
 

Vážení čtenáři, 

Přinášíme vám letošní čtvrté číslo aktualit trvalých kultur, které se zabývá zejména 
tématem označování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, révy vin-
né a chmele.  

Jelikož se nezávratně blíží období prodeje, zopakujeme v tomto čísle podmínky 
označování výpěstků. Již v loňském roce se mnoho z Vás rozhodlo pro novou me-
todu tisku návěsek, a proto zopakujeme podmínky, kterými se tento tisk řídí. 

Další oblastí, které se dotkneme v tomto vydání, je podávání hlášení sklizní ovoce, 
jehož druhý letošní termín se také rychle blíží. 

Zastavíme se také u vašich dotazů k čerpání dotačních titulů 1. R podpora restruk-
tualizace ovocných sadů a 1. V podpora restruktualizace ovocných sadů v režimu 
ekologického zemědělství.   

Přejeme Vám krásný zbytek léta, který bude prostý nepředvídatelných klimatic-
kých jevů. 

 Ing. Barbora Dobiášová 
ředitelka  Odboru osiv a sadby 

Uvnitř tohoto vydání: 
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1. Přehled legislativy (rozmnožovací materiál) 

2. Aktuálně školky 

3. Hlášení odhadů sklizní 2. termín 

4. Dotace 1. R a 1. V 

5. Hlášení odhadů sklizní 2. termín 

6.  Označování RM 

7. Vzory úředních návěsek a dokladů dodavatele 

8. Obvody inspektorů a kontakty  

Speciál  

ovoce, réva, chmel 



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 (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 po-
slední 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 uznaným popisem. 

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších před-
pisů  
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UPOZORNĚNÍ 

LEGISLATIVA 

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky s tabulkovými přílohami zve-

řejníme v pdf formátu v sekci osivo a sadba „Změny a pokyny“, tento soubor pak snadno vytisknete pro vaše 

potřeby. 

Aktuálně školky—Návěsky (dostupnost a výroba) 

 Podle dostupných informací se zvyšuje zájem o tisk návěsek na termotransferových tiskárnách. 

Dovolte mi proto, abych nyní připomněl několik základních pokynů:   

1. Jakékoli dotazy ohledně návěsek, a to včetně nevykrytých objednávek u fy Peroutka, směřujte na 

kolegyni Ing. Leu Komárkovou, tel. 731 695 264, nebo na e-mail: navesky.os@ukzuz.cz. 

2. Pokud ještě tisknete na jehličkových tiskárnách, sdělte prosím jaké počty návěsek budete 

potřebovat pro prodejní sezónu 2021 podzim/2022 jaro. Tuto informaci zašlete prosím na e-

mail monika.vetrovska@ukzuz.cz do 8. 8. 2021. 

3. Kontakt na novou tiskárnu, která vám může dodat podle objemu tištěných návěsek i vhodnou tis-

kárnu a další spotřební materiál a přehled dostupného materiálu: 

AUTO-ID s.r.o., Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Mgr. Robert Rolf, DiS. 

Tel.: 777 647 677 

rolf@autoid.cz; 

lulova@autoid.cz   

 

 

 

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/


Připomínáme letošní druhý termín pro podání hlášení odhadu sklizně, a to do 1. 9. 2021. V loňském roce jsme 

přešli na hlášení podávaná výhradně elektronicky. S vaší pomocí a ochotou se ukázalo, že tento způsob je 

mnohem efektivnější.  
S blížícím se letošním termínem chceme připomenout základní pravidla. Povinnost podávat výkazy sklizně vy-
plývá z § 3q zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a nesplnění této povinnosti může být sankcionováno. 

„Žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad69) je povinen u ovocných rodů a druhů sta-
novených jiným právním předpisem70),  předložit Ústavu do  

a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně v tomto kalendářním roce, 

b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně v tomto kalendářním roce (jádroviny) a 

c) 15. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni v tomto kalendářním roce„ 

• Výkaz se podává pouze elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře e-agri, 

• Do aplikace „Registr sadů“ vstupujte po přihlášení na PF odkazem z nabídky v rámečku na pravé straně 
úvodní obrazovky. 

