dostálová, L., Kapitola, J.: Karanténní a další rizikové
houbové choroby dřevin, on-line přednáška pro arboristický kurz, Kolín, 10.5. 2021.
Vybraní pracovníci ODŠOR: Diagnostické školení nových zaměstnanců, Olomouc,
8.-10.11.2021, určeno pro inspektory pro SOSZR ÚKZÚZ.
Vybraní pracovníci ODŠOR: Školení na téma „Roztoči – zaměřeno na nadčeleď
vlnovníci (Eriophyoidea)“, Olomouc, 9.10.2021, určeno pro ODŠOR a OZR.
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5. Ekonomické ukazatele
Poslední dva roky byly zcela atypické a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je
skutečnost, že od začátku ledna roku 2020 došlo v rámci změny organizační struktury
ÚKZÚZ k začlenění dalších odborů do sekce NRL. Do struktury sekce NRL se
začlenily dva nové útvary – NRL OOS Brno a Praha a ODŠOR Olomouc.
Proto absolutní a relativní srovnávání jednotlivých ekonomických ukazatelů v delším
časovém úseku nemá plnou vypovídající hodnotu. Ve většině případů se tedy
zaměříme pouze na grafické porovnání posledních dvou vzájemně porovnatelných let,
aby výsledné hodnoty byly co nejvíce vypovídající.
Dalším důležitým faktem je zatížení celé ekonomiky a hospodaření státu kvůli
pandemii covid-19, kdy hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2020 deficitem
ve výši 367,4 mld. Kč, což byl nejhorší výsledek v novodobé historii České republiky.
Hospodaření ovlivnila i celá řada jiných nadstandardně vynaložených výdajů a vlivů
spojených s pandemií (nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce,
zvýšená potřeba ochranných pomůcek a dalšího materiálu). Došlo také ke zpoždění
dodávek laboratorního spotřebního materiálu, ke zvyšování cen energií apod. To vše
mělo vliv na vývoj v čerpání rozpočtu, pořizování DDHM, stavební údržbu a přijímání
nových zaměstnanců.
5.1 Ostatní běžné výdaje
Rozpočet OBV (dříve VPV) byl přiznaný pro rok 2021 ve výši 15 300 tis. Kč.
V této částce byly zahrnuty i prostředky na rozpočtové opatření Lesy, obdobně jako
v roce 2020, kdy rozpočet NRL byl ve výši 13 980 tis. Kč včetně tohoto rozpočtového
opatření. Pokud od přiznaného rozpočtu roku 2021 odečteme prostředky na
rozpočtové opatření Lesy, které byly ve výši 935 tis. Kč, činí základní rozpočet NRL
14 365 tis. Kč. Při porovnání rozpočtů 2020 a 2021 došlo ke zvýšení rozpočtu v roce
2021 o 1 320 tis. Kč, tedy k nárůstu o 9,4 % oproti roku 2020.
Rozpočet OBV byl v průběhu roku povýšen o další rozpočtová opatření.
Jedno z nich bylo rozpočtové opatření NAP v celkové výši 3 845 000,- Kč, rozpočtová
opatření Nitrátová směrnice ve výši 110 000,- Kč a Průzkum škodlivých organismů ve
výši 360 000,- Kč. Celkový rozpočet OBV k 31.12.2021 činil tedy 18 680 000,- Kč
(po všech jeho úpravách). Rozpočet byl k 31.12. 2021 čerpán na 99,8 %.
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5.2 Rozpočtová opatření NRL
V roce 2021 byla Národní referenční laboratoři přiznána čtyři rozpočtová opatření:
-

RO 17 - Nitrátová směrnice,

-

RO 18 – Lesy,

-

RO 16 – NAP,

-

RO 03 - Průzkum škodlivých organismů v ČR a EU.

Celková výše RO činila 5 250 tis. Kč.
Na RO Nitrátová směrnice bylo přiznáno 110 tis. Kč a podílely se na něm pracoviště
Lípa s výší čerpání 62 241,62,-Kč a Opava s výší čerpání 47 758,38,-Kč.
Na RO Lesy připadlo pro rok 2021 za NRL 935 tis. Kč a na splnění úkolů s ním
souvisejících se podílely pracoviště v Plzni s vykázanou výší čerpání 352 093,-Kč,
oddělení v Opavě s vykázanou výší čerpání 319 897,-Kč a Odbor NRL Brno s výší
čerpání 263 010,-Kč. Na toto rozpočtové opatření však nebyly přiděleny prostředky
k čerpání navíc, ale tato finanční výše prostředků již byla zahrnuta v přiděleném
rozpočtu OBV na začátku roku 2021, tedy nedošlo k navýšení přiděleného rozpočtu
o tuto čerpanou částku.
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RO Průzkum škodlivých organismů ve výši 360 tis. Kč bylo přiznáno odboru ODŠOR
Olomouc.
NAP ve výši 3 845 tis. Kč byl přidělen oddělením OdZPOR s výši čerpání 130 tis. Kč,
Odboru NRL Brno s výší čerpání 830 tis. Kč a OdŠOR Olomouc s výší čerpání
2 985 tis. Kč.
V roce 2021 byl přidělen tedy stejný počet rozpočtových opatření jako v předchozím
roce 2020.
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Prostředky na rozpočtová opatření jsou účelově přiznané prostředky na konkrétní
činnosti, NRL všechny tyto činnosti splnila a OBV, které byly přiznané NRL z těchto
rozpočtových

opatření,

byly

zcela

vyčerpány.

