
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

máme za sebou náročnější zimní obdo-

bí, ve kterém jsme byli nuceni z důvo-

du úspor energií omezit činnost někte-

rých pracovišť, tak aby nebyly naruše-

ny odborné úkony. To se dotklo i pra-

coviště NRLOS v Brně. Ráda bych vám 

touto cestou poděkovala za součinnost, 

a to minimálně v tom, že vzorky byly 

zasílány správně a nedocházelo tak k 

nežádoucímu zpoždění. Od 13.2.2023 je 

Brněnská laboratoř opět v provozu. 

Jak jsem již koncem loňského roku 

avizovala, začali jsme letošní kontroly, 

audity pověřených laboratoří, podle 

nového systému. Každé laboratoři bude 

věnován jeden kontrolní den a v jeho 

průběhu, pokud to bude možné, prove-

deme rovněž kontroly pověřených i 

úředních vzorkovatelů. 

Obdobná pozornost bude od le-

tošního roku věnovaná i přehlížitelům 

úředním i pověřeným. 

Změnu zaznamenáte i v hodnoce-

ní kruhových testů, nové hodnocení 

vychází ze 3 vzorků jednoho druhu v 

jednom cyklu kruhového testu. Je pře-

hlednější s větší vypovídací schopnos-

tí. 

Ing. Barbora Dobiášová   

Slovo na úvod 

Nabídka workshopů a lhůtník 2023 
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 Je polovina února a již se objevily první vlaštovky v podobě podaných žádostí o uznání množitelských po-

rostů. Je proto nezbytné připomenout možnosti podání a novinky na Portálu farmáře v souvislosti s pokračující digi-

talizací.  

Pro bezproblémové zajištění agendy vás prosím o dodržení následujících pravidel: 

1. V loňském roce vydání jsme vám nabídli možnost provést podání žádostí prostřednictvím webových slu-

žeb s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Toto podání plně nahradí všechny dřívější nezbytné kro-

ky. Již nebudete posílat originály žádostí poštou či DS. Jediné, co zatím zůstává, je zaslat nám souhlasy 

držitelů šlechtitelského oprávnění k odrůdám, a to vždy k danému termínu podání hromadně podle jed-

notlivých držitelů. Toto podání bude v budoucnu jediné možné. 

2. Novinkou pro letošní rok bude podání prostřednictví NIA na Portálu farmáře. Toto podání je vázané na 

žádosti zpracovávané prostřednictvím PF, a to buď individuálně nebo přes nahraný soubor .xml. Do NIA 

se uživatel přihlásí jednou a pak podává žádosti jednotlivě. 

3. Další zatím možné způsoby podání podle naší preference jsou: 

 zasláním zpracovaných žádostí pouze prostřednictvím webových služeb („po staru“). K tomuto kroku 

musíte učinit ještě podání podle správního řádu, a to DS, 

 podání prostřednictvím datové schránky (DS),  

 podání poštou, tuto možnost použijí pouze FO, které nemají zřízenou DS. Vzhledem ke skutečnosti, že v 

letošním roce byly zřízeny podnikajícím FO datové schránky, bude zasílání poštou akceptováno naposle-

dy. 

Další pokyny: 

1. V případě opravy žádostí nezasílejte opravené formuláře znovu DS, ale informujte nás pouze e-mailem, a to 

referentovi, který s vámi opravu řešil. 

 

2. V žádostech uveďte vždy platné kontakty na zpracovatele, na které se můžeme obracet v případě nesrovnalos-

tí nebo dotazů. 

3. Reagujte na naše dotazy co možná nejrychleji, vyhneme se tak společně zbytečné administrativě. 

Nabídka formulářů na Portálu farmáře se průběžně rozšiřuje a k většině z nich jsou připojené i webové služby pro 

komunikaci s informačním systémem odboru osiva a sadby. A je také vidět, že je používáte nejen k získávání infor-

mací, ale také k zasílání dat směrem k nám.  

