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Slovo na úvod
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,
v letošním roce oslavila semenářská
kontrola 145 let. Protože se jedná o půlkulaté výročí, nechceme ho přehlédnout, ale věnujeme se mu pouze krátce
v těchto aktualitách.
Letní vydání Aktualit dále přináší
aktuální informace pro pověřené laboratoře, ekologické zemědělce a samozřejmě pro dodavatele osiva a sadby.
V současné době připravujeme
obvyklé statistiky, a to přehled přihlášených množitelských ploch 1. část,
tedy přihlášené do 30. 6. 2022. Následovat pak bude výroční zpráva semenářské kontroly za sklizňový rok 2021.
Protože se pomalu rozjíždí ozimá sezóna a času na společné akce moc nebude, připravili jsme pro vás, resp. přede-

145 let
semenářské
kontroly

vším pro pověřené laboratoře, pouze
jeden on-line seminář na téma
„Nápravná opatření v praxi“.
Přeji klidnou ozimou sezónu.
Ing. Barbora Dobiášová
ředitelka Odboru osiv a sadby

Nabídka workshopů a lhůtník 2022
15. 8. 2022 Opakovaný test pro pracovníky pověřených laboratoří
22. 8. 2022 On-line seminář „Nápravná opatření v praxi“
30. 9. 2022
30. 11. 2022

Podání žádostí o uznaní množitelských porostů řepky
ozimé
Podání žádostí o uznaní množitelských porostů - cukrovka a předpěstované sazečky

31. 7. 2022
31. 8. 2022
30. 9. 2022 Zaslání výkazů odebraných vzorků pověřeného vzorko31.10. 2022 vatele vzorkovani.os@ukzuz.cz
30. 11. 2022
31. 12. 2022
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145 let semenářské kontroly
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V červnu oslavila semenářská kontrola v České republice 145 let od založení prvního Ústavu pro zkoumání semen v Praze. Po dlouhou dobu bylo základem kontroly kvality zkoušení osiva v laboratoři. Až později s rozvojem šlechtění nových odrůd se rozšířila semenářská kontrola do množitelských porostů a postupem času nabyla na své důležitosti
právě pro spolehlivost ve sledování odrůdové pravosti a čistoty. Sledování v porostu bylo významné i z dalších důvodů,
jako je sledování výskytu chorob a škůdců a také příměsi jiných rostlinných druhů, a to především druhů špatně čistitelných. Tím došlo k pevnému svázání celého procesu výroby osiva od jeho zasetí až po konečnou úpravu a certifikaci.
V průběhu let se také měnila organizace semenářské kontroly, ale nezměnil se její konečný účel. Obdobně se vyvíjela
semenářská kontrola i v dalších evropských zemích.
Řekneme-li „Certifikované osivo“ nebo „Uznané osivo“, hovoříme o osivu, které by na trhu mělo mít nejvyšší
kvalitu, spolehlivost a výkonnost. Právě proto, že prošlo celým certifikačním systémem a je známý jeho původ a jeho
skutečná kvalita garantovaná vydaným Uznávacím listem nebo mezinárodně platnými certifikáty ISTA a OECD.
Na certifikaci osiva a sadby se dnes podílí vedle ÚKZÚZ také pověřené osoby, a to ve všech částech výroby osiva. Počínaje přehlídkami množitelských porostů, přes odběr vzorků pro uznávací řízení až po laboratorní zkoušení
a vydání uznávacích listů. V oblasti sadby brambor pak působí řada smluvních osob, které provádějí mechanický rozbor
sadby. K datu vydání Aktualit 4/2022 působí v oblasti uznávání osiva a sadby:
15 pověřených přehlížitelů

145 let

34 pověřených vzorkovatelů
19 pověřených laboratoří
63 smluvních osob, které provádí mechanický rozbor sadby brambor

semenářské
kontroly

Všechny pověřené osoby, včetně zaměstnanců pověřených laboratoří, jsou pravidelně proškolovány a přezkušovány. Kromě toho je vypracován systém kontroly, který zahrnuje, jak kontrolu práce v místě výkonu pověřené činnosti, tak i kontrolu následnou a její vyhodnocení.
Kontrole nepodléhají jen pověřené osoby, ale také pracovníci ústavu, a to inspektoři, referenti odboru OS, kteří
vykonávají předmětné úkony a také pracovníci laboratoří.