V porovnání

s rokem

2020,

kdy celková přidělená částka na rozpočtová opatření činila 1 983 tis. Kč,
došlo k rapidnímu nárůstu výše přidělené na rozpočtová opatření za rok 2021.
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5.3 Pořizování DDHM a VT/SW
Pořízení DDHM je v kompetenci Oddělení majetkové správy, které zařizuje pořízení
veškerého DDHM, který přesáhne částku nad 3 000,-Kč (movité věci, popřípadě
soubory movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, u kterých
je doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč
a vyšší, a nepřevyšuje částku 40 000 Kč (nad 40 000 se již jedná o investici).
Do kompetence OMS spadalo i pořízení nábytku, kancelářských židlí, ochranných
pomůcek covid-19 (respirátory, roušky a testy). NRL pouze spolupracuje a předkládá
požadavky na pořízení v aktuálním roce.
V roce 2021 NRL předložila požadavky na obnovu DDHM (drobné laboratorní zařízení
a přístroje, laboratorní a kancelářský nábytek) v celkové výši 1 520 tis. Kč.
Z předloženého plánu obnovy DDHM byla pro realizaci v prvním kole schválena částka
989 tis. Kč. V průběhu roku došlo také k řadě havárií, které se během roku musely
urgentně řešit. Konečná výše prostředků určených na obnovu DDHM pro rok 2021
byla 1 632 tis. Kč. Oproti roku 2020 byly předložené požadavky na obnovu DDHM
ve výši 2 871 tis. Kč, a ve skutečnosti byl na konci roku pořízen DDHM ve výši 2 448
tis. Kč. Prostředky na obnovu DDHM v roce 2021 byly o 33% nižší než v předchozím
roce 2020. Hlavním důvodem byl výrazně snížený rozpočet určený na obnovu DDHM
v roce 2021.
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Obnova a pořizování nové výpočetní techniky je zcela v kompetenci Odboru IT.
Ze strany NRL se pouze předkládá na začátku roku schválený plán na obnovu IT.
Do této oblasti spadá i pořízení firemních telefonů, sluchátek, notebooků atd.
V roce 2021 bylo pořízeno několik nových multifunkčních tiskáren jako náhrada za
dosluhující tiskárny.
5.4 Stavební údržba NRL
Oblast stavební údržby řeší Odbor majetkové správy, který na základě schváleného
Plánu stavební údržby a prostřednictvím něj předložených požadavků/stavu stanoví,
které akce budou v daném roce realizovány. Stavební údržba v roce 2021 byla
realizovaná dle požadavků pracovišť NRL a dle finančních možností Odboru
majetkové správy. Samotná realizace probíhala přímo ve spolupráci jednotlivých
oddělení a odborů s majetkovou správou. Některé akce požadované NRL však byly
přímo řešeny v rámci rozpočtu stavební údržby OMS a jeho oddělení.
5.5 Celkové zhodnocení OBV vydávaných v jednotlivých oblastech
Rok 2021 lze celkově z pohledu provozních prostředků hodnotit jako průměrný.
Ve srovnání s rokem 2020 se dá hodnotit rok 2021 obdobně, jelikož byl přiznán stejný
počet rozpočtových opatření a také obdobný počet prostředků na obnovu DDHM.
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5.6 Výběrová řízení NRL
Na konci roku 2020 skončila platnost všech dosud stávajících rámcových smluv
a došlo k vypsání nových výběrových řízení na dodávky:
-

Rozpouštědel a speciálních chemikálií 2021–2023 – nejúspěšnějším
uchazečem

se

stala

firma

Merck

Life

Science

spol.

s.

r.

o.

S touto firmou byla uzavřena smlouva, jejíž platnost je od 25.10.2021 na dobu
určitou do 31.10.2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 2 000 tis. Kč
bez DPH.
-

Základní druhy chemikálií 2021–2024 - byla nejúspěšnějším uchazečem
firma VWR International s. r. o. S touto firmou byla uzavřena rámcová smlouva
3.3.2021 s platností na dobu určitou do 29.2.2024, nebo do vyčerpání
finančního limitu 1 400 tis. Kč. bez DPH.

