
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

předposlední vydání v roce 2022 přiná-

ší informace o připravovaných změ-

nách ve spolupráci s pověřenými 

osobami a laboratořemi, v záznamech o 

vzorkování a také dáváme informaci o 

další možnosti podání žádostí podle 

správního řádu prostřednictvím ověře-

ní přes NIA.   

Národní Identitní Autorita (NIA) 

je státní instituce, která zajišťuje elek-

tronickou identifikaci uživatelů pro 

státní portály a NIA ID je státem zdar-

ma poskytovaný identifikační prostře-

dek založený na kombinaci jména, hes-

la a SMS kódu. 

Je to další možnost podání žádostí 

přímo do SW OOS, který zajistí další 

kroky v evidenci vaší žádosti.  

Dalším velkým tématem tohoto 

vydání je úprava systému auditů po-

věřených laboratoří, vzorkovatelů a 

inspektorů. 

Se všemi avizovanými novinkami 

vás seznámíme  prostřednictvím on-

line seminářů. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Nabídka workshopů a lhůtník 2022/2023 
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Zaslání výkazů odebraných vzorků pověřeného vzorko-

vatele vzorkovani.os@ukzuz.cz  

30.11.2022 Setkání s programátory semenářských firem 

Prosinec 2022 On-line seminář „Používání SW—Záznamy vzorkování“ 

Prosinec/leden 
2022/2023 

On-line seminář „Audity pověřených laboratoří“ 

Prosinec/leden 
2022/2023 

On-line seminář „Audity vzorkovatelů“ 

Leden 2023 
On-line školení „Vzorkování osiva“ určené pro pověřené 

vzorkovatele a inspektory ÚKZÚZ 

145 let 
 

semenářské 
kontroly  



 V průběhu letošního roku jsme zaškolovali nové vzorkovatele a díky tomu jsme navštívili mnoho ČSO a skladů.   

Rovněž také při některých kontrolách se pracovníci OOS setkali v semenářských podnicích s různými typy evidencí, 

způsoby zacházení s osivem a také s různými výklady legislativních požadavků. V mnoha firmách došlo také k výměně 

pracovníků nebo zahájily činnost nové provozy s novým personálem. Potíže, které sledujeme, také umocnila doba covi-

dová. 

 S vědomím všech těchto změn a možná omezení některých kontrol, hlavně v prvním covidovém roce,  jsme do-

spěli k závěru, že je nezbytné maximálně sjednotit pohled na veškeré kroky při certifikaci osiva a sadby, a to jak na stra-

ně dodavatelů, tak na straně inspektorů a pověřených osob. Proto od ledna 2023 zahájíme cyklus kontrol provozů, které 

budou provádět pracovníci OOS. Kontroly budou ohlášené a za přítomnosti místně příslušného inspektora.  V průběhu 

3 let postupně navštívíme všechna vzorkovací místa. V případě zjištění nesrovnalostí při certifikaci osiva, můžeme pro-

voz navštívit i bez ohlášení.  

 Mnoho nedostatků evidujeme také ve vedení evidencí, používání semenářských SW, znalosti legislativy. Ze 

strany dodavatelů i inspektorů často zaznívá požadavek, abychom se vrátili k Bulletinu semenářské kontroly, jak jsme 

ho naposledy vydali v roce 2019. Publikaci v této podobě vydávat nebudeme, ale chápu, že je třeba legislativní požadav-

ky nějak přiblížit srozumitelnou formou. Za možnou cestu považujeme aktuální webové stránky a právě těm se budeme 

v nejbližším období intenzivně věnovat. 

 Rádi bychom vás pozvali na společné setkání k problematice rozvoje SW v semenářství, zejména pak v elektro-

nické komunikaci mezi semenářskými firmami a OOS.  Mezi hlavní témata určitě patří postup digitalizace jednotlivých 

agend a nové možnosti webových služeb a Portálu farmáře.  

 

 

 V on-line schůzce vám rovněž představíme novou možnost elektronického podávání žádostí podle správního 

řádu prostřednictvím Portálu farmáře s ověřením identity uživatele přes NIA.  

 Společně projdeme požadavky na elektronickou komunikaci a skutečnost zasílaných dat, uživatelské chyby, 

možnosti tisků evidencí—výrobní, návěsek, přehled  vzorků u pověřených laboratoří apod. 

 Představíme nové webové služby a úpravy stávajících, upozorníme rovněž na služby, které již neplní svou 

funkci a budou vypnuté. Probereme i způsob informací formou aktualit z Portálu farmáře. Zde je jedna z nich, kterou 

jsme zveřejnili začátkem listopadu. 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/novinky/zruseni-sluzby-oos-gvp01a-vysledky.html 

   

R OČNÍ K 20 22,  ČÍSLO  5  

Kontrola provozů, tisku návěsek, evidence výrobní a návěsek 

Stránka 2 

Termín 30. 11. 2022 

Setkání zástupců OOS, tvůrců semenářského SW pro 

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=7dfe3ed9-a238-4f1d-b5b0-461a1cd6de36&tenantId=75660d71-8529-414f-8ee4-8511d8f023aa&threadId=19_meeting_ZmM2ZjQxZmEtN2ZjMC00NGRlLWEwNjctM2YzZGM2NjExNzVh@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feagri.cz%2Fpublic%2Fweb%2Fmze%2Ffarmar%2Felektronicka-vymena-dat%2Fnovinky%2Fzruseni-sluzby-oos-gvp01a-vysledky.html&data=05%7C01%7Cbarbora.dobiasova%40ukzuz.cz%7Ce44f7d1ce2504c011b2908dabd7ad8
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 Následná kontrola pověřených laboratoří  se formuje již více než 20 let, tedy od doby obnovení této činnosti po 

