
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,  

dovolte mi popřát vám úspěšný rok 

2019.   

V letošním roce bychom chtěli ještě 

více zitenzivnit spolupráci s pověřený-

mi osobami, a to na poli vzdělávání a 

vzájemné spolupráce.  

Dalším velkým úkolem bude pří-

prava a zavedení rostlinolékařských 

pasů do běžné praxe při certifikaci osi-

va. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

1. pololetí 2019 
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23.1.2019 

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 

26. 2. 2019 - 9:00 Perknov (restaurace U Palánů) 

Další proškolení v regionech budou organizovány individuálně nebo dle dohody 

s vedoucím oddělení OS v regionu. 

Praktické školení vstupní i průběžné pro přehlížitele 

13. 6. 2019 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem  

Školení je určeno pro všechny pověřené přehlížitele, omluva je možná pouze z 

vážných důvodů. 

Praktické školení vstupní i průběžné pro vzorkovatele 

Přený termín bude upřesněn, školení proběhne předběžně na podzim. 

 

Den Odboru osiv a sadby v Přerově nad Labem 

30. 5 . 2019 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem 

Tentokrát bude akce zaměřena především na význam zkoušení osiva, certifikace a  

možnosti určování druhu a odrůdy laboratorně v porovnání s polními vegetační-

mi zkouškami. Odborné prezentace budou doplněné mnoha praktickými ukázka-

mi, soutěžemi pro dospělé, ale i mladé zemědělce. 



V roce 2019 opět navážeme na úspěšné workshopy z let 2018 a 2017. Tentokrát přinášíme širší nabídku témat. Tyto 

akce budou zaměřené vysoce prakticky, proto je omezen počet účastníků. V případě většího počtu zájemců bude 

workshop opakován v nově domluveném termínu. 

Určování jiných rostlinných druhů v osivu zelenin 

Datum : 12. a 13. 6. 2019   

Místo školení: zasedací místnost ÚKZÚZ, Praha 5 - Motol 

Počet účastníků: max. 8  

Účastníci workshopu budou mít, při praktických ukázkách a cvičeních, možnost získat poznatky a informace pro roz-

poznávání a identifikaci jiných rostlinných druhů v osivu zelenin.                                                       

Teorie – terminologie a základní znaky jednotlivých rostlinných druhů 

Praktikum - pozorování a určování připravených vzorků 

Diskuse - výměna zkušeností  

 

Metody stanovení zdravotních stavů osiv luskovin 
Datum : 5. a 6. 6. 2019   

Místo školení: zasedací místnost ÚKZÚZ, Praha 5 - Motol 

Počet účastníků: max. 10 

Účelem akce je proškolení v metodách zdravotních stavů - Ascochyta, Fusarium na luskovinách. 

Teorie - patogenní houby se zaměřením na sledované patogeny 

Praktikum - pozorování připravených vzorků 

Test - vyhodnocování testovaných vzorků proti výsledkům laboratoře  

Záznamy - SOP, fotky, karty 

Diskuse - výměna zkušeností  

 

Systém kvality, interní audity a metrologie teoreticky i prakticky 

Termín: konec května 2019 

Místo školení: zasedací místnost ÚKZÚZ, Praha 5 - Motol 

Počet účastníků: max. 10 

Obsahem workshopu bude praktický nácvik hodnocení rozborových karet a uvádění výsledků na uznávací listy. 

Hodnocení tolerancí u zkoušek klíčivosti, čistoty, JRD, HTS, vlhkosti. 

Interní audity v laboratoři – význam auditů, příprava na interní audit v praxi 

Pracovníci laboratoře – odborná způsobilost, vzdělávání, odpovědnosti a pravomoci, interní porovnání zaměstnanců 

Metrologie – obecné požadavky, praktické ukázky vedení metrologického systému 

 

Workshop – metody stanovení vlhkosti osiva 

Datum :  srpen 2019   

Místo školení: zasedací místnost ÚKZÚZ, Praha 5 - Motol 

Počet účastníků: max. 8 

Účelem akce je proškolení v metodách stanovení vlhkosti osiva. Účastníkům bude před workshopem zaslán vzorek 

osiva pro provedení zkoušky vlhkosti v podmínkách jednotlivých laboratoří. 

Teorie – šrotování a jiné způsoby úpravy osiva 

Praktikum – praktické ukázky měření vlhkosti osiva 

Test - vyhodnocování testovaných vzorků proti výsledkům laboratoře  

Diskuse - výměna zkušeností  
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Workshopy 2019 a účastnický poplatek 

Připravované workshopy jsou cílené na zvyšování kvalifikace pracovníků pověřených laboratoří, nepatří však do 

skupiny povinných školení. Podle tématu a rozsahu budou koncipovány jako jedno- až dvoudenní akce a budou 

zpoplatněné. Poplatek bude zahrnovat náklady na školící materiály, materiál na přípravu vzorků, oběd, coffeebreak. 

Poplatek bude účtován formou faktury na základě závazné přihlášky cca 10 dní před konáním akce. 

Účastnický poplatek při 1 denním workshopu: 600 Kč 

Účastnický poplatek při 2 denním workshopu: 900 Kč 

Přihlášky najdete v sekci WORKSHOPY na stránkách ústavu: https://eagri.cz/ssl/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/

NRL OOS každoročně pořádá kruhové testy pro síť semenářských laboratoří jako jeden z prostředků ověřování kva-

lity práce těchto laboratoří. Je to však i možnost, jak porovnat výsledky svých testů kvality osiva a najít případné 

neshody. Tyto kruhové testy jsou povinné pro všechny pověřené laboratoře podle zákona 219/2003 Sb., o oběhu osi-

va a sadby, ve znění pozdějších předpisů a pro všechny uchazeče. Do systému kruhových testů se mohou přihlásit     

i další semenářské laboratoře. 

