
 

Vážení čtenáři, 

 Únorové vydání Aktualit je tentokrát plně věnováno problematice rozmnožo-
vacího materiálu. Zima letos ukazuje bílou peřinu jen ve vyšších polohách, v nížině  je 
víc bláto, ale buďme rádi za přísun vody i v této pro zimu  méně tradiční podobě. Po-
malu se připravujete na jarní práce, expedici výpěstků, a proto se věnujeme v tomto 
vydání intenzivně tisku návěsek. Ale blíží se také období podávání žádostí o uznání 
rozmnožovacího materiálu. Pro tuto část vaší práce tentokrát připomínáme jen termíny, 
ale je nezbytné také, abyste věnovali velkou pozornost podávání žádostí, a to hned z 
několika důvodů. Především pamatujte, že součástí podání žádosti je také příloha nebo 
přílohy s podrobným rozpisem RM k uznání, nebo seznam ohlášeného CAC materiálu. 
Velmi doporučujeme činit podání prostřednictvím Portálu farmáře, při zápisech do 
příloh věnujte také pozornost původům použitého RM. 

 Pro tisk návěsek mohou dodavatelé použít nový speciální výstup, který obsa-
huje pouze údaje potřebné k tisku návěsek, a to v .xlsx  formátu. Tento výstup můžete 
využít i pro objednávku tisku návěsek . 

  

 Ing. Barbora Dobiášová 
ředitelka  Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Obsah vydání 
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Stránka 2 SPECIÁL 

OVOCE, RÉVA, CHMEL 

Přehled právních předpisů - školky 

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 materiá-
lu 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 
uznaným popisem. 

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

LEGISLATIVA 

AKTUÁLNĚ - Důležité termíny: 

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky 

s tabulkovými přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci osivo a sadba „Změ-

ny a pokyny“, tento soubor pak snadno vytisknete pro vaše potřeby. 

Termín podání  Název skupiny porostů 

do 30. dubna   

Jahodník  

Semenné stromy a keře ovocných rodů a dru-

hů  

Podnože generativní a vegetativní 

Matečné roubové stromy a keře ovocných 

rodů a druhů 

Maliník a ostružiník 

Množitelská chmelnice a matečné rostliny 

chmele 

do 31. května  

Zaškolkované podnože 

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici 

Víceleté školkařské výpěstky k expedici 

Podnožová vinice 

Selektovaná vinice 

do 20. června Sazenice révy 

do 15. července Kořenáče chmele 

do 30. dubna  Žádost o kontrolu nárazníkové zóny (OTI) 

Nejpozději 14 dnů před   

expedicí Kontejnerované a balíčkované rostliny 

Aktuálně pro sadaře 

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/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/
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Návěsky (dostupnost a výroba) 

Dovolte mi, abych nyní připomněl několik základních informací k tisku návěsek. V souvis-

losti s výpadkem letitého dodavatele úředních návěsek a CAC „neúředních“ návěsek a také 

proto, že velká část škokařů začala používat termotisk, bylo obtížné zajistit TYVEKOVÉ ná-

věsky za srovnatelné ceny. Zvolili jsme proto druhou možnost a tou je výhradní tisk úřed-

ních návěsek pomocí  termotransferových tiskáren. 

Ve spolupráci s tiskárnou AUTO ID poskytujeme tisk návěsek na „zakázku“. Tato služba 

je určena menším školkařům, kteří si nechtějí pořizovat termotiskárnu a nezajistí si tisk 

smluvně s jiným školkařem. U uvedené firmy si můžete objednat tisk návěsek prostřednic-

tvím objednávky, kterou najdete na webu ÚKZÚZ mezi přílohami:  

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/aktualni-informace/ 

K objednání můžete použít data pro tisk, která je možno nově stáhnout u jednotlivých žá-

dostí/oznámení v aplikaci „Registr množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu“ 

na Portálu farmáře e-agri. 

 

 

1. Jakékoli dotazy ohledně návěsek,  směřujte na kolegyni Ing. Leu Komárkovou, tel. 731 

695 264, nebo na e-mail: navesky.os@ukzuz.cz. 

2. Nezapomeňte, že pokud chcete tisknout úřední návěsky sami, musíte s námi uzavřít 

smlouvu na logo ÚKZÚZ. O vzor smlouvy požádejte také na výše uvedeném e-mailu. 

3. Kontakt na tiskárnu, která pro ÚKZÚZ tiskne úřední návěsky: 

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   

 

UPOZORNĚNÍ 

V případě tisku návěsek pro základní RM (EI, EII…) a RM předstupně (SE1) není mož-

no objednávat tisk přímo u tiskárny! Objednávku vždy zasílejte na e-mail: 

navesky.os@ukzuz.cz 



 

Od jara 2022 je již k dispozici materiál pouze pro termotransferový tisk úředních i CAC 
(neúředních) návěsek (dokladů dodavatele) na rozmnožovací materiál chmele, ovocných  ro-
dů a druhů a révy, jak je uvedeno na předchozí straně: 

 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 využí-
vání loga ÚKZÚZ.  