Informace pro pracovníky pověřených laboratoří
Školení pracovníků semenářských laboratoří v termínu 23. - 27. května 2022
Součástí letošního školení byl, stejně jako v předchozích letech, vědomostní test. Protože se někteří zaměstnanci pověřených semenářských laboratoří školení nezúčastnili, připravili jsme pro ně náhradní termín. Tento termín je rovněž určený i pro ty osoby, které test absolvovaly neúspěšně. Test proběhne on-line, odkaz bude zaslán e-mailem.
Náhradní termín testu pro pracovníky pověřených laboratoří je 15.

8. 2022.

Metodický pokyn ke kontrole pověřených laboratoří—MP 19 - z 20. 6. 2022
Součástí tohoto metodického pokynu je i systém nápravných opatření při zjištění neshody z jakékoli kontroly ve vaší
laboratoři. Většina pověřených laboratoří vykonává činnosti v rámci udělených pověření již dlouhou dobu, ale ne všichni dodavatelé mají certifikované provozy podle norem řady ISO 9000. Domníváme se, že můžete mít problémy s vytvořením nápravného opatření nebo s jeho zařazením do vaší běžné laboratorní praxe. Nápravná opatření vám mají sloužit
k identifikaci problému a k zamyšlení nad jeho odstraněním.
Připravili jsme pro vás on-line seminář právě k významu a vytvoření nápravných opatření. Záznam z tohoto semináře
bude vyvěšen na webu ústavu, abyste se k němu mohli kdykoli vrátit.

22. 8. 2022 v 9:00 on-line seminář na téma „Nápravná opatření v praxi“
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Sadba brambor—nové RL předpisy
Aktualizace opatření proti cystotvorným háďátkům bramborovým Globodera pallida a G. rostochiensis, původci bakteriální
hnědé hniloby Ralstonia solanacearum, původci bakteriální kroužkovitosti bramboru Clavibacter sepedonicus a původci rakoviny bramboru Synchytrium endobioticum.
Dne 15.7.2022 vstoupila v platnost nová nařízení, která nahradila původní směrnice Rady 2007/33/ES, 98/57/ES, 93/85/EHS,
69/464/EHS, a kterými se aktualizovala opatření k eradikaci a prevenci šíření těchto čtyř karanténních škodlivých organismů bramboru:
1)
2)
3)
4)

Globodera pallida - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1192,
Ralstonia solanacearum - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1193,
Clavibacter sepedonicus - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1194,
Synchytrium endobioticum - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1195.

Prováděcí nařízení Komise se uplatňují automaticky a jednotně ve všech členských státech EU, a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se musely převádět do vnitrostátního práva, a jsou závazné v celém rozsahu pro všechny členské
státy EU.

Vzorkování na vegetační zkoušky a označování vzorků
Vzorky na VZ, které jsou součástí systému kontroly odrůdové pravosti a čistoty osiva, odebírá vždy inspektor
ÚKZÚZ, a to podle Plánu odběru vzorků na vegetační zkoušky. Inspektor ústavu odebírá rovněž vzorky osiva z partií z
dovozu jako vstupní VZ, ze kterých budou založeny množitelské porosty podle Schémat OECD, dále vzorky na žádost
dodavatele.
Všechny odebrané vzorky musí být označené českým číslem partie, tedy i šlechtitelský rozPŘIPOMÍNÁME
množovací materiál.

Výjimky na použití konvenčního osiva v EZ
Připomínáme novelizovaný Metodický pokyn, který vydalo MZe a nově se upravují pravidla
pro vydávání výjimek na použití konvenčního osiva
v ekologickém zemědělství. O všech připravovaných
změnách jsme vás průběžně informovali v letošních
Aktualitách.
Protože se na nás začali obracet dodavatelé s
dotazy k bodu 2.9 písmenu f), a to s problémem, že v době podání žádosti o povolení konvenčního osiva do EZ za účelem
založení množitelského porostu ještě dodavatelé konvenčních osiv často přesné číslo partie neznají. V takovém případě je
však nezbytné předložit platnou smlouvu k množení osiva. Partie a skutečně použité množství bude zkontrolováno v době podávání žádostí o uznání množitelských porostů. Platí tedy, že žadatel uvede číslo partie konvenčního osiva určeného
do množení nebo doloží kopii platné smlouvy o množení.
Bude-li žadatel podávat žádost prostřednictvím Portálu farmáře, přiloží kopii smlouvy k podání podle správního
řádu, tedy v analogové formě k originálu žádosti nebo digitálně připojí k žádosti v pdf formátu a zašle datovou schránkou.
Pokud by zasílal dodatečně, může ji zaslat e-mailem:
veronika.libichová@ukzuz.cz nebo
odbor.os@ukzuz.cz
Také upozorňujeme žadatele, že výjimky na nevyužité konvenční osivo z předchozího roku nebudeme povolovat
bez předchozího prověření.
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Přehled pověřených přehlížitelů (k 1.7.2022)
Označení dodavatele
(zaměstnavatel PP)
Rolnické družstvo Bezno
J. F. Pachty 22, 294 59 Bezno

