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Ročník 2022, číslo 6 

13. 12. 2022 

Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

 Vánočním vydáním našeho občasníku bychom se s vámi chtěli v 

letošním roce rozloučit a poděkovat vám za spolupráci. Jakkoli to byl rok 

nesnadný z hlediska celkové ekonomické situace, dopady covidových let, 

válka na Ukrajině, energetická krize, výroba osiva pokračuje a je nezbytné 

udržet kvalitu certifikovaného osiva na stejné úrovni, jako v letech před 

pandemií.  

 Naším cílem je věnovat se všem dodavatelům stejným způsobem, 

jako je tomu u subjektů, kteří jsou pověření k nějaké činnosti v rámci certi-

fikace osiva. Současně s těmito kontrolami zařadíme do našeho plánu su-

pervize inspektorů, a to s cílem sjednotit co nejvíce práci inspektorů ústa-

vu a pověřených osob ke vzorkování i k přehlížení porostů.  

 Malá změna čeká i pověřené laboratoře v systému auditů. Všech-

ny laboratoře jsou pověřené již dlouhou dobu a jejich práce se do letošního 

roku prověřovala systémem rozborů vzorků pro následnou kontrolu, kru-

hovými testy a ročními audity. Nově chceme od roku 2023 brát jako zá-

klad kontroly pověřených laboratoří roční audity a kruhové testy. Vzorky 

pro následnou kontrolu se budou nadále odebírat, ale zůstanou jako jakási 

„rezerva“ pro případ nějakých neshod, abychom nemuseli sahat k rezerv-

nímu vzorku, který je majetkem dodavatele. V lednových dnech vás se-

známíme s novelizovaným Metodickým postupem k těmto kontrolám a  

vysvětlíme, jak budou kontroly probíhat. Naším cílem je posunout kvalitu 

pověřených laboratoří zase o kousek blíže, podobně jako je tomu při audi-

tech akreditačních orgánů. 

Jménem všech pracovníků odboru osiva a sadby vám přeji klidný konec 

letošního roku, příjemné prožití vánoc uprostřed vašich blízkých a do     

nového roku 2023 pak hodně spokojenosti, štěstí a především pevné zdraví. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 
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vzorkovani.os@ukzuz.cz určeno pro veškeré dotazy ohledně  vzorkování pověřenými osobami 

Termíny připravovaných školení a seminářů 

  Připojení na všechny plánované semináře a školení je bez registrace a odkaz k připojení je platný pro 

všechny termíny. Z jednotlivých školení bude vždy záznam, který zveřejníme na internetu na stránkách ÚKZÚZ. 

Odkaz pro připojení Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.  

Informace o 

školeních na-

jdete také na 

našem webu. 

 

 

 Rok 2023 bude ve znamení pokračující digitalizace. Nejdále jsme společně pokročili v digitalizaci dokumentů 

při uznávání množitelských porostů. V současné době preferujeme hromadné podání prostřednictvím webových služeb 

z vašich odborných SW s připojeným kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo podání prostřednictvím formuláře 

na Portálu farmáře www.eagri.cz s ověřením přes NIA. Tato dvě podání splňují veškeré požadavky na podání podle 

správního řádu a není třeba již nic zasílat, kromě souhlasů majitele odrůdy, které ale mohou být hromadné. V platnosti 

zůstává podání přes datovou schránku a zaslání poštou. Podání nezbytné je učinit pouze jedním způsobem. 

 V případě uznávání osiva se rovněž rozběhne obdobná možnost podání v průběhu roku 2023, zde bylo nezbyt-

né převést do digitální podoby potvrzení vzorkování, což proběhlo dvoufázově. Od 1.1.2022 zaznamenávají elektronicky 

vzorkování inspektoři ústavu a od 1.1.2023 bude zprovozněn systém i pro pověřené vzorkovatele. 

 Protože sledujete novinky na Portálu farmáře, tak již mnozí z vás vyzkoušeli zaslat ohlášení dovozu prostřed-

nictvím elektronického formuláře. Nedopatřením jsme neměli připojený správně e-mail, takže se všem omlouváme a již 

je vše plně funkční.  

V závěru bych ráda připomněla několik obecných e-mailových adres, které jsou zasílány několika osobám, abyste měli 

jistotu, že váš e-mail bude vyřízen a dostanete žádanou odpověď. 

odbor.os@ukzuz.cz slouží pro obecné dotazy a komunikaci, která není určená konkrétní osobě, ale jde na více adres 

navesky.os@ukzuz.cz slouží pro uzavírání smluv ohledně použití loga ÚKZÚZ při tisku návěsek a veškerou ostatní    

   agendu spojenou s návěskami 

povlab.os@ukzuz.cz je určen ke zjednodušení komunikace mezi pověřenými laboratořemi a ÚKZÚZ 

dovozy.os@ukzuz.cz určeno pro ohlášení dovozu, ale lepší je využít formulář na PF 

přehlídky.os@ukzuz.cz určeno pro veškeré dotazy ohledně provádění přehlídek porostů pověřenými osobami 

145 let 

 

semenářské 
kontroly  

145 let 

 

semenářské 
kontroly  

19.12.2022 

9.1.2023 
On-line seminář „Používání SW—Záznamy vzorkování“ 

16.1.2023 

On-line školení „Vzorkování osiva“ určené pro pověřené vzorkovatele 

a inspektory ÚKZÚZ, vstupní školení pro vzorkovatele v zaškolování a 

„Audity vzorkovatelů“ 

23.1.2023 On-line seminář „Audity pověřených laboratoří“ 

27. 2. 2023 

6.3. 2023 
Školení dodavatelů k podávání žádostí o uznání množitelských porostů 

10. 4. 2023 

17. 4. 2023 
On-line školení—vstupní školení pro přehlížitele  

Rok 2023—plány, co připravujeme 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThmZTVkYmUtNGZkNy00ZTJmLTkxNzItZjJmNDc2OGIzNGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275660d71-8529-414f-8ee4-8511d8f023aa%22%2c%22Oid%22%3a%227dfe3ed9-a238-4f1d-b5b0-461a1cd6de36%22%7d
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/skoleni/

