
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,  

stojíme na začátku podávání žádostí 

pro sklizňový rok 2019. Toto vydání  

jsme zaměřili na některé dílčí pro-

blémy, se kterými se setkáváme, a sou-

časně vás chceme informovat o novin-

kách.   

V nabídce školení a workshopů 

došlo k úpravě termínů. Dále jsme při-

pravili první krátkou informaci k rostli-

nolékařským pasům, které budou při-

pojené k certifikační návěsce. 

 Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

1. pololetí 2019 
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Ročník 2019, číslo 2 

5. 4. .2019 

Praktické školení vstupní i průběžné pro přehlížitele 

13. 6. 2019 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem  

Školení je určeno pro všechny pověřené přehlížitele, omluva je možná pouze z 

vážných důvodů. Součástí bude proškolení k RNQP a RL pasům. 

Praktické školení vstupní i průběžné pro vzorkovatele 

Přesný termín bude upřesněn, školení proběhne předběžně na podzim. 

Den Odboru osiva a sadby v Přerově nad Labem 

30. 5 . 2019 - Stanice pro polní vegetační zkoušky Přerov nad Labem 

Tentokrát bude akce zaměřena především na význam zkoušení osiva, certifikace a  

možnosti určování druhu a odrůdy laboratorně v porovnání s polními vegetační-

mi zkouškami. Odborné prezentace budou doplněné mnoha praktickými ukázka-

mi, soutěžemi pro dospělé, ale i mladé zemědělce. 

Workshopy: 
28. a 29. 5. 2019 Systém kvality, interní audity a metrologie teoreticky            

i prakticky 

5. a 6. 2019  Metody stanovení zdravotních stavů osiv luskovin 

12. a 13. 6. 2019  Určování jiných rostlinných druhů v osivu zelenin 

22. 8 . 2019 Workshop – metody stanovení vlhkosti osiva 

Účastnický poplatek při 1 denním workshopu: 600 Kč 

Účastnický poplatek při 2 denním workshopu: 900 Kč 

Přihlášky najdete v sekci WORKSHOPY na stránkách ústavu:  

https://eagri.cz/ssl/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ 



Od sklizně 2017 je zaveden nový způsob zkoušení a uznávání  partií osiva vysokých stupňů množení. Připomínáme 

zavedený systém a připojujeme doporučení a komentáře. 

 Pouze pro předstupně a základní osivo 

 Partie připravená k uznání, označená návěskami bude vzorkována stejně jako k UŘ 

 Dodavatel připraví vzorkovateli (SI) Žádost o uznání osiva a na ní zřetelně vyznačí text „DĚLENÁ PARTIE“   

 Na pracovišti ÚKZÚZ bude taková žádost evidována jako typ žádosti K (kontrola)  

 Na tyto partie budou vystaveny pouze posudky, úkony podléhají fakturaci, osivo se neobjeví ve statistikách 

jako uznané. 

 Vlastní uznání proběhnou až při dělení partií podle požadavků dodavatelů – to se provede již pouze (pokud 

si dodavatel nebude přát zkoušení osiva) administrativně. Dodavatel pošle žádost o uznání osiva – bude vy-

padat stejně jako první, lišit se bude pouze  kategorií, v partii uvede původní číslo, ke které se nová žádost 

vztahuje, a nové číslo partie s lomenicí 51 (61, 71 ..), které bude na nových návěskách.  V průběhu roku 2018 

nakonec po drobné diskuzi ke změně nedošlo. 

   Vzor:  

 

 

 

 Na tyto partie budou vystaveny UL, bude fakturován vydaný doklad a data se objeví ve statistikách uznané-

ho osiva. 

 V případě, že původní partie, na kterou byl vydaný pouze posudek, bude přeskladněná, provede se před 

další manipulací vzorkování prolongace a postup bude stejný, pouze v záhlaví žádosti bude text:  

  „ PROLONGACE - DĚLENÁ PARTIE“. 

 Další postup bude obdobný, v číslování partií se bude pokračovat dalším navazujícím číslem.  

 Další dělení partií u již vydaných UL není možné, stejně jako změna kategorie či generace. 

 V případě, že uvedený postup nebude dodržen, bude se postupovat klasickým způsobem a dělení partie NE-

BUDE možné. Je tedy v zájmu dodavatelů, aby popsaný a dohodnutý postup dodržovali.  

Doplnění: 

 Při dělení partií a tedy i přebalování se připravuje nová žádost o UZNÁNÍ OSIVA, kterou potvrzuje SI. Ten 

odebere vždy rezervní vzorek z připravené partie. 

 Uznávací řízení v případě dělených partií se obvykle provádí ve stejném kalendářním roce. Jsou však i přípa-

dy, kdy se jedná o přeskladněnou partii. Doporučujeme provést prolongaci dělené partie a teprve pak z ní 

oddělovat další části.  Je to především  ochrana dodavatele, protože na UL bude zřejmé, že se rozbory prová-

děly v jiném sklizňovém roce. Je pak zarážející rozdíl mezi datem vydání a provedenými zkouškami. Upo-

zorňujeme, že pokud budou zjištěné závady při kontrole oběhu u těchto osiv, bude s dodavatelem zahájeno 

správní řízení. 

