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RL pasy a uznávací řízení

1. Kterých druhů se pasová povinnost týká?

2. Kdo bude provádět šetření před vydáním RL pasů u osiva polních 
plodin?

3. Kdo bude provádět šetření před vydáním RL pasů u osiva zeleniny?

4. Jak bude probíhat společné řízení?

5. Kde a jak se budou podávat žádosti o uznání porostů a osiva?

6. Jak budou vypadat návěsky, budou změny v tisku návěsek?



RL pasy – druhy s pasovou povinností

Allium cepa L.
Allium porrum L.
Capsicum annuum L.
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Solanum lycopersicum L.
Vicia faba L. 

Medicago sativa L.

Brassica napus L.,
Brassica rapa L., 
Glycine max (L.) Merrill
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.,
Sinapis alba L. 

Solanum tuberosum L.
• sadba
• osivo 



RL pasy – druhy s pasovou povinností

Směsi osiv

Pokud směs bude obsahovat jeden druh, pro který je vyžadován 
rostlinolékařský pas, tak návěska pro směs osiv má být také opatřena 
pasem. Příslušný komponent musí splňovat i požadavky, na základě kterých 
může být rostlinolékařský pas vystaven.



Kdo bude provádět šetření před vydáním RL pasů u 
polních plodin ?

Platí tato pravidla pro množitelské porosty:

• Šetření a uznávání bude probíhat společně - UL nebo RN jsou doklady pro 
obě činnosti.

• Dodavatel (operátor) podá žádost o uznání porostu dle pokynů OOS, u 
druhů s pasovou povinností budou potřebné kontroly provedeny 
souběžně s UŘ v porostu, jsou-li tak definovány.

• Přehlídky porostů proběhnou úředně nebo pod úředním dozorem.

Platí tato pravidla pro osivo:

• Šetření a uznávání bude probíhat společně, UL nebo RN jsou doklady pro 
obě činnosti.

• Zkoušení proběhne úředně nebo pod úředním dozorem.



Kdo bude provádět šetření před vydáním RL pasů u osiva 

zeleniny?

Osivo uznávané:

• Přehlídky porostů a zkoušení osiva proběhne úředně – UŘ i šetření 
proběhne v 1 řízení. 

Standardní osivo:

• Šetření, kontrola porostů a zkoušení osiva bude probíhat v odpovědnosti 
dodavatele.

• ÚKZÚZ provádí následnou kontrolu a úřední dozor.



UŘ a šetření před vydáním RL pasů
co je nové a co zůstane stejné

• RL pasy nově u osiva 8 zemědělských druhů ( resp. u 5) a 8 druhů osiva 
zeleniny 
• UŘ a šetření pro RL pasy proběhne společně – přehlídka, zkoušení osiva
• RL pas je součástí úřední návěsky popř. návěsky dodavatele u S zeleniny 

• Krokování staré a nové návěsky je shodné – je použitelné pro stávající tiskové SW u 
dodavatelů

• Budou existovat nové typy návěsek pro TTR tiskárny – barevné varianty a dodavatel 
provede celý tisk – tento typ tisku bude spojen s typem „pověření“ k tisku s ohledem 
na použití loga ÚKZÚZ

• Ostatní druhy beze změny, tj. nemění se nic …



Jak bude probíhat společné řízení?

1. Dodavatel podá žádost o uznání množitelských porostů –
elektronicky SW          SW a provede podání DS nebo analogem na 
Odbor osiva a sadby dle stávajících zvyklostí,
• Výjimka – dodavatelé, kteří dosud přihlašovali v Plané n. L., povinně budou 

přihlašovat v Praze.

2. OOS žádost zpracuje a postoupí k provedení přehlídek porostů OTI 
nebo pověřeným osobám.

3. Po ukončení jednotlivých přehlídek vydá OOS konečné doklady na 
porosty.

4. Po vyčištění osiva proběhne vzorkování dle stávajících zvyklostí 
inspektory OTI a vzorky budou doručeny do laboratoří NRL OOS 
Praha, Brno a do pověřených laboratoří.

5. Po ukončení zkoušek vydá OOS konečné doklady.



Uznávací list na porost / Rozhodnutí

Porost nesplňuje požadavky dané 
platnou legislativou 

Rozhodnutí o neuznání porostu 

Osivo se nepřipravuje

Porost splňuje požadavky dané platnou 
legislativou 

Uznávací list

vydány úřední návěsky

zkoušení v laboratoři

Uznávací list Rozhodnutí N

Uvedení do oběhu       Odstranění návěsek



Vydání RL pasů a uznávací řízení

Dodavatel vydá úřední návěsky s RL pasem u druhů s pasovou 
povinností v těchto případech:

• U RNŠO, které se hodnotí při UŘ v porostech, nebo se posuzují podle dalších 
stanovených kritérií před založením porostu – vojtěška, slunečnice

• U RNŠO, u kterých je jedním z opatření možnost použití mořeného osiva

• U RNŠO, u kterých je nutné zkoušení v osivu, mohou být pasy vystaveny, osivo nesmí 
být uvedeno do oběhu, dokud nejsou ukončeny všechny zkoušky



Vzory návěsek



Platnost a dostupnost návěsek

Zemědělské druhy

bez pasové povinnosti – návěsky platí bez omezení stávající

s pasovou povinností – připravené pro sklizeň 2020, osivo sklizené před rokem 2020 

v rámci ČR bude uvedeno do oběhu se starými návěskami

do zahraničí budeme řešit individuálně

Brambory

oběh v ČR – dopotřebovat stávající návěsky

do EU – bezpodmínečně nový formát



Místa podání žádostí o uznání množitelských porostů

UZNÁVÁNÍ MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ
Jediným místem podání žádostí je Odbor osiva a sadby těmito podacími místy: 

Praha – pro regiony Praha, Plzeň, Žatec a Planá n.L.
Havlíčkův Brod 
Brno
Olomouc

UZNÁVÁNÍ OSIVA 
Jediným místem podání žádostí je Odbor osiva a sadby těmito podacími místy: 
NRLOOS Praha a Brno pro zkoušení v laboratoři ÚKZÚZ
OOS Praha – pro žádosti z pověřených laboratoří

UZNÁVÁNÍ SADBY BRAMBOR
Jediným místem podání žádostí je Odbor osiva a sadby těmito podacími místy: 

Praha – pro regiony Praha, Plzeň, Žatec a Planá n.L.
Havlíčkův Brod 
Brno
Olomouc



INFORMACE kde najdu
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/


INFORMACE kde najdu
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/

• V současné době je vyvěšený 1 dokument nutný ke správné elektronické 
komunikaci od 1.1.2020

• Další zveřejněnou informací bude seznam kontaktních osob a příslušných agend, na 
které je možné se obracet

• Postupně přibydou další týkající se přihlašování množitelských porostů ad.

• Bulletin v letošním roce nahradíme 
souborem dílčích pokynů a Aktualitami

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/


Děkuji za pozornost