Proto doporučujeme pro dodavatele, kteří využívají k podávání žádostí o uznání množitelských porostů webové 

služby a vlastní SW, aby přešli na kompletní digitální podání s kvalifikovaným elektronickým  podpisem. Pro doda-

vatele, kteří využívají ke zpracování žádostí prostředí Portálu farmáře, pak podání prostřednictvím NIA. 

Podávání žádostí o uznání množitelských porostů 

 

Žádosti podané podle bodů 1 a 2 již neposílejte znovu datovou schránkou ani poštou. 

Žádosti podané podle bodu 3 nezasílejte opakovaně poštou.  

Souhlasy držitelů šlechtitelského oprávnění k odrůdám přiložte ke každému souboru žádostí v termínu 

podání, i opakovaně, žádosti se budou přidělovat referentům ke zpracování elektronicky, bude tak snazší 

kontrola. 

PŘIPOMÍNÁME 



 

 

 

  

 V uvedené tabulce je graficky znázorněno, jak postupuje proces digitalizace v oblasti uznávání množitel-

ských porostů a s ním i snížení administrativy. Graficky je znázorněno, která podání preferujeme a která chceme de-

finitivně opustit. Chápu, že změn v dosud zavedeném systému je hodně, ale naší snahou je provést vás náročným 

přechodem k plné digitalizaci v této oblasti, co nejšetrněji, přestože jsou jistě chvíle, kdy to takto nevnímáte.   
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Podávání žádostí o uznání množitelských porostů 

 

 

1. Odrůdu v registračních zkouškách přihlašuje do „předstihového množení“ pouze  žadatel 

o registraci odrůdy nebo v případě zahraniční odrůdy zástupce v ČR, do registrace odrůdy 

není možné osivo takové odrůdy uvádět do oběhu. 

2. K uvedení určitého množství osiva do oběhu „pro zkoušky a hodnocení“ dosud neregis-

trované odrůdy je možné požádat Ústav podle rozhodnutí Komise 842/2004 o vydání povolení. 

3. Budou-li doklady o původu osiva doloženy současně s hlášením dovozu, a to nejlépe s přiloženou barevnou 

fotokopií návěsky, usnadní se kontrola žádostí o uznání MP. 

4. Předplodiny – upozorněte množitele, aby vám poskytli správné informace o předplodinách, a to v souladu s 

LPIS. 

5. Při řešení nedostatků v žádosti obdrží kontaktní osoba na e-mail uvedený v žádosti neformální výzvu k dopl-

nění žádosti nebo žádostí, a to ve lhůtě nejdéle 7 dní. V případě nedodržení této lhůty bude zaslaná výzva dle 

správního řádu a řízení bude do odstranění závady podání přerušeno. V zájmu hladkého průběhu podávání 

žádostí o uznání množitelských porostů vás žádáme o spolupráci. 

6. Podrobný návod k vyplnění žádosti je v Aktualitách 3/2022. 

Elektronické zaslání dat prostřednictvím: Podání podle správního řádu 

Webové služby (SW proti SW)  

s kvalifikovaným el. podpisem 

Plnohodnotné podání 

Portál farmáře - ověření přes NIA 
Plnohodnotné podání 

Webové služby (SW proti SW) 
Hromadně se soupisem žádostí odeslat DATO-

VOU schránkou - je možné provést přímo z PF 

Webové služby (SW proti SW) 

Portál farmáře  

Poštou se soupisem—pouze v případě, že dodava-

tel nemá DS 

——— Hromadně se soupisem DATOVOU schránkou 

——— Poštou se soupisem—pouze v případě, že dodava-

tel nemá DS 

——— Osobně na podatelnu nebo pracoviště ÚKZÚZ 

NOVINKA 

PŘIPOMÍNÁME 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/aktuality/aktuality-3-2022.html
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 Stejně jako v předchozích letech  jsme pro vás připravili obvyklé jarní školení nejen k podávání žádostí o 

uznání množitelských porostů. Školení proběhne on-line, odkaz na školení najdete zde v aktualitách, pokud využije-

te jejich elektronickou verzi, ale také na našem webu www.ukzuz.cz  

 

