
Vážení čtenáři, nové vydání aktua-

lit vychází na počátku ozimé sezóny. 

Ačkoli počasí nás láká spíše někam do 

přírody, k vodě a odpočinku, je to prá-

vě letošní vrtošivé a velmi teplé počasí, 

které způsobilo urychlení sklizně a dří-

vější zahájení sezóny. 

V Aktualitách vám opět přinášíme 

mnoho informací, které společně potře-

bujeme  vyjasnit, a také novinky vyvo-

lané digitalizací ve všech oblastech stát-

ní správy, tedy i na našem Odboru. 

  Pevně věřím, že vám i toto vydá-

ní aktualit přinese potřebné informace. 

V příštím vydání vám přineseme 

informace o zahraničních aktivitách 

OOS, o projektech TAIEX, kterých se 

experti Odboru účastní a které se ko-

naly i v České republice. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

2. pololetí 2018 

A
k

tu
al

it
y

 O
d

b
o

ru
 o

si
v

 a
 s

ad
b

y
 

Ú
K

Z
Ú

Z
 

Ročník 2018, číslo 3 

23. 7. 2018 

V druhém pololetí letošního roku připravujeme pro dodavatele osiv a pově-

řené osoby několik akcí, o kterých vás chceme touto cestou informovat. 

 

Workshop—čistota a klíčivost osiva zeleniny  

25. - 26. 9. 2018 - ÚKZÚZ, AVC Praha—Ruzyně  

 Do 10. 8 2018 Přihlášky na workshop a požadavky na ubytování 

 

 

Pravidelné školení pracovníků  

k mechanickému rozboru  sadby  brambor     

25. 9. 2018 - ÚKZÚZ Havlíčkův Brod  

26. 9. 2018 - ÚKZÚZ Havlíčkův Brod 

27. 9. 2018 - ÚKZÚZ Havlíčkův Brod 

 

 

Areál ÚKZÚZ - Praha, Motol 



Stránka 2 

Workshop—čistota a klíčivost osiva zeleniny  

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

 Na základě pozitivních ohlasů z workshopu v roce 2016 bude NRL OOS Praha po-

řádat ve dnech 25.—26. září 2018 další workshop zaměřený na problematiku zkoušek čisto-

ty a klíčivosti osiva zelenin.  

 V rámci dvoudenního programu se budeme věnovat problematickým druhům ze-

lenin, ujasníme si, jak posuzovat správně klíčence, jaké faktory ovlivňují výskyt anomálních 

klíčenců. Vyměníme si zkušenosti s různými způsoby nasazování semen. Porovnáme si 

souběžně nasazené rozbory osiva zelenin mezi přihlášenými laboratořemi. 

 Vyplněný formulář přihlášky, který najdete na stránkách ÚKZÚZ  - 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/poverovani/skoleni-

semenarskych-laboratori/prihlaska-na-workshop-cistota-a.html 

zašlete do 10. srpna 2018 na adresu vedoucí NRL OOS Ing. Vladislavy Gregorové, vladislava.gregorova@ukzuz.cz  

  

 Digitalizace dokumentů a elektronické zasílání vydaných dokladů je nyní hlavním tématem v komunikaci 

mezi námi, tedy ÚKZÚZ a dodavateli osiv. Tento trend, či chcete-li legislativní požadavky, se nyní snažíme naplnit i 

u UŘ osiva a sadby. Obdobně jako u množitelských porostů bude možné podání žádostí prostřednictvím DS 

(preferujeme u pověřených laboratoří) a analogové. Každý typ podání bude mít své požadavky. 

Proto se na vás obracíme s žádostí o dodržování určitých pravidel při podávání žádostí o uznání osiva a sadby: 

Podání žádostí o uznání osiva a sadby se vzorky na pracovišti ÚKZÚZ podle správního řádu: 

- Analogová forma - vytištěné žádosti s razítkem a podpisem inspektora se po vzorkování a přípravě laboratorního 

vzorku zasílají společně se vzorkem do laboratoře ÚKZÚZ 

 

Podání žádostí o uznání osiva a sadby pověřenými laboratořemi podle správního řádu: 

- Analogová forma - vytištěné žádosti s razítkem a podpisem inspektora se po vzorkování a přípravě laboratorního 

vzorku zasílají hromadně poštou na OOS Praha. Ke každé  musí být přiložen seznam zasílaných žádostí. 

