
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,  

dovolte mi popřát vám úspěšný rok 

2018.   

Nové vydání přináší poměrně 

značné novinky v zaběhnutých postu-

pech uznávacího řízení množitelských 

porostů. Současně také chceme připo-

menout drobné elektronické pomocní-

ky pro vás, jako žadatele některých 

služeb.  

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 
Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

1. pololetí 2018 
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Ročník 2018, číslo 1 

23.1.2018 

V letošním roce připravujeme pro dodavatele osiv a pověřené osoby několik 

akcí, o kterých vás chceme touto cestou informovat. 

Pravidelné školení dodavatelů ke sklizňovému roku 2018 

20.2.2018 - 9:00 Chýnov (restaurace na Radnici) 

27.2.2018 - 9:00 Perknov (restaurace U Palánů) 

  1.3.2018 - 9:00 Praha - Ruzyně, AVC Ztracená 

  8.3.2018 - 9:00 Plzeň, zasedací místnost ÚKZÚZ 

Další termíny v regionech budou vyvěšeny na www.ukzuz.cz 

 

Pravidelné školení pracovníků pověřených laboratoří 

18. - 20. 6. 2018 - hotel Černigov Hradec Králové -  I. turnus 

20. - 22. 6. 2018 - hotel Černigov Hradec Králové - II. Turnus 

 

Praktické školení vstupní i průběžné pro přehlížitele 

30. 5. 2018 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem 

 

Polní den odboru osiva a sadby 

31. 5 . 2018 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem 



Změna v systému informací o přehlídkách množitelských porostů. 

Od sklizňového roku 2018 bude ústav poskytovat informace o přehlídkách množitelských porostů elektronicky, tj. 

prostřednictvím přenosu dat v IS dodavatelů. Pro dodavatele, kteří nepoužívají IS, který by využíval elektronické ko-

munikace, jsou přehlídky zpřístupněné na Portálu farmáře na www.eagri.cz. Jedinou podmínkou přístupu k těmto 

datům je registrace na tento portál prostřednictvím SZIF. Písemná informace o porostu, tj. záznam o přehlídce poros-

tu, bude součástí konečného dokladu – Uznávacího listu nebo 

Rozhodnutí o neuznání. 

 

Postup pro získání informace přes Portál farmáře: 

1. Přihlášení:  login – 99….  (všechny tyto loginy začínají čís-

lem 99)  a  heslo  

2. Přes rozcestník eAGRI přejít na Portál farmáře 

3. Vybrat volbu „Elektronický přenos dat - Odbor osiv a sadby 

ÚKZÚZ“ 

 

 

 

 

 

 

4. V části „Uznávání porostů“ má dodavatel možnost vyplnit 

a elektronicky zaslat Žádost o uznání porostu a může nahlí-

žet do výsledků přehlídek. Přihlášenému dodavateli se zob-

razují přehlídky podle požadovaného výběru, který si zvolí 

v následující tabulce: 

 

(Pokračování na stránce 3) 
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Zrušení formuláře „Záznam o přehlídce“ a   

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

http://www.eagri.cz
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5. Podle požadovaného výběru se načte seznam přehlídek, které je možné jednotlivě prohlížet po kliknutí na číslo 

žádosti. 

 

 

  

Zrušení formuláře „Záznam o přehlídce“ - 2. část 



Další možností pro registrované dodavatele, jak zrychlit a usnadnit komunikaci s ústavem je možnost podání „Žádostí 

o tisk návěsek“ buď prostřednictvím el. komunikace podobně, jako je tomu u množitelských porostů, nebo podáním 

přímo z Portálu farmáře (dále PF). První možnost  zajišťuje  návaznost na data vašich informačních systémů, ale bude 

třeba jistá drobná programová úprava. Druhá možnost, tedy zadání přímo z PF je dostupná okamžitě, ale je vhodná 

spíše pro dodavatele bez vlastních informačních SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpětnou vazbou je přehled zpracovávaných žádostí o tisk návěsek. Tento přehled je k dispozici všem dodavatelům i 

bez předchozího elektronického podání. 
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eAGRI  - Žádosti o tisk návěsek OECD, ISTA, ad. 