 

Na školení vám poskytneme informace a pokyny: 

 Pokyny k podávání žádostí o uznání množitelských porostů v roce 2023 

 Možnosti digitálního podání s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo podání z Portálu far-

máře prostřednictvím ověření identity odesílatele prostřednictvím NIA 

 LPIS - novinky pro rok 2023 - kontrola předplodin, ….. 

 Zopakování nabídky aplikací a funkcionalit na Portálu farmáře pro dodavatele osiv a sadby 

 Podávání žádostí o uznání osiva, zasílání vzorků, kontrola inspektorů dokladů a označení partie při vzorková-

ní. 

Školení dodavatelů on-line 

Vstup na on-line školení 

Databáze ekologických osiv a EHM 

 Jistě jste už zaznamenali, že v DEO můžete zapsat a nebo najít osivo jak z EZ tak i z přechodného období. 

Tato úprava proběhla v roce 2022.  

 Nově je možné do DEO zapsat a pak také i najít Ekologický heterogenní materiál. Níže je návod, jak zapsat. 

V katalogu druhů, který je připojený je třeba vyhledat druh s připojeným označením EHM, pak k takovému druhu  

se při volbě odrůda / název EHM načtou názvy ohlášeného EHM. 

Odrůda/název EHM 

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


 Rádi bychom Vás pravidelně informovali o nejdůležitějších změnách, které se týkají dovozu a vývozu rostlin 

a rostlinných produktů z hlediska rostlinolékařského.  

Tentokrát přinášíme informaci o zemích, které vystavují rostlinolékařská osvědčení v elektronické podobě, a se který-

mi je možné pracovat při zadávání CHEDPP (k datu 3.2.2023) v systému TRACES NT.    
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Rostlinolékařská osvědčení 

e-Phyto  
(plně nahrazuje jeho „papírovou“ formu) 

„Papírová“ forma rostlinolékařského 
osvědčení je nadále nutná 

e-Phyto je vystavováno pomocí  
TRACES NT 

e-Phyto je vystavováno pomocí  
systému FAO 

vývozní země využívá přenos fytosa-
nitárních dat pomocí systému FAO 

(prozatím není plnohodnotné e-
Phyto) 

Guadeloupe Argentina Madagaskar 

Guyana Kamerun Nepál 

Martinik Chile Uzbekistán 

Mayotte Kolumbie   

La Réunion Island Costa Rica   

Velká Británie Dominikánská republika   

  Fiji   

  Guatemala   

  Izrael   

  Jamajka   

  Keňa   

  Maroko   

  Mexiko   

  Nový Zéland   

  Panama   

  Samoa   

  Senegal   

  Jihoafrická republika   

  Srí Lanka   

  Uganda   

 USA  



 Sadba i osivo paprik (Capsicum spp.) musí být při uvádění do oběhu opatřena rostlinolékařským pasem (RL 

pas). Pasová povinnost se vztahuje na celé druhové spektrum paprik – i chilli paprik, nezáleží na tom, zda se jedná o 

sazenice zeleninových či okrasných druhů. Požadavky na vydání rostlinolékařského pasu jsou stanoveny prováděcím 

nařízením Komise (EU) 2020/1191 k Tomato brown rugose fruit virus, v platném znění. Výjimkou je prodej malého 

množství osiva či sadby přímo konečným uživatelům např. v rámci kamenných prodejen, v takové situaci nemusí být 

RL pas připojen.  