-

Laboratorní spotřební materiál, část. 1 – sklo, plasty, porcelán a ostatní
materiál 2021–2023 - byla nejúspěšnějším uchazečem firma Fisher Scientific,
spol. s. r. o. S tímto dodavatelem byla uzavřena rámcová smlouva od 15.3.2021
do 31.3.2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 1 400 tis. Kč bez DPH.

-

Laboratorní spotřební materiál, část 2 – filtrační papír 2021–2023 –
výběrové řízení vyhrála firma VWR International s. r. o. Platnost smlouvy je
od 8. 3. 2021 do 31.3.2023, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 500 tis.
Kč bez DPH.
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-

Dodávky technických plynů a nájem obalů na TP 2021–2023 - byla
nejúspěšnějším uchazečem firma Messer Technogas s. r. o. Platnost smlouvy
byla od 29.4.2021 na dobu určitou do 31.8.2023, nebo do vyčerpání
stanoveného finančního limitu 1 900 tis. Kč bez DPH.

Další výběrová řízení, která byla vypsaná v roce 2021 a dotýkají se čerpání NRL:
-

Nákup OOPP – dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
a mycích prostředků 2021–2022 - rámcová smlouva byla podepsána s firmou
Bartoň a Partner s. r. o. Platnost smlouvy je od 26.1.2021 na dobu určitou
do 31.5.2022, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 1 800 tis. Kč
bez DPH.

-

Poskytnutí telekomunikačních služeb – dodavatel T-mobile Czech
Republic a.s. uzavřená ode dne 1.12.2021 do okamžiku vyčerpání částky
1 700 tis. Kč bez DPH.

Vzhledem k mimořádné situaci a omezením, která nastala vlivem celosvětové
pandemie covid-19 a z ní vyplývající epidemiologické situace související se šířením
SARS-CoV-2, byly nové smlouvy na dodávky uzavřeny až v průběhu roku 2021
a do doby počátku jejich platnosti byly prodlouženy všechny již termínově ukončené
smlouvy se stávajícími dodavateli.
Výběrová řízení na dodávky z rámcových smluv vyplývajících naplňují jak hledisko
hospodárnosti, tak i ekonomické. Jsou také prostředkem ke splnění legislativních
předpisů a požadavků akreditace – politika společných ověřených dodavatelů.
5.7 Ostatní osobní náklady (OON) NRL
Na počátku roku 2021 Národní referenční laboratoř požadovala na ostatní osobní
náklady (OON) částku ve výši 105 tis. Kč, která je téměř srovnatelná s výší požadavku
v roce 2020, kdy byla požadovaná částka ve výši 106 tis. Kč. V průběhu roku jsme
požádali SES o mimořádné navýšení z důvodů dlouhodobé nemocnosti zaměstnanců,
které bylo přiznáno a celkové čerpání prostředků na OON na konci roku 2021 bylo ve
výši 176 tis. Kč. V roce 2020 bylo vyčerpáno na OON 90 tis. Kč. Rozdíl v ostatních
osobních nákladech čerpaných v roce 2021 a v předchozím roce 2020 je markantní,
došlo k rapidnímu nárůstu oproti minulému roku o 86 tis. Kč a v procentní výši to je
nárůst o 81,13 %.
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K žádosti na SES došlo zejména proto, že byl nařízen zákaz dočerpávání
systemizovaných míst v režimu zákoníku práce, která nejsou obsazena na plné
úvazky, ze kterých se do minulého roku čerpalo na brigádnickou výpomoc, a také
z důvodů odvodů zcela neobsazených pracovních pozic MZe.
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oproti předchozím letům do roku 2019 z důvodu připojení pracoviště NRLOS a ODŠOR v roce 2020.

5.8 Mzdové prostředky NRL 2021
Rozpočet prostředků určených na platy je složka rozpočtu, která je přímo řízena
politikou státu, potažmo pevně danými platovými tabulkami, a u státních zaměstnanců
je její výše ovlivněna i služebním hodnocením, ke kterému dochází vždy na začátku
roku. Nenároková složka platu byla přidělena ze strany SES. Mzdový rozpočet NRL
za rok 2021 se skládal z prostředků na základní platy, osobních příplatků a příplatků
za vedení a pro rok 2021 byl přidělen v celkové výši 55 700 tis. Kč. Z toho základní
platy pro pracovníky NRL činily 49 851 tis. Kč. Z této částky bylo 20 122 tis. Kč
pro zaměstnance pod zákoníkem práce a 29 729 tis. Kč pro státní zaměstnance
ve služební poměru. Tento rozpočet byl v průběhu roku na základě pohybů
v systemizaci, náhrady za PN, vlivem navýšení rozpočtu o dodatečné odměny
a výroční odměny průběžně upravován a měněn.
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