
 

Vážení čtenáři, 

 druhé letošní číslo občasníku Aktuality OOS, Speciál - ovoce, réva, chmel při-
chází v období podzimní prodejní sezóny. Touto cestou budeme vás i nadále  seznamo-
vat s aktualitami v oblasti uznávání rozmnožovacího matriálu a oblasti evidence sadů.  
  
 V tomto čísle jsme se více zaměřili na problematiku sadů a LPIS, jelikož se  blíží 
období evidence nově vysázených sadů, oznámení klučení, dosadeb a změn spojených s 
aktualizacemi v LPIS. Využívejte proto v maximální míře možnosti podávat evidenční 
list nového sadu i aktualizace prostřednictvím Portálu farmáře.  

 V průběhu léta se nám podařilo personálně doplnit oddělení trvalých kultur, a 
tak bychom vás rádi seznámili s  novými či upravenými obvody jednotlivých inspekto-
rů a  aktualizovanými kontakty. 

 Na závěr bych vám ráda popřála úspěšný zbytek letošního roku a s blížícím se 
obdobím adventu i klid. Věřme, že příští rok přinese něco nového a pozitivního , aby-
chom se lépe vyrovnali s dobou po COVIDU. Přeji vám proto již s velkým předstihem 
ale o to srdečněji, krásné vánoční svátky, hodně pohody u svátečního stolu. Do nového 
roku 2021 přeji vám i vašim blízkým hodně štěstí, spokojenosti a úspěchu. 

 

Ing. Barbora Dobiášová 
ředitelka  Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Evidence sadů před koncem kalendářního roku ! 

Jelikož závazky k jednotli-
vým dotačním programům 
v oblasti sadů začínají podá-
ním jednotné žádosti a kon-
čí posledním dnem kalen-
dářního roku, upozorňuje-
me na nutnost dodržení 
zmíněných závazků. Změny 
v registru provádějte na 
podzim pouze v případech 
vyplývajících z kontroly ze 
strany SZIF.  

V případě změny prove-

dené před koncem roku 

dochází k porušení vazby 

sadu na DPB v LPIS, což 

může mít dopad na vy-

placenou podporu nebo 

případný postih ze strany 

SZIF.  

Ing. Petr Boleloucký 
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Přehled právních předpisů - sady  

 

Legislativa k tisku: 

 

http://eagri.cz/public/web/

ukzuz/portal/trvale-kultury/

aktualni-informace/ 

Stránka 2 SPECIÁL 

OVOCE, RÉVA, CHMEL 

Přehled právních předpisů - rozmnožovací materiál 

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 předpi-
sů (účinnost poslední novelizace od 1. 10. 2020) 

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, 
ve znění pozdějších předpisů  (účinnost poslední novelizace od 1. 10. 2020) 

Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uzna-
ným popisem. 

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve 
znění pozdějších předpisů  

AKTUÁLNÍ 

 Nezapomeňte, prosím, na zaslání hlášení konečné sklizně, 

opět prostřednictvím „Portálu farmáře“. Hlášení se provádí k 

datu 15. 12. 2020. Tento termín hlášení sklizní se týká všech 

ovocných druhů evidovaných v registru sadů. 

 Všem dodavatelům připomínáme povinnost vyplývající z no-

vých rostlinolékařských předpisů: 

- požádat o oprávnění k vydávání RL pasů  

- složit e-learningový kurz a test 

- aktualizovat své údaje v Registru osob, který vede ÚKZÚZ 

Tuto povinnost doporučujeme splnit nejdéle do poloviny 

prosince 2020. 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle 
uživatelských  vztahů. 

 

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových 

stránkách, vyhlášky s tabulkovými přílohami zveřejníme v pdf 

formátu v sekci trvalé kultury Aktuální informace“, tento soubor pak 

snadno vytisknete pro vaše potřeby. 