vzniku nové semenářské legislativy v roce 1996. Po zkušenostech, které jsme za tu dobu získali kontrolami pověřených 

laboratoří „na místě“ a vyhodnocováním následných kontrol jsme došli k přehodnocení a od 1.1.2023 bude platit revidova-

ný metodický pokyn MP/19/OOS. Základem kontroly bude pravidelný roční audit laboratoře, který bude delší, než nynější 

verze, bude vedený systémem vertikálního auditu, při kterém se auditoři zastaví u zkoušek či záznamů podle uvážení, 

popř. zjištění při kontrole rozborových karet, Uznávacích listů a dalších záznamů. Laboratoře, které jsou certifikovány 

podle ISO řady 9000 mají také Příručky kvality, které si vyžádáme k nahlédnutí. Laboratoře bez této certifikace by měly 

postupně zvážit, zda není vhodné takový dokument zavést. Předmětem auditu bude veškerá další dokumentace, vedená 

laboratoří v souvislosti s uznávaným osivem. Více se dozvíte v revidovaném MP 019/OOS a při on-line školení, které pro-

běhne po jeho dokončení.   

 Vzorky pro následnou kontrolu budou inspektoři odebírat dle předem stanového plánu a budou uložené i nadále 

ve vašich provozech, ale budeme je využívat jiným způsobem, a to jako srovnávací v případě nějakého zjištění ve vzorcích 

odebraných v rámci kontroly oběhu. Způsob zacházení s těmito vzorky  bude také popsán v MP 019/OOS. 

 Součástí budoucích změn je také roční hodnocení práce pověřené laboratoře, které jste již obdrželi v novém formá-

tu. Nový bude rovněž systém hodnocení výsledků kruhových testů. Již poslední 2 cykly KT vypadaly jinak, obdrželi jste 

vždy od jednoho druhu 3 vzorky a právě to bude základ nového hodnocení, se kterým se seznámíte již při hodnocení prá-

vě probíhajícího cyklu. 

 Kontrola práce inspektora je stejně významná jako kontrola pověře-

ných laboratoří. Kvalitně odebraný vzorek je zárukou pro kvalitní zkoušení   

v laboratoři. Inspektor je první osoba, která vidí partii po procesu čistění a 

balení.  Měl by tedy spolehlivě odhalit veškeré vnější vady při označování a 

balení, měl by dokonale znát a kontrolovat veškeré legislativní požadavky, a 

to včetně požadavků na vedení evidence návěsek, výrobní evidenci osiva a 

další. Do povinností inspektora patří rovněž umět provést kalibraci dělení, 

správně zvolit intenzitu vzorkování při ručním odběru vzorků atd. To vše 

bude součástí pravidelných auditů vzorkovatelů pověřených i úředních. 

       K postupu při pověřování a kontrole vzorkovatelů dokončujeme Meto-

dický pokyn, se kterým vás seznámíme formou on-line semináře. 

 

 

 

 V současné době testujeme nový on-line SW pro potvrzováni vzorko-

vání. SW bude funkční z chytrého mobilu i z počítače, bude tedy záležet na 

vzorkovateli, jakou si zvolí cestu. Školení proběhne opět on-line formou za-

čátkem prosince, a bude spuštěn testovací provoz. Do ostrého provozu se 

pustíme od 1.1.2023. Tento SW mohou využít všichni vzorkovatelé, tedy po-

věření jako mobilní aplikaci nebo v PC, inspektoři ústavu hlavně jako mobilní 

aplikaci. Na přiloženém obrázku vidíte vzhled první obrazovky. Ovládání je 

jednoduché, intuitivní, zadává se minimum informací.   

 

 

Ukázka úvodní části SW pro potvrzování vzorkování   

Změna systému následné kontroly pověřených laboratoří 

Audity vzorkování a kontrola 

inspektorů/vzorkovatelů 

SW pro potvrzování vzorkování 



 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 2022 

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 
 

Informace o stavu legislativy v OOS  

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2022) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2022) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2022) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2022) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

Novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby je po vypořádání mezirezortního připomínkového ří-

zení. Následně bude pokračovat legislativní proces.  Postupně začneme pracovat na novelách prováděcích předpisů. 

 Důležitou informací je fakt, že od 1.1.2023 bude platit novelizovaná vyhláška 221/2002 Sb., ceník ústavu. Vy-

hláška nemá přechodná ustanovení, tedy veškeré úkony, které se budou fakturovat po 1.1.2023 budou účtovány v no-

vých sazbách.  

 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 vytiskne-

te pro vaše potřeby. 

 

 

Odbor osiva a sadby v průběhu roku vydává publi-

kace, které jsou určené i dodavatelům a odborné 

zemědělské veřejnosti. Tyto publikace zveřejňuje-

me ke stažení na našich internetových stránkách. 

Od letošního roku již nebudeme tištěné verze těch-

to publikací rozesílat zdarma. Kdo bude mít i tak 

zájem o tištěné vydání, může si ho objednat. Kon-

taktní 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. 

UPOZORNĚNÍ 

Objednání tištěných publikací 

V letošním roce jsme provedli detailní revizi jednotlivých kapitol Metodiky zkoušení a pro další období jsme ji připra-

vili zase pouze na výměny listů. Nicméně vydání 2022 není možné zakoupit jen v dodatcích, je nutné si objednat kom-

pletní nové vydání. K objednání použijte nejlépe objednávkový formulář. 

145 let 
 

semenářské 
kontroly  

145 let 
 

semenářské 
kontroly  

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/
https://eagri.cz/ssl/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/
https://eagri.cz/public/web/file/696330/Objednavka_publikaci_odboru_osiv_a_sadby.rtf
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/
https://eagri.cz/public/web/file/617973/Objednavka_metodiky.docx