Pokud jsou rostliny či osivo prodávány prostřednictvím e-shopů, platí pasová povinnost vždy.  Jedná se o prodej pro-

střednictvím smluv uzavřených na dálku, na které se uvedená výjimka nevztahuje. K vydávání RL pasů je třeba být 

oprávněn od ÚKZÚZ a být registrován v jednotném registru osob ÚKZÚZ. 

Povinnost registrace a s tím spojené plnění dalších povinností platí pro: 

 pěstitele a producenty, kteří sadbu a osivo paprik prodávají obchodním odběratelům, 

 dodavatele, kteří sadbu a osivo paprik uvádějí na trh, 

 dovozce ze třetích zemí, 

 prodejce, kteří tyto komodity prodávají prostřednictvím smluv uzavřených na dálku. 

 Pro vydání RL pasu je třeba splnit i další požadavky, např. požadavky týkající se regulovaných 

nekaranténních škodlivých organismů. 

Podrobnější postup k šetření před vydáním rostlinolékařského pasu pro sadbu paprik a také rajčete jedlého Solanum 

lycopersicum včetně jeho hybridů byl zveřejněn v Aktualitách Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ, ročník 2022 číslo 3. O pro-

blematice chilli paprik se lze dočíst také v upozornění ze dne 1. 11. 2022. 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná povinnost připojení rostlinolékařských pasů při 

přemisťování nesadbových brambor původem z Polska nebo Rumunska do České republiky. Tato povinnost má za cíl 

zamezení šíření karanténní bakterie Clavibacter sepedonicus, původce bakteriální kroužkovitosti bramboru. 

 

 

 

Upozornění pro prodejce a balírny nesadbových 

brambor původem z Polska a Rumunska 

Povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva 

chilli paprik z nařízení EK 2020/1191 

NAJDETE NA NAŠEM WEBU 
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PŘIPOMÍNÁME 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/aktuality/aktuality-3-2022.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/aktuality/povinnosti-papriky-chilli.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/aktuality/upozorneni-brambor-krouzkovitost.html


 

Zájemci mohou objednávat výtisk 

u Ing. Komárkové na Odboru OS 

v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou uvedené v 

tabulce, k ceně objednávky bude 

fakturováno poštovné podle hmot-

nosti zásilky.    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2023 

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 (edice 2023) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (edice 2023) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (edice 2023) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (edice 2023) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

 Novele zákona 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo v PS přiděleno číslo sněmovního 

tisku 362 a je před prvním čtením. Toto je současně doba, kdy je nezbytné začít pracovat na novelách vyhlášek, kterých  

se novela zákona týká. 

 Nově se v legislativě také zaměříme na pravidla provozu mobilních čističek, musíme po 20 letech znovu stano-

vit limity pro některé druhy, které byly vyřazeny při sjednocování  legislativy národní a EU. 

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

přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci „Aktuální informace“, tento soubor pak snadno vytisk-

nete pro vaše potřeby. 

 

 Tento týden bude Evropské komisi zaslána žádost ČR o povolení výjimky 

uvádět do oběhu osivo sóji se sníženou klíčivostí. Členské státy mají nyní 15 dní na 

vyjádření se k této výjimce, popř. mohou nabídnout osivo, které splní normy EU. Po 

uplynutí této lhůty a pokud nevzniknou žádné překážky, může být osivo níže uvede-

ných odrůd uvedeno do běhu s minimální klíčivostí 70%, a to do 30.6.2023. Po skonče-

ní výjimky již takové osivo není možné uvádět do oběhu, tedy ani prolongovat. 

Odrůdy: velmi rané odrůdy (000) - Marzena, Mayrika, Royka 

  rané odrůdy (00) - Silesia, Moravians, Kofu, Brunensis, Tertia, Albiensis,  

       Hana 

Nejvyšší žádané množství:  500 t 

 

Kresba: Kristýna Pavlíčková 

UPOZORNĚNÍ 

Výjimka na osivo sóji podle nařízení  

EK 217/2006 

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/

