
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,  

po více než sedmi letech se opět vrací-

me k této formě informování semenář-

ské veřejnosti o připravovaných škole-

ních, seminářích či setkáních. Zároveň 

Vás chceme touto cestou  informovat o 

důležitých postupech v uznávacím ří-

zení daného sklizňového roku. Samo-

zřejmě budeme rádi za Vaše podněty a 

témata ke zveřejnění, pokusíme se tou-

to cestou odpovědět i na Vaše dotazy. 
Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Polní den na Stanici v Přerově n. Labem 

140 let semenářské kontroly 

A
k

tu
al

it
y

 O
d

b
o

ru
 o

si
v

 a
 s

ad
b

y
 

Ú
K

Z
Ú

Z
 

Ročník 2017, vydání 1. 

5. 10. 2017 

Dne 20. června 2017 se konal na 

Stanici pro polní vegetační zkoušky v 

Přerově nad Labem Polní den ÚKZÚZ. 

Tentokrát bylo hlavním tématem 140. 

výročí semenářské kontroly - vývoj 

semenářské kontroly v uplynulých 140 

letech, význam certifikace osiva a sadby 

v ČR a význam kontroly odrůdové pra-

vosti a čistoty při mezinárodní certifika-

ci osiva a sadby. 

Nezanedbatelnou 

součástí certifika-

ce osiva je i kon-

trola zdravotního 

stavu, a to od po-

rostu až po koneč-

ný produkt, tedy 

až po osivo. 

Stanici pro polní 

vegetační zkoušky 

představil její ve-

doucí Ing. Vít Va-

šát, CSc. Zmínil 

nejen její klimaticky příznivou 

polohu, ale i systém zakládání 

vegetačních zkoušek, principy 

hnojení a zavlažování. Prezentoval 

skladbu plodin, které jsou před-

mětem polních vegetačních zkou-

šek, a celkový vzrůstající počet 

vegetačních zkoušek.                  BD 



 V první polovině července vydal odbor OS aktuální pokyny a informace , které vzešly z předchozích 

jednání se zástupci ČMŠSA a dalšími dodavateli. V průběhu srpna a počátku září bylo nutné je ještě doplnit, a to 

na základě praktických dotazů ze strany dodavatelů. A protože OPAKOVÁNÍ je matka moudrosti, přinášíme je 

znovu a doplněné: 

 

1. Zadina ozimy 2017 / jařiny ze sklizně 2017 

  U osiva ozimých i jarních obilnin kategorie C je možné v odůvodněných případech použít ke stanovení 

propadů síta o 0,2 mm menší, než je předepsaný rozměr, a to pouze pro zásevy podzim 2017 / jaro 2018. Do-

poručujeme proto připravit pouze nezbytné množství.  Podmínkou je, aby všechny ostatní osivové hodnoty 

byly v pořádku a byla provedena zkouška klíčivosti z přírodního osiva, která vykázala klíčivost kolem 90%. 

Uznání mohou takto provést i pověřené laboratoře, tyto partie budou kontrolovány formou NK přednostně. 

O  využití této možnosti bude ÚKZÚZ informován.  

2. Dělení partií 

  Ve sklizňovém roce 2016 byl zrušen systém dělení uznaných partií a změna kategorií a generací. Na žá-

dost ČMŠSA a po jednání s jejími zástupci byl dohodnut následující systém od sklizně 2017:  

 Pouze pro předstupně a základní osivo 

 Partie připravená k uznání, označená návěskami bude vzorkována stejně jako k UŘ 

 Dodavatel připraví vzorkovateli (SI) Žádost o uznání osiva a na ní zřetelně vyznačí text „DĚLENÁ 

PARTIE“  (viz vzor v příloze) 

 Na pracovišti ÚKZÚZ bude taková žádost evidována jako typ žádosti K (kontrola)  

 Na tyto partie budou vystaveny pouze posudky, úkony podléhají fakturaci, osivo se neobjeví ve statisti-

kách jako uznané. 

 Vlastní uznání proběhnou až při dělení partií podle požadavků dodavatelů – to se provede již pouze 

(pokud si dodavatel nebude přát zkoušení osiva) administrativně. Dodavatel pošle žádost o uznání osi-

va – bude vypadat stejně jako první, lišit se bude pouze  kategorií, v partii uvede původní číslo, ke které 

se nová žádost vztahuje, a nové číslo partie s lomenicí 51 (61, 71 ..), které bude na nových návěskách.  

   Vzor:  

 

 

 Na tyto partie budou vystaveny UL, bude fakturován vydaný doklad a data se objeví ve statistikách 

uznaného osiva. 

 V případě, že původní partie, na kterou byl vydaný pouze posudek, bude přeskladněná, provede se 

před další manipulací vzorkování prolongace a postup bude stejný, pouze v záhlaví žádosti bude text:  

  „ PROLONGACE - DĚLENÁ PARTIE“. 

 Další postup bude obdobný, v číslování partií se bude pokračovat dalším navazujícím číslem.  

 Další dělení partií u již vydaných UL není možné, stejně jako změna kategorie či generace. 

 V případě, že uvedený postup nebude dodržen, bude se postupovat klasickým způsobem a dělení par-

tie NEBUDE možné. Je tedy v zájmu dodavatelů, aby popsaný a dohodnutý postup dodržovali.  

3. Certifikáty OECD a ISTA 

  S účinností od 1. 9. 2017 odešla z odboru OS paní Iveta Prokůpková a agendu vydávání mezinárodních 

certifikátů převzala paní Ing. Tereza Kettnerová. Veškeré dotazy k laboratorním stanovením a výsledkům je 

však třeba směřovat nadále na pracovníky NRL OOS v Praze.  