Pověřený přehlížitel

Jak zapsat do žádosti zasílané v
XML nebo přes Portál farmáře

Číslo

Ing. Jaroslav Herzán

Herzán Jaroslav, Ing.

51-01

Karel Radouch

Karel Radouch

52-03

OSEVA UNI a.s.

Ing. Lenka Půhoná

Půhoná Lenka, Ing.

55-15

Na Bílé 1231, 565 14 Choceň

Ing. Kateřina Kvapilová

Ing. Kateřina Kvapilová

55-17

Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod

Bedřich Janáček

Janáček Bedřich

55-18

VOPOL, a.s.

Ing. Radovan Kavan

Ing. Radovan Kavan

55-03

Pomezí 415, 569 71 Pomezí

Ing. Jaroslav Vodička

Jaroslav Vodička

55-16

Karel Čepelák

Čepelák Karel

56-14

Ing. Pavel Hejplík

Hejplík Pavel

56-20

Ing. Miroslav Sedláček

Sedláček Miroslav, Ing.

56-19

Ing. Jan Vyhnánek

Jan Vyhnánek

56-16

Ing. Romana Klívarová

Klívarová Romana, Ing.

56-17

OSIVA, Boršov s.r.o.
Boršov nad Vltavou 245, 373 82

AGROKOP HB s.r.o

Družstvo vlastníků odrůd
Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko

Česká osiva a.s.

Ing. Michal Chlubný

Chlubný Michal, Ing.

55-22

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad
Cidlinou

Ing. Jitka Kvasničková

Kvasničková Jitka, Ing.

55-23

OSEX ŽATEC spol. s r.o.
Osvoboditelů 1948, 483 01 Žatec

Lenka Štruncová

Štruncová Lenka

54-01

Návěsky na osivo a sadbu
Jak jsme již několikrát informovali, nově jsou dostupné návěsky (bez předtisku) v tiskárně:
AUTO-ID s.r.o., Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Obchodní zástupce: Mgr. Robert Rolf, DiS.
Tel.: 777 647 677
rolf@autoid.cz; lulova@autoid.cz;
Tiskárna by v tuto chvíli měla disponovat veškerým sortimentem pro tisk, k materiálům (TYVEK i etiketa) nabízí jak tiskové pásky,
tak i výběr tiskáren na míru vašeho provozu včetně tiskového SW. V případě poruchy u vás, je možné objednat přímo tisk návěsek.
Číslování návěsek - pokyny

 dodavatel musí mít tisk schválený Ústavem,
 číslo se tvoří z jednomístného označení ročníku tisku návěsky, čtyřmístného registračního čísla dodavatele a sedmimístného čísla návěsky,
VZOR: 1RRRR0000001
 dodavatel je povinen na vyžádání předložit seznam použitých čísel na jednotlivé partie,
 dodavatel je povinen vést evidenci přijatých, použitých a stornovaných návěsek, která souhlasí s příjmovými doklady a výrobní evidencí - kontroluje SI.
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Přehled pověřených vzorkovatelů (k 1. 7. 2022)
Označení dodavatele (zaměstnavatel PV)

Pověřený vzorkovatel

Číslo

Rolnické družstvo Bezno
J. F. Pachty 22, 294 59 Bezno

Jaroslav Herzán, Ing.