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

zornost stálosti probarvení 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 

219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů. 

Možnosti tisku: 

 Na HDPE materiál - úřední návěska ve čtyř-produkci, neúřední návěska (doklad doda-

vatele) 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 eviden-

ce a její předložení na vyžádání ústavu. V případě evidence tisku v SW tiskárny je 

třeba umožnit inspektorovi ÚKZÚZ nahlédnutí),  

 zakázkou v tiskárně (kontakt na tiskárnu na předchozí straně), 

 zakázkou podanou prostřednictvím ÚKZÚZ  - tisk základního RM a RM před-

stupně : 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. 

 V případě uznávaného rozmnožovacího materiálu je nutné 

dodržet formát uvedený v těchto aktualitách. 

Před  prvním tiskem je dodavatel povinen zaslat výsledný 

vzhled návěsky na: navesky.os@ukzuz.cz 
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Tisk návěsek—podrobně 

UPOZORNĚNÍ 

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

Úřední návěsky rozmnožovacího materiálu předstupně a základního rozmnožovacího materiálu tisk-

ne 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 

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

vých tiskárnách. Návěsky dodavatel při tisku opatří sériovým číslem. Každý rok začíná novou čísel-

nou řadou. Tiskový software musí být schopen evidovat tiskové úlohy bez možnosti změny uživate-

lem. Tiskové úlohy je dodavatel povinen zpřístupnit k nahlédnutí inspektorovi OdTK.  

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 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 rost-

lin nebo obchodních balení a obsahuje náležitosti rostlinolékař-

ského pasu, které jsou viditelně na dokumentu odděleny od 

ostatních informací.  

V případě zásilek lze náleži-

tosti rostlinolékařského pasu 

umístit na fakturu nebo do-

dací list dle zobrazeného 

vzoru. 

Při uvádění do oběhu certifikovaného rozmnožovacího materiálu chmele jsou pro označová-

ní používány 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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Zdroje rozmnožovacího materiálu 

Zdroj RM Podmínky testování 

Matečnice Uznaného (certifikovaného) 

RM 

dle vyhlášky 332/2006 Sb. (réva a chmel) a 96/2018 Sb. (ovocné 

rody a druhy). Podrobnosti pro ovocné rody a druhy jsou uve-

deny v manuálu (odkaz pod tabulkou). 

Matečnice CAC RM, §3d  

Peckoviny—při založení MP povinné testování  na PPV, PDV, 

PNRSV, ESFY. Po třech letech a každý třetí rok PDV, PNRSV a 

PPV s výjimkou třešní a višní. Každý šestý rok ESFY. 

Jádroviny  -  Jabloně  se při založení  porostu a následně v šes-

tiletých intervalech testují na AP (proliferace jabloně), Hrušně  

se při založení  porostu a následně v šestiletých intervalech tes-

tují na PD (chřadnutí hrušně). 

Drobné ovoce—testování pouze při podezření 

Obrost ovocných výpěstků 

V případě peckovin a jádrovin není povoleno v žádné katego-

rii RM odebírat rozmnožovací materiál z obrostu! 

V případě drobného ovoce je umožněno přemnožit  v katego-

rii CAC i výpěstky určené k expedici. Musí být však zajištěna 

evidence množení tak, aby bylo možno identifikovat linii, ke 

které patří případná podezřelá nebo pozitivní rostlina. 

Manuál pro provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů u rozmnožovacího ma-

teriálu ovocných rostlin : 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/vnitrni-trh-eu/manualy-

pasy/manual-setreni-ovocne-rostliny.html 

Aktuálně pro sadaře 

V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁDÁTE O PODPORU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU 1.R NEBO 1.V, MUSÍTE 

PROKÁZAT, ŽE JSTE VÝSADBU ZALOŽILI Z UZNANÉHO ROZ-

MNOŽOVACÍHO MATERIÁLU! 

Jak jej poznáte? Je opatřen úřední návěskou modré barvy, na které je 

uvedeno označení: „CERTIFIKOVANÝ C“ (ČR), 

„KWALIFIKOWANY“ (PL), „CERTIFIED C“ (VĚTŠINA OSTAT-

NÍCH STÁTŮ) 

Provádějte aktualizaci údajů v RS do 15 dnů od vytvoření zákresu v 

LPIS, vaše neaktualizované údaje mohou způsobit zpoždění řízení u 

dalších subjektů!!! 
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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, Nový 

Jičín, Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Kar-

viná  

+ 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 (školky), Ústí nad Orlicí, Svitavy, 

Přerov  

 

 

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, Žďár nad Sázavou, 

Břeclav (sady) + 

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,  

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 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr: 
 

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

 

       www.ukzuz.cz  

více 

informací na  

 

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 
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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 
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