• Při vyplňování neprovádějte úpravu výměry v předvyplněném elektronickém formuláři, systém automa-
ticky nabízí pouze „plodné výsadby“ dle podnože na které, je výpěstek naštěpován. 

• Plodiny, které nejsou v tabulce zastoupeny uveďte do poznámky. 

Při problémech s přihlášením do PF nebo při absenci odkazu „registr sadů“ se obraťte na Helpdesk MZe: help-
desk@mze.cz 

V případě dotazů ohledně podání odhadu sklizně kontaktujte Ing. Kristýnu Pavlíčkovou,  kontakt: 

 kristyna.pavlickova@ukzuz.cz, 737 267 026 
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Aktuálně sady 

Dotace 1.R a 1.V 

2. odhad sklizně ovoce v roce 2021 do 1. 9. 2021 včetně 

SADY 

 K doložení potvrzení o vhodnosti lokality k založení sadu z hlediska výskytu škodlivých organis-

mů a uznání sadby je nutné vyplnit formulář „ŽÁDOST O PROVEDENÍ ODBORNÉHO ÚKONU PODLE 

ZÁKONA O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI“, který najdete na internetových stránkách ÚKZÚZ viz. násle-

dující odkaz: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/ochrana-proti-skodlivym-

organismum/zadost-o-provedeni-odborneho-ukonu.html. O šetření požádejte co nejdříve, aby jej bylo 

možno v průběhu vegetace provést. Závěr z šetření bude podkladem pro potvrzení formuláře, který je 

požadován SZIF při vyúčtování dotačního titulu. 

 

Další potřebný dokument je potvrzení o použití uznané sadby. Pro jeho získání je nutné předložit místně 

příslušnému inspektorovi OdTK doklady o nákupu sadby, ze kterých bude zřejmé, že se jedná o uznaný 

rozmnožovací materiál. V případě nákupu sadby v zahraničí budou pro prokázání původu akceptovány 

pouze úřední návěsky. 

jnpx:x-zadost_o_provedeni_odborneho_ukonu
jnpx:x-zadost_o_provedeni_odborneho_ukonu


 

Označování rozmnožovacího materiálu 
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Od podzimu 2020 jsou již plně k dispozici dvě verze tisku úředních i CAC (neúředních) návěsek (dokladů doda-
vatele) na rozmnožovací materiál chmele, ovocných  rodů a druhů a révy: 

 Návěsky z materiálu TYVEK s předtiskem, určené k dotisku na jehličkových tiskárnách. 

 Návěsky z materiálu HDPE, určené k tisku na TTR (termo-transferových) tiskárnách. Pro tento typ tisku je 
nutno požádat v případě úředních návěsek o smlouvu na využívání loga ÚKZÚZ.  

Pokud si pro potisk TTR zajistíte jiný materiál než probarvené HDPE, věnujte prosím pozornost stálosti pro-

barvení návěsky, otestujte materiál delší expozicí na přímém slunci, probarvení může být i jednostranné!  

Podmínky označování jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ, a to  

 pro uznávaný rozmnožovací materiál a  

 pro konformní rozmnožovací materiál a materiál vyráběný podle §3d Zákona o osivu a sadbě. 

Možnosti tisku: 

 Na předtištěný formulář návěsky jehličkovou tiskárnou. Netvořte prosím zbytečné zásoby návěsek. 

 Na HDPE materiál - úřední návěska ve čtyř-produkci, neúřední návěska (doklad dodavatele) může být i v 

šesti-produkci, pokud budou všechny náležitosti čitelné. Tisk je možný  

 vlastní TTR tiskárnou, 

 zakázkou u většího školkaře (uschovat objednávku k předložení a vedení evidence a její předložení 

na vyžádání ústavu. V případě evidence tisku v SW tiskárny je třeba umožnit inspektorovi ÚKZÚZ 

nahlédnutí),  

 zakázkou v tiskárně (tiskárna musí mít uzavřenou smlouvu na logo), 

 zakázkou u ÚKZÚZ (do množství 1500 návěsek na dodavatele) tisk  návěsek pro malé školkaře. 