(Pokračování na stránce 3) 
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AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Číslo partie:     7-0000-00608/01 (původní) 

         7-0000-00608/51 (nové) 
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4. Přehlídky porostů 2018 a vydávání osvědčení 

  S účinností od sezóny 2018 dojde ke změně v systému vydávání osvědčení 

na přehlídky množitelských porostů. V průběhu října proběhnou konzultace 

v odboru a s ČMŠSA a ČBS. V následujícím sklizňovém roce by dodavatelé mě-

li zpřístupněné přehlídky porostů v elektronické podobě. S tím souvisí i práce 

pověřených přehlížitelů a nutnost jejich napojení na IS odboru osiva a sadby 

(ISOOS).  

5. Připravované změny v komunikaci s dodavateli 

  Spolupráce s dodavateli a pověřenými osobami v elektronické podobě se 

ukazuje jako velmi výhodná pro obě strany, proto plánujeme postupně její další 

rozšíření. V příloze 2 je současný rozsah komunikace s dodavateli. Nyní je 

v testovacím provozu systém pro získávání informací o výrobě osiva pro maji-

tele odrůd. 

 Dále bychom chtěli tuto oblast rozšířit o: 

 Přehlídky porostů (viz bod 4) 

 Komunikaci s pověřenými vzorkovateli 

 Hlášení dovozu osiva a sadby 

 Nové informace:              

 Změna vedoucí laboratoře NRL OOS Praha  

 Dne 1. 10. 2017 skončila ve funkci vedoucí laboratoře v Praze paní Bc. Hana 

Potyšová. Důvodem je plnění mateřských povinností, takže se s ní loučíme pou-

ze na přechodnou dobu. Vedení laboratoře převzala paní Ing. Vladislava Grego-

rová.  

 Kontakty:   tel.: 257 294 257, mobil: 731 603 630,  

   e-mail: vladislava.gregorova@ukzuz.cz 

2. Školení semenářských laboratoří 

 Ve dnech 18. - 22. června 2018 se v hotelu Černigov, v Hradci Králové usku-

teční další běh školení semenářských laboratoří. Organizačně jej zajišťuje ČMŠ-

SA, odbornou náplň připraví vedení NRL OOS na základě Vašich požadavků a 

podle zjištění, které problémy se v uplynulém období při zkoušení osiva objevi-

ly. Součástí školení bude i možnost neformální výměny zkušeností nad připra-

venými vzorky. Vaše náměty zasílejte samostatně nebo společně s přihláškami 

na ČMŠSA. 

 Informace o školení Vám poskytne: 

 Ing. Tereza Brádlerová 

 Tel.: 228 225 451 

 Mob.: 739 598 659 

 Email: office@cmssa.cz 
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 Jako majitel práv k odrůdám nemo-

hu  v nové aplikaci na Portálu farmáře získat 

informace o všech odrůdách, jejichž jsem 

vlastníkem nebo které výhradně v ČR zastu-

puji. Můžete to vysvětlit? 

 Děkuji za tento dotaz. Ano tato 

chybička se skutečně objevila, v současné 

době se ji snažíme odstranit. Přestože při 

testování jsme se snažili odzkoušet co 

nejvíce možných kombinací, ne všechno 

se podařilo a nějaké obtíže mohou ještě 

nastat. Pro zkvalitnění výstupu potřebu-

jeme znát každý problém, který nastane. 

BD 

Odpovědi na Vaše dotazy: 

ÚKZÚZ  
ODBOR OSIV A SADBY  
Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

 

Telefon: (042) 257 294 246,  Fax:(042) 257 211 748,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 
 

  

3. Školení pro uchazeče a pověřené osoby ke vzorkování a přehlídkám množitelských porostů  

 Dne 23.  listopadu 2017 se uskuteční teoretické proškolení uchazečů o pověření ke vzorkování a o pověření k 

provádění přehlídek množitelských porostů. Ve stejném termínu proběhne také pravidelné školení již pověře-

ných osob. Školení se bude konat na pracovišti ÚKZÚZ v Praze Ruzyni, Ztracená 10, podrobné pozvánky bu-

dou zaslány v průběhu října. 

4. Uznávání množitelských porostů 2018 - souhlas majitele odrůdy, doložení původu osiva apod. 

 Pro následující sklizňový rok upozorňujeme všechny dodavatele, že u neúplné žádosti odpovědní pracovníci  

OOS 1x upozorní e-mailem na konkrétní nedostatek a stanoví lhůtu k odstranění (obvykle 10 dnů). Pokud do-

davatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, bude řízení o uznání porostu přerušeno na dobu nezbytně nutnou 

k doplnění žádosti. Po uplynutí této doby bude řízení pokračovat, bude-li žádost doplněna. Pokud dodavatel 

žádost nedoplní ústav ji zamítne a řízení tak bude ukončeno, přehlídky se provádět nebudou. 

5. Aplikace na Portálu farmáře 

 Rádi bychom touto cestou připomněli dodavatelům, že je možné s ústavem komunikovat i prostřednictvím 

Portálu farmáře na www.e-agri.cz, kde jsou dostupné aplikace k vyplnění a odeslání žádostí o všechny typy 

návěsek, které ústav vydává (ISTA, OECD, neukončená certifikace, atd.) a aplikace k vyplnění a odeslání mí-

chacího protokolu pří výrobě směsí. Tyto dva formuláře nejsou v režimu správního řízení, nemusí být tedy za-

sílány dle správního řádu a nejsou také vázány na žádný IS, může je tedy vyplnit kterýkoli dodavatel se zříze-

ným přístupem na Portál farmáře. 