 

- Digitální forma - hromadná zásilka - podání více žádostí prostřednictvím datové schránky. Hromadně naskenova-

né žádosti je zase třeba doplnit jejich seznamem a zaslat pomocí DS. 

 

- Digitální forma - jednotlivé podání - podání jedné žádosti prostřednictvím datové schránky. Tyto případy prosíme 

využívat jen v případech opravdu samostatných žádostí. 

 

Doklady na osivo 

Doklady na osivo—Uznávací listy, Rozhodnutí o neuznání, Protokoly a Posudky bude ÚKZÚZ vydávat pouze digi-

tálně a zasílat prostřednictvím datové schránky. V případě potřeby či požadavku odběratele je nutné doklad nechat 

verifikovat. Doklady jsou v ÚKZÚZ archivovány 10 let a v průběhu této doby je možné v závažných a odůvodněných 

případech požádat o vydání stejnopisu. 

U fyzických osob, které nemají DS, bude zachována písemná forma korespondence. 

Informace k podávání žádostí o uznání osiva a k 

vydávání dokladů na osivo 
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Další užitečné pokyny 

Návěsky, plomby 

Tolerance mezi výsledky zkoušek 
Tzv. tolerance mezi výsledky zkoušek se používají k porovnání výsledků, a to 

1. Mezi opakováními téže zkoušky 

2. Mezi výsledky 2 samostatně provedených zkoušek v jedné laboratoři z téhož zkušebního vzorku 

3. Mezi výsledky 2 samostatně provedených zkoušek v různých laboratořích ze dvou samostatně odebraných 

zkušebních vzorků 

Každá z uvedených tolerancí se používá k jinému účelu. Z uvedeného plyne, že se tyto tolerance využijí i pro kontro-

lu osiva uvedeného do oběhu včetně osiva z jiné země původu—varianta 3.  Hodnoty tolerancí jsou uvedené v Meto-

dice zkoušení osiva a sadby. 

V případě, že dodavatel žádá o zjištění vlastností osiva z jiné země původu a přeje si vyhodnotit, zda je osivo v tole-

ranci, je nutné, aby poskytl kopii dokladu ze země původu. Tento krok má smysl zejména u partií, které nevyhoví 

požadavkům vyhlášky 129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dělené partie a číslování 

Po zvážení všech pro a proti u požadavků na změnu číslování dělených partií, jsme rozhodli, že ke změně 

NEDOJDE. Vznikl by chaos ve vazbě na původní uznanou partii. Úprava a výdej osiva by se měl provádět s určitým 

plánem a výhledem a partie si předem rozdělit na jednotlivé kategorie a pak věc už řešit pouze přebalovacími proto-

koly v rámci  jedné „lomenice“ . 

Novinky v tisku návěsek 

Připravujeme  

 nový termotransferový tisk mezinárodních návěsek (OECD, ISTA,….) - 2019, 

 změnu v tisku EU/národních návěsek v souvislosti s novým rostlinolékařským nařízením. O postupu budete infor-

mováni, každý krok bude projednán s ČMŠSA a dalšími svazy,  účast dodavatelů SW firem bude vítaná. 

Nové úřední plomby  

 Kovové plomby, které se používají pro uzavírání obalů i vzorků se pomalu stávají překonanými, proto jsme z 

podnětu některých dodavatelů připravili návrh nového systému plombování za použití plastových plomb. Tento sys-

tém již v sobě zahrnuje i čárový kód, který by měl usnadnit jak vlastní evidenci plomb, tak by mohl být i pomocníkem 

v evidenci ve skladech apod. Jakýkoli požadavek na objednání plomb směřujte na Ing. Leu Komárkovou, 

lea.komarkova@ukzuz.cz. Kovové plomby zůstávají zatím v platnosti. 