Tisk je zpoplatněnou službou dle ceníku ÚKZÚZ, cena jedné vytištěné návěsky je 1,50 Kč. Bližší 

informace získáte na e-mailu navesky.os@ukzuz.cz 

Další pokyny k tisku návěsek a přechodná ustanovení:  

 Návěska musí být vytištěna nesmazatelně a čitelně  

 Vedle vědeckého (latinského) názvu druhu je možno uvést český ekvivalent. 

Příprava výpěstků k uvádění do oběhu 

Dodržujte, prosím, termíny odlisťování a dobývání výpěstků ovocných rodů a druhů. Termíny jsou stano-

veny legislativou následovně: 

 Angrešt a rybíz po 20. září 

 Ostatní ovocné druhy po 1. říjnu 

 Broskvoň, mandloň a ořešák po 20. říjnu 

UPOZORNĚNÍ 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/certifikace/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/kontrola-dodavatelu-rm/
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Vzory návěsek ovocné rody a druhy 

Vzory návěsek réva vinná 

Úřední návěsky rozmnožovacího materiálu předstupně a základního rozmnožovacího materiálu tiskne 

ÚKZÚZ. V případě potřeby tisku těchto návěsek zasílejte požadavky na navesky.os@ukzuz.cz ve formá-

tu xls (tabulka excel), který si vygenerujete z Registru množitelských porostů na Portálu farmáře nebo 

vytvoříte manuálně (ve stejné struktuře). 

Úřední návěsky pro certifikovaný rozmnožovací materiál si tiskne dodavatel na TTR nebo jehličkových 

tiskárnách. Návěsky dodavatel při tisku opatří sériovým číslem. Každý rok začíná novou číselnou řadou. 

Tiskový software musí být schopen evidovat tiskové úlohy bez možnosti změny uživatelem. Tiskové 

úlohy je dodavatel povinen zpřístupnit k nahlédnutí inspektorovi OdTK.  

Úřední návěsky rozmnožovacího materiálu předstupně a základního rozmnožovacího materiálu 

tiskne ÚKZÚZ. V případě potřeby tisku těchto návěsek zasílejte požadavky na navesky.os@ukzuz.cz 

ve formátu xls (tabulka excel), který si vygenerujete z Registru množitelských porostů na Portálu 

farmáře nebo vytvoříte manuálně (ve stejné struktuře). Úřední návěsky pro certifikovaný a standard-

ní rozmnožovací materiál révy vinné si tiskne dodavatel na TTR nebo jehličkových tiskárnách za 

stejných podmínek jako u RM ovoce. 
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Vzor standardní návěsky chmele 

Vzory dokladů CAC materiálu 

Doklad dodavatele je využíván při označování jednotlivých rostlin 

nebo obchodních balení a obsahuje náležitosti rostlinolékařského 

pasu, které jsou viditelně na dokumentu odděleny od ostatních in-

formací. V případě zásilek lze náležitosti rostlinolékařského pasu 

umístit na fakturu nebo dodací list dle zobrazeného vzoru. 

Při uvádění do oběhu certifikovaného rozmnožovacího materiálu jsou pro označování použí-

vány úřední návěsky, které se používají pro označování rozmnožovacího materiálu ovoce. 

Rozmnožovací materiál chmele, který je vyráběn metodou mikro-rozmnožování, se označuje 

STANDARDNÍ návěskou žluté  barvy, která mimo náležitostí RL pasu obsahuje označení 

zdravotní třídy. 
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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. 543 548 323 

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. 737 267 311 

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.  

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 5  

tel. 257 294 246 

mob. 737 267 316  
jaroslava.klimova@ukzuz.cz 

Rakovník, Louny, Teplice, Most, Chomutov  
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ÚKZÚZ 
Odbor osiv a sadby 

Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2, 603 00 Brno, tel.: 543 548 230 

 

 

Na závěr: 
 

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo náměty, 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 

ÚKZÚZ 

Odbor osiva a sadby 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5  

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Telefon: 257 294 246  

Oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2  

603 00 Brno 

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

telefon: 543 548 230 

mailto:Petr.Samochin@ukzuz.cz
mailto:Petr.Samochin@ukzuz.cz