51-01

SOUFFLET AGRO a.s.
Vrahovická 2170/56, 796 26 Prostějov

Martin Hájek
Iveta Jungmanová

51-03
51-02

OSEX ŽATEC spol. s r.o.
Osvoboditelů 1948, 483 01 Žatec

Lenka Štruncová

54-01

OSIVA, Boršov s.r.o.
Boršov nad Vltavou 245, 373 82

Karel Radouch

52-03

ZBIROŽSKÁ a.s.
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh

Denisa Krobová, Ing.

53-01

AGROKOP HB s.r.o
Smetanovo nám. 279, 580 01 Havlíčkův Brod

Bedřich Janáček

55-18

OSEVA UNI a.s.
Na Bílé 1231, 565 14 Choceň

Jana Dvořáková
Jaromír Vyskočil , Ing.
Marta Pištorová
Vladimíra Vynikalová
Dana Štefanová
Ivana Samcová
Lenka Půhoná, Ing.
Iva Pleskačová

55-10
55-06
55-14
55-05
55-04
55-11
55-15
55-07

FRUMENTA s.r.o.
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Jitka Hebrová, Mgr.

55-19

ELITA semenářská, a.s.
Cupákova 4a, 621 00 Brno

Jana Bártů

56-12

OSEVA, a.s.
Potoční 1436, 696 81 BZENEC

Jana Kubíčková, Ing.
Jarmila Dvořanová
Blažena Janíková
Petra Jedličková, Mgr.

56-03
56-08
56-10
56-15

HANÁCKÁ OSIVA s.r.o.
Rostislavova 765, 683 23 Ivanovice na Hané

Milena Uhlířová
Helena Berčáková

56-06
56-07

OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Přízova 8-10, 657 92 Brno

Stanislava Horáková
Renata Nováková
Marek Kryštof, Ing.

56-04
56-09
56-18

Družstvo vlastníků odrůd
Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko

Karel Čepelák
Pavel Hejplík, Ing.
Miroslav Sedláček, Ing.
Jan Vyhnánek, Ing.

56-14
56-20
56-19
56-16

Březovská zemědělská, a.s.
Březová 107, 747 44 Březová

Alžběta Fabíková, DiS.
Renata Štáblová

57-01
57-02

ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA s.r.o.
Meziříčská 100, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Ludmila Kuběnová
Kateřina Martináková

57-04
57-11
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Informace o stavu legislativy v OOS
Je připravena novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. V tuto chvíli končí vnitřní připomínkové
řízení. V následujících dnech bude vypořádáno a návrh novely bude rozeslán v rámci mezirezortního připomínkového
řízení. Následně bude pokračovat legislativní proces.

UPOZORNĚNÍ

Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky s tabulkovými
přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci „Změny a pokyny“, tento soubor pak snadno vytisknete pro vaše potřeby.

Objednání tištěných publikací
Odbor osiva a sadby v průběhu roku vydává
publikace, které jsou určené i dodavatelům a
odborné zemědělské veřejnosti. Tyto publikace zveřejňujeme ke stažení na našich internetových stránkách. Od letošního roku již nebudeme tištěné verze těchto publikací rozesílat
zdarma. Kdo bude mít i tak zájem o tištěné
vydání, může si ho objednat. Kontaktní
osobou je
Ing. Lea Komárková
aktuality.oos@ukzuz.cz.
Pro snadné objednání vydávaných publikací
jsme pro vás připravili objednávkový formulář, který najdete na www.ukzuz.cz.

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2022
V letošním roce jsme provedli detailní revizi jednotlivých kapitol Metodiky zkoušení a pro další období jsme ji připravili zase pouze na výměny listů. Nicméně vydání 2022 není možné zakoupit jen v dodatcích, je nutné si objednat kompletní nové vydání. K objednání použijte nejlépe objednávkový formulář.
Zájemci mohou objednávat výtisk
u Ing. Komárkové na Odboru OS
v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz

1. část (verze 2022)
Volné listy s perforací

Ceny a typy výtisků jsou následující:

Metodika zkoušení osiva
1. + 2. část (verze 2022)
Metodika zkoušení osiva a sadby

490 Kč

540 Kč

1. část (verze 2022)
Vázané v kroužkové
vazbě (včetně pevných desek)

Metodika zkoušení osiva
1. + 2. část (verze 2022)
Metodika zkoušení osiva a sadby

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně

145 let
semenářské
kontroly

580 Kč

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

630 Kč
120 Kč

145 let
semenářské
kontroly