Nové úřední plomby pro sadbu brambor 

 Nové plomby budou připravené pro sadbu ze sklizně 

2018, nyní probíhá komunikace s dodavateli o počtech, které 

objednají. První objednávka bude hromadná prostřednictvím 

ÚKZÚZ, jednotliví dodavatelé s dodávkou obdrží faktury. Další 

objednání lze pak už realizovat přímo u výrobce. 

 Evidence  bude zjednodušená, tj. celkový počet přija-

tých plomb, počet vydaných k jednotlivým partiím sadby. Tuto 

evidenci lze vést v knize partií nebo současně s návěskami. Jed-

notlivé číselné řady se nebudou párovat a evidovat k partiím. 

Čárové kódy lze využít ve skladové evidenci firmy. 



 

 

 

 Metodika zkoušení 

Letošní aktualizace se připravuje, bude do-
končena ve druhé polovině roku. Na školení 
pracovníků semenářských laboratoří v červnu 
letošního roku byly novinky představeny. 
Pověřené laboratoře budou mít možnost si 
stáhnout pouze listy k výměně, ostatní zájem-
ci si mohou požádat o výtisky.  

Informace k objednání Metodiky: 

Zájemci mohou objednávat výtisk u Ing. 

Komárkové na Odboru OS v Praze, 

lea.komarkova@ukzuz.cz 

BD 

Odpovědi na Vaše dotazy: 

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 
 

 

Připomínáme: Pověření přehlížitelé, odhady a 

navyšování výnosů 
 

 Součástí přehlídky množitelského porostu je i odhad 

celkové sklizně z daného porostu. V jednotlivých sklizňových 

letech nemusí být tento odhad úplně přesný. To platí i u pově-

řených přehlížitelů. Povýšení výnosu může provést pouze 

semenářský inspektor ÚKZÚZ, a to na základě kontroly výro-

by rozmnožovacího materiálu u množitele. 

 

Pověřování a poplatky 

 S ohledem na platnost novely Sazebníku 

náhrad za zkušební úkony bude Odbor OS od letoš-

ního roku účtovat poplatek za vstupní audit pro nově pověřo-

vané laboratoře a při žádosti o rozšíření předmětu pověření. 

Dále je zpoplatněn pravidelný roční dozor nad pověřenou 

laboratoří včetně kruhových testů. 

 

Vstupní audit—hodinová sazba 211 Kč/hod 

Pravidelný roční dozor— 1650 Kč za laboratoř 

 

Poplatky u pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů 

zatím nejsou stanovené.  

 

Školení pracovníků pověřených labora-

toří  
 V červnu 2018 proběhlo již tradičně školení 

pro pracovníky pověřených semenářských laboratoří. 

Prezentace z tohoto školení jsou dostupné na interne-

tu. Ve vytištěném manuálu, nebyly některé obrázky 

dobře čitelné. 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/portal/

osivo-a-sadba/poverovani/skoleni-semenarskych-

laboratori/skoleni-2018-hradec-kralove.html 

 

Informace k zakládání vegetačních   

zkoušek 

 Vegetační zkoušky jsou jednou ze základ-

ních metod kontroly odrůdové pravosti a čistoty osi-

va. VZ se zakládají v agrotechnických lhůtách, které 

odpovídají jednotlivým zkoušeným druhům. Je proto 

zbytečné, žádat o založení VZ v jiném termínu. Navíc 

všichni pracovníci Stanice pro polní vegetační zkouš-

ky v Přerově nad Labem jsou zodpovědní za kvalitní 

provedení těchto zkoušek a není vhodné je kontakto-

vat s žádostmi o výjimku. Důrazně žádám o dodržo-

vání tohoto pokynu. 

BD 

Další pokyny a informace 

Volné listy s perforací  490,- Kč 

Kroužková vazba - 
včetně pevných desek 

580,- Kč 

Pravidelná roční aktu-
alizace - volné listy k 
výměně 

100,- Kč 