Jednotlivé laboratoře se mohou přihlásit pouze k plodinám, se kterými mají zkušenosti nebo mají zájem do budouc-

na o jejich zkoušení. Základem správného provedení kruhových testů je dodržení stanovených metodik pro jednotli-

vé zkoušky a druhy a pokynů, které jsou součástí každé jednotlivé zásilky. 

Výsledky kruhových testů jsou všem účastníkům zasílány elektronicky. 

K účasti v kruhových testech se můžete přihlásit na adrese: 

ÚKZÚZ, Odbor osiv a sadby, Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 

Kontakt: Ing. Vladislava Gregorová, tel.: 257 294 257, mobil: 731 603 630,  

   e-mail: vladislava.gregorova@ukzuz.cz 

Kruhové testy 

Další užitečné informace 

 Od 2. 1. 2019 vydává OOS nový formát Uznávacích listů, jedná se o dvojjazyčnou verzi Č - A, o tento typ již 

není nutné žádat. 

 Hlášení dovozu a osiva z jiné země původu 

• je třeba hlásit každé dovezené osivo, které bylo vyrobené v jiné zemi, 

• ohlašovací povinnost platí i pro osivo a sadbu určené na tzv. běžné plochy, 

• hlášení NEpodléhá reexport osiva zpět do ČR, kde je na návěskách původní česká partie . 

 Nové plomby na vaky jsou již v praxi u dodavatelů sadby brambor, doporučujeme je využít i k uzavírání va-

ků s osivem v provozech, kde se nepoužívá šití vstupního otvoru. 

 V letošním roce budou uvedeny do praxe nové návěsky pro druhy s pasovou povinností. To znamená, že 

budou existovat nové typy návěsek a původní, které se budou připojovat na obaly u druhů, u kterých není 

pasová povinnost. Předpokládáme proto, že v průběhu února a března představíme nový vzor návěsky a 

připravíme požadavky na způsob vyplnění. Pro dodavatele to bude znamenat nový tiskový výstup pro nový 

formát návěsek. Pro zjednodušení upravíme katalog druhů o informaci k typu návěsky a připravíme návrh 

kontrolního mechanizmu k evidenci tisku návěsek. 



  Zájemci mohou objednávat 

výtisk u Ing. Komárkové na Odboru 

OS v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

 Kdy vyjde Metodika zkoušení osiva 
a sadby - edice 2019.  

Metodika zkoušení 2019 je již kompletní a 
bude  umístěna na naše webové stránky 
nejpozději počátkem února. V průběhu letoš-
ního roku dojde k oddělení části zkoušení 
osiva a sadby do dvou samostatných částí 
jedné metodiky. 

Metodiky budou od 1.2.2019 zdarma dostup-
né pověřeným laboratořím a pověřeným oso-
bám podle zaměření a na základě přihlašova-
cích údajů na www.eagri.cz - Portál farmáře. 

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

Ceny jsou následují: 

 B.D. 

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 2019 proběhnou tyto novely: 

1.     Novela zákona 219/2003 Sb.  - hlavní body  

 Úpravy u rozmnožovacího materiálu chmele - soubor největších úprav 

 Minimální shodnost následné kontroly u pověřených přehlížitelů a laboratoří musí být  95% 

 Nově je definovaný odst. 14 v § 17 a týká se dozoru Ústavu a opatření v případě závažných neshod u pověře-

ných osob:                                                                                                 

 „14) Všechny úkony prováděné osobami podle odstavců 2, 3, 6, 8 a 9 podléhají dozoru Ústavu. Ústav může po

 věření zrušit, pokud pověřená osoba 

 a) poruší proces uznávacího řízení, 

 b) opakovaně nesplní požadavky pro shodnost v následné kontrole, 

 c) neprovede nápravná opatření z provedené kontroly ve stanovené lhůtě, nebo 

 d) po dobu alespoň jednoho roku nevykonává žádnou činnost, jež je předmětem pověření. 

 Opakovaně lze pak stejné osobě udělit pověření po uplynutí nejméně 3 let.“. 

 Úprava Přílohy č. 2 - Seznam katastrálních území pro výrobu RM předstupňů a základního RM brambor  

 Drobné úpravy v části odrůdového řádu 

 

2. Novela vyhlášky 129/2012 Sb. - hlavní body  

 Úpravy v podmínkách pro pověřené osoby - zejména kvalifikační požadavky na zástupce vedoucího laboratoře, 

dále  v požadavcích na systém vzdělávání pověřených osob a prověřování jejich znalostí a zkušeností při zkouše-

ní osiva.  

 Úpravy v příloze č. 7 - Sadba brambor. 

 Úprava v předplodinách u množitelských porostů olejnin. 

 Úprava požadavků na zdravotní stav množitelských porostů a osiva podle nové EU legislativy. 

 Náležitosti úřední návěsky v souvislosti s pasovou povinností u druhů, u kterých se bude sledovat výskyt 

RNQP. 

 

3. Další očekávané novely:  

• Novela vyhlášky 61/2011 Sb.  

• Novela zákona 408/2000 Sb. 

• Novela vyhlášky 332/2006 Sb. 

• Další související novely 

Legislativa - novely 

Volné listy s perforací 

Metodika zkoušení osiva 
Metodika zkoušení sadby   

540,- Kč 

490,- Kč 
50,- Kč 

Kroužková vazba - včet-
ně pevných desek 

630,- Kč 
 

Pravidelná roční aktuali-
zace - volné listy k výmě-
ně 

120,- Kč 