 

LEGISLATIVA 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/legislativa/legislativa-cr/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/legislativa/legislativa-cr/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/
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Aktualizace evidence ovocných sadů se provádí: 

 Elektronicky prostřednictvím „Portálu farmáře“ 

 V listinné podobě na evidenčním listu ovocného sadu 

Evidovat lze sady, které splňují následující podmínky: 

 Rovnoměrně a souvisle osázené, čímž se rozumí sady vysázené v pravidelném sponu, daném šířkou mezi-
řadí a vzdáleností jednotlivých stromů v řadách.  

 Manipulační prostor (souvratě) nesmí na koncích a začátcích řad přesahovat 12m, na bocích nesmí být 
tato vzdálenost větší než 8m. Pokud je však šířka meziřadí menší než 8m, může být na bocích řad pouze 
prostor, který nepřekračuje šířku jednoho meziřadí.  

 Do plochy sadů se nezapočítává jedinec, který je suchý, zlomený nebo vyvrácený, je tvořen odumřelým 
kmenem či pařezem. Ovocným stromem není podnož nebo rostlina, na které odumřela kulturní odrůda. 
Životaschopný jedinec nesmí být silně mechanicky poškozen (strom či keř se zlomenou kosterní větví po-
nechaný bez ošetření), dále nesmí být silně poškozený okusem a oděrem (na kmeni ani v korunce). Musí 
být pravidelně udržovaný  řezem. Na jedinci nesmí být nekrotické léze, které přesahují v nejširším místě 
polovinu šířky obvodu kmene.!!!!!!!!!! 

 

Postup evidence sadu:  

 Pěstitel si nechá na místně příslušném pracovišti SZIF (dříve zemědělské agentuře) zakreslit DPB s kultu-
rou sad. 

 Provede elektronické nebo listinné ohlášení sadu příslušnému regionálnímu inspektorovi.  

 Inspektor provede kontrolu vysazeného sadu. 

 Pokud sad splňuje podmínky pro evidenci, tak inspektor sad zaeviduje. 

 

Postup aktualizace evidence již evidovaného sadu: 

 Pěstitel provede elektronické nebo listinné ohlášení změn provedených v sadu  příslušnému regionálnímu 
inspektorovi. Důležité je zvolit správné označení aktualizace. 

 Inspektor změny zkontroluje a pokud odpovídají podmínkám pro evidenci, tak je přijme a evidenci aktua-
lizuje. 

 Pokud změny neodpovídají podmínkám pro evidenci nebo je zvoleno špatné označení typu aktualizace, 
tak inspektor změny neprovede a o neprovedení změn pěstitele s uvedením důvodu vyrozumí.  

 

Evidence sadů 

Povinnosti sadaře 

Provést aktualizaci evidence sadu do 15-ti dnů od jakékoliv fyzické změny na DPB s kulturou sad: 

 Úhyn stromů 

 Klučení části nebo celé plochy 

 Dosadba stromů 
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Ing. Petr Boleloucký 

vedoucí oddělení trvalých kultur 

Hroznová 63/2, 60300 Brno  

tel. 543 548 230 

mob. 737 267 011 

petr.boleloucky@ukzuz.cz 

Bruntál, Jeseník, Olomouc, Šumperk, Ústí 

nad Orlicí, Svitavy, Žďár nad Sázavou + 

VŠÚO Holovousy, Mendelu Brno 

 

Ing. Kristýna Pavlíčková 

OdTK Brno 

Hroznová 63/2, 60300 Brno  

tel. 543 548 320 

mob. 737 267 026 

kristyna.pavlickova@ukzuz.cz 

Hodonín, Prostějov, Vyškov, Blansko, Brno 

město, Brno venkov, Břeclav  

 

Ing. Josef Vačkář 

OdTK Brno 

Slovanská alej 2179/20, 32600 Plzeň  

tel. 377 666 542 

mob. 737 267 018 

josef.vackar@ukzuz.cz 

Český Krumlov, České Budějovice, Tábor,  

Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, 

Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, 

Prachatice, Příbram, Rokycany, Sokolov, 

Strakonice, Tachov  

+révová školka: Danuše Krausová (Mělník)  