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  
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Komunikaci s ústavem je možné rozšířit dále o podání „Míchacího protokolu směsi“ buď prostřednictvím el. komuni-

kace podobně, jako je tomu u množitelských porostů, nebo podáním přímo z Portálu farmáře (dále PF). První mož-

nost  zajišťuje  návaznost na data vašich informačních systémů, ale bude třeba jistá drobná programová úprava. Dru-

há možnost, tedy zadání přímo z PF je dostupná okamžitě, ale je vhodná spíše pro dodavatele bez vlastních informač-

ních SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zpětná vazba - seznam všech míchacích protokolů v požadovaném období. 

eAGRI - Míchací protokoly směsí 



 

 

 Ceny jsou následují: 

  

 Je možné zakoupit Metodiku zkou-
šení a pokud ano, kde najdu potřebné infor-
mace.  

Metodika zkoušení byla vydaná nově v roce 
2017. Došlo k celkové změně vzhledu tak, 
aby bylo možné při každoroční novelizaci 
měnit pouze jednotlivé listy. Tomuto systé-
mu bylo přizpůsobeno i stránkování.  

Kompletní metodiku je možné objednat buď 
jako samostatné listy nebo včetně kroužkové-
ho pevného obalu. 

Metodiku mají bezplatně dostupnou pověře-
né pouze laboratoře. Ostatní zájemci si ji 
mohou objednat na webu ÚKZÚZ. 

Je již opravená chyba ve statistikách pro 
majitele odrůd? 

Ano koncem loňského roku byla nainsta-
lovaná nová verze, ve které jsou již zo-
hledněny i odrůdy s registrací v zahraničí, 
u nichž je v ČR pouze určený zástupce. 

    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 
 

 

V průběhu roku 2017 byly postupně schváleny novely zákona a  

vyhlášek, třetí novelizovanou vyhláškou je Druhový seznam.  

Změny v oblasti certifikace osiva a sadby se týkaly drobných úprav textu k lepšímu pochopení textu. Nejvýznamnější 

změna v zákoně č 219/2003 Sb. Byla provedena u sadby česneku, u které je možné nyní česnek uvádět do oběhu nejen 

jako sazenici zeleniny, ale i jako uznanou sadbu v příslušných kategoriích. V tomto smyslu byla upravena i vyhláška č. 

129/2012 Sb., ve které byla významně změněna příloha upravující vlastnosti sadby česneků včetně velikosti malého bale-

ní.  

Z dalších legislativních změn připomínáme: 

 Uvádění latinského názvu druhu na úřední návěsce, opatření se netýká krmné řepy, cukrovky a zelenin. 

 Stanovuje se vzor prohlášení na osivo s neukončenou certifikací. 

 Vypouští se vzory některých dokladů. 

 Je upravena příloha ke vzorkování osiva, pro přehlednost se velká část textu nahrazuje textem novým. 

 Mění se postup vyhotovení záznamů o přehlídce, a to takto: 

 

"(7) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu 

a) obdrží přehližitel v podobě seznamu množitelských porostů, který obsahuje potřebné údaje o množiteli, pozemku, 

plodině a předplodinách, 

b) je přehližitelem zapsán do pracovního záznamu a neprodleně vyplněn do záznamu o přehlídce množitelského poros-

tu v informačním systému Ústavu, 

c) je po kontrole všech vyplněných údajů podkladem pro ukončení přehlídky množitelského porostu v informačním 

systému Ústavu a prostřednictvím dálkového přístupu je výsledek přehlídky množitelského porostu uvolněn k na-

hlížení dodavateli, který podal žádost o uznání daného množitelského porostu.". 

 

Tento postup se týká výhradně přehlížitelů ústavu. Pověřené osoby dostanou vždy předtištěné formuláře „Záznam o 

přehlídce“ a po vykonání přehlídky je vyplněné vrátí zase zpět k vydání konečného dokladu. 
 

Přehled novel: 

Zákon č. 295/2017 Sb.,kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o 

změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Vyhláška č. 334/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstova-

ných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 3/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, 

ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky.                                                                                                     BD 

Legislativa - novely předpisů 

Volné listy s perforací  490,- Kč 

Kroužková vazba - 
včetně pevných desek 

580,- Kč 

Pravidelná roční aktu-
alizace - volné listy k 
výměně, pdf soubor  

100,- Kč 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/

