
Vážení čtenáři a uživatelé Ak-

tualit, přinášíme poslední letošní 

vydání tohoto občasníku a netradič-

ně ho využíváme  ke slavnostnější-

mu účelu, a to k  přání krásného 

prožití posledních dní adventu. 

Přejeme vám klidné a příjemně 

strávené  vánoční svátky v kruhu 

vašich nejbližších. Do nového ro-

ku 2021 přejeme především pevné 

zdraví a hodně úspěchů.                                            
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Ročník 2020, číslo 11 

15. 12. 2020 

 

Ing. Barbora Dobiášová  

a kolektiv pracovníků Odboru OS 



 Zájemci mohou objednávat výtisk 

u Ing. Komárkové na Odboru OS 

v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou následují-

cí:    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2020 

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 
 

Lehké ohlédnutí v závěru roku... 

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

 V průběhu letošního opravdu zvláštního roku, jsme společně řešili mnoho novinek, dá-li se to tak 

nazvat.  Do nového roku 2020 jsme vstoupili  v nové organizační struktuře a naším jediným cílem bylo zajistit funkčnost 

uznávacího řízení, práce s pověřenými osobami a kontrolní činnosti.  Ne nadarmo se říká v jednom českém přísloví: 

„Když se kácí les, létají třísky“.  Každý z nás viděl tu situaci „tak nějak po svém“.  Takže mi dovolte , abych ji zhodnotila 

tak, jak ji vidím, přestože se mnou nemusíte třeba ve všech bodech souhlasit. 

 V podstatě ze dne na den jsme museli začít fungovat jinak, jinak organizovat práci, jinak řídit lidi, respektovat 

jiné územní rozdělení, nové vedení regionálních oddělení. I přes skutečnost, že jsme se v závěru roku 2019 na tuto sku-

tečnost již připravovali, ne všechno se podařilo podchytit, na nic nezapomenout. Když se zdálo, že se systém rozběhne, 

vstoupil do hry nový hráč COVID-19, který si s námi pohrává s malými přestávkami stále, a je jen otázkou, kdy se ho 

podaří opravdu regulovat, zvládnout, omezit… Tato situace nás a možná i vás  zaskočila, ale na OOS určitě urychlila 

myšlenku přechodu k maximální digitalizaci. Jen díky skvělým programátorům, kterým se jistě patří poděkovat, spolu-

práci s IT na MZe a v neposlední řadě díky vám se povedlo zavést do praxe mnoho novinek v oblasti společné digitální 

komunikace. 

 Nový systém zasílání míchacích protokolů směsí osiv, jejich potvrzování na Portálu farmáře. 

 Zadávání práce a výsledků přehlídek množitelských porostů, které provádějí pověřené osoby přes Portál farmáře. 

 Přibyli dodavatelé, kteří s námi komunikují při podávání žádostí o uznání množitelských porostů, a to nejen pro-

střednictvím webových služeb SW proti SW, ale přibyli i ti, kteří zadávali z Portálu farmáře. 

 V závěru roku jsme dokončili nové webové služby, které zlepší komunikaci mezi námi a ve kterých byly zohled-

něny požadavky SW firem, které řeší vaše programové vybavení. 

 Celý letošní rok provázela i nová rostlinolékařská legislativa a požadavky vyplývající z ní. Po sérii úvodních 

školení v lednu a únoru, kdy jsme se sešli ještě prezenčně, se další aktivity odehrávaly již pouze v podobě elektronické či 

telefonické komunikace. Přes to jsme se snažili v oblasti, která se dotýká certifikace osiva a sadby dodržet vše, co jsme 

slíbili, zejména pak u návěsek, kde se navíc situace komplikovala personálními změnami v tiskárně Peroutka a jejich 

špatnou komunikací. Ale i zde jsme našli řešení do budoucna. 

 Bohužel jsme museli zrušit veškerá prezenční školení a workshopy v oblasti laboratorního zkoušení. Pevně dou-

fáme, že se v roce 2021 tyto akce podaří realizovat. V závěru roku jsme připravili pro vzorkovatele periodické a vstupní 

školení v prostředí vzdálené komunikace, v Teams. Úspěšné bylo i složení on-line testu.  

 Již nyní připravujeme Aktuality 1/2021, ve kterých vás budeme informovat o programu akcí v příštím roce, roz-

hodně budeme pokračovat v elektronické komunikaci a digitalizaci správních  a kontrolních činností, které budou pro 

vás v konečném řešení znamenat celkové zjednodušení. 

 Letošní náročný rok je již téměř za námi, vím, že byl plný nečekaných změn, a to nejen v semenářské kontrole. 

Nečekám chválu, že jsme se snažili. Ale cílem nás všech bylo zachovat dobrou tvář semenářské kontroly v ČR i mimo její 

území, a to si troufám říci, že se s velikým úsilím všech podařilo.                                     Barbora Dobiášová a kolektiv  OOS                                       