 

Ing. David Beneš 

OdTK Brno 

28916 Přerov nad Labem 420  

tel. 416 795 470 

mob. 737 267 053 

fax 543 548 323 

david.benes@ukzuz.cz 

Liberec (spolupráce), Mladá Boleslav, Čes-

ká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice  

 

Ing. et Ing. Jiří Dobiáš 

OdTK Brno 

Za Opravnou 4/4, 150 06 Praha 5  

tel. 257 294 249 

mob. 737 267 870 

jiri.dobias@ukzuz.cz 

Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Ho-

ra, Mělník, Nymburk, Praha-město, Praha-

východ, Praha-západ  

 

 

 

 

 

Ing. Petr Samochin 

OdTK Brno 

Evropská 16/25, Oblekovice, 67181 Znojmo  

mob. 606 784 315 

petr.samochin@ukzuz.cz 

Jindřichův Hradec, Třebíč, Znojmo, Havlíčkův 

Brod, Pelhřimov, Jihlava +  

révové školky – okres: Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Znojmo  

 

Ing. Jana Suchá 

OdTK Brno 

Železnická 1057, 506 01 Jičín 

mob. 737 267 018 

jana.sucha@ukzuz.cz 

Chrudim, Pardubice, Rychnov nad 

Kněžnou, Hradec Králové, Náchod, 

Trutnov, Jičín, Semily, Jablonec nad 

Nisou, Liberec  

 

Bc. Nikola Fischerová 

OdTI Brno 

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

mob. 724 247 353  

nikola.fischerova@ukzuz.cz 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Přerov  

 

Ing. Hana Konečná Ph. D. 

OdTI  Opava 

Jaselská 552/16, 746 01 Opava mob. 724 247 353  

tel. 553 631 252     

mob. 724 247 360  

hana.konecna@ukzuz.cz 

Nový Jičín, Opava, Ostrava, Frýdek Místek, 

Karviná  

 

Bc. Jaroslava Klímová 

OOS Praha 

Za Opravnou 4/4, 150 06 Praha   

tel. 257 294 246 

mob. 602 315 112 

jaroslava.klimova@ukzuz.cz 

Rakovník, Louny, Teplice, Most, Chomutov  
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Na závěr: 
 

 Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo námě-
ty, jak vás máme lépe informovat o novinkách nebo jak 
zlepšit některé procesy v certifikaci RM, podělte se s 
námi o ně na    e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

           www.ukzuz.cz  

více  na  

Oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2  

603 00 Brno 

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

telefon: 543 548 230 

 

ÚKZÚZ 
Další sekce a přímo řízené 

odbory 

Odbor zdraví rostlin 

Odbor dovozu a vývozu 

Odbor terénní inspekce 

Odbor osiv a sadby 

Oddělení správní 

Oddělení terénní kontroly a koordinace 

Oddělení mezinárodní certifikace a legislativy 

Oddělení trvalých kultur 

Sekce osiva, sadby a 

zdraví rostlin 

Stránka 6 

ÚKZÚZ 
Odbor osiv a sadby 

Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2, 603 00 Brno, telefon: 543 548 230 

Smlouvy na používání loga Ústavu 

 Dodavatelé, popř. množitelé, kteří tisknou návěsky včetně loga Ústavu, musí 

mít na jeho používání uzavřenou smlouvu s Ústavem. Provádíme kontrolu těchto subjektů 

a postupně rozesíláme smlouvy k podpisu. Věnujte prosím podpisu smlouvy a vrácení 1 originá-

lu zpět ústavu velkou pozornost. Dodavatelé, kteří originál smlouvy nevrátí, budou považováni za sub-

jekty, kteří neoprávněně používají toto logo a bude s nimi zahájeno správní  řízení. 

ÚKZÚZ 

Odbor osiva a sadby 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5  

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Telefon: 257 294 246  
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