Ze sekundární (implementační) legislativy schváleno pouze: 

• Prováděcí nařízení Komise  (EU) 2017/2313 o formálních náležitostech RL pasů  

Na přelomu roku budou uvedeny do praxe nové návěsky pro druhy s pasovou povinností. Použití pasů na nově sta-

novené druhy se tedy dotkne osiva ze sklizně 2020. Prakticky to bude znamenat, že budou existovat nové typy návě-

sek i návěsky stávající. Stávající se budou připojovat na obaly u druhů, u kterých není stanovena pasová povinnost. 

Předpokládáme proto, že v průběhu prvního pololetí představíme nové vzory návěsek s připojeným RL pasem. Naším 

cílem je vytvořit návěsku bez nároku na změnu tiskového SW. Pro dodavatele, kteří tisknou návěsky na termo-

transferových tiskárnách, bude existovat rovněž odpovídající tiskopis. 

Pro zjednodušení upravíme katalog druhů o informaci k typu návěsky a připravíme systém kontrolního mechanizmu 

k evidenci tisku návěsek. Tento katalog využívají dodavatelé při el. komunikaci s ústavem (s OOS a jeho IS). 

 

Stránka 2 

Dělené partie - připomenutí, doplnění, vysvětlení 

AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Číslo partie:     7-0000-00608/01 (původní) 

         7-0000-00608/51 (nové) 

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o zdraví rostlin  
platné od 14.12.2019 
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 Nově se zaměříme u pověřených osob k provádění přehlídek množitelských porostů a 

ke vzorkování na správnost provádění úkonů, které jsou předmětem pověření. K této kontrole 

budeme od každé pověřené osoby požadovat plán jednotlivých přehlídek či vzorkovací dny       

v předem konkrétně stanoveném týdnu. Podle toho pak bude proveden audit.  

  

 Přesné pokyny budou v průběhu dubna rozpracovány a zaslány jednotlivým 

pověřeným osobám. Z každé kontroly bude vyhotoven Protokol o kontrole.  

  

 Závěrečné hodnocení jednotlivých pověřených osob bude sestávat výsledku au-

ditu na místě, hodnocení vzorků následné kontroly provedené v laboratoři a ve VZ. Podle 

toho bude sestaven plán kontroly pro další období. S celkovým výsledkem bude každý 

osobně seznámen. 

 

 

 

Ekologické osivo 

1. Přihlašování množitelských porostů - číselné řady 

Upozorňujeme dodavatele, kteří podávají žádosti o uznání množitelských porostů pro EZ, na nutnost dodržo-

vat číselné řady. Na základě tohoto číslování porostů se později partie uznaného osiva automaticky zapisuje 

do DEO. 

 

 

RRRR - registrační kód dodavatele, X - označení regionu, kde byl přihlášen množitelský porost 

viz. informace Bulletin 1/2019, str. 88 

2. Uznané ekologické osivo a zápis do DEO - databáze ekologického osiva 

Do DEO se zaznamenává dostupné osivo 2 možnými způsoby, a to přímo z IS odboru osiv a sadby na základě 

systému číslování porostů bezprostředně po uznání osiva nebo ručním záznamem, který provede dodavatel 

osiva nebo pracovník ÚKZÚZ. Neuznané osivo se do DEO nezapisuje. 

3. Editace záznamů v DEO, povinnosti ze zákona 

Povinností dodavatelů je však i aktualizace dostupného množství podle § 13 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o 

oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, kterou je možné provést zase stejně jako nový záznam, 

tedy přímo dodavatelem nebo pracovníkem ÚKZÚZ na požádání. Zejména v době zvýšeného obchodu s osi-

vem je aktualizace nutná. Od letošního roku provádíme kontroly těchto záznamů. Rádi bychom připomněli i 

pravomoc ústavu udělit pokutu ve správním řízení, pokud zjistíme pozdní nebo žádnou aktualizaci záznamů.  

4. Schválení záznamů v DEO  

Všechny záznamy v DEO podléhají schválení ústavem, součástí  je porovnání platného certifikátu vydaného 

kontrolní organizací a druhu uvedeného na UL. 

5. Vydávání výjimek na použití konvenčního osiva v EZ 

Při podávání žádostí o výjimku je nutné uvést odpovídající zdůvodnění. Zejména pokud žádáte o výjimku na 

konkrétní odrůdu. Existuje-li v DEO odrůda podobných pěstitelských vlastností, jako požadovaná, bude žá-

dost zamítnuta. 

Audit na místě u pověřených přehlížitelů a vzorkovatelů 

Číslo porostu:         RRRR - X0201  (do   X0500) 

Číslo partie:  9-RRRR-X0201/01  



 Zájemci mohou objednávat výtisk u 

Ing. Komárkové na Odboru OS v 

Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou následující:

    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2019 

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 
 

 

Novela zákona 219/2003 Sb.    

Novela zákona je nyní na konci připomínkového řízení. Předpokládáme, že v první polovině dubna bude předána z 

MZe na Úřad vlády k dalšímu projednávání. Zatím největší změnou týkající se osiva a sadby v novele oproti předložené-

mu návrhu je přesunutí Seznamu uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu předzákladní a základní sadby brambor do 

vyhlášky. Pravděpodobně se bude jednat o samostatnou vyhlášku. Na prováděcích předpisech k zákonu se začne praco-

vat. 

 

 

 

 

Legislativa  

Volné listy s perforací 

1.část 

Metodika zkoušení osiva 
490 Kč         …………ks 

1.+2. část 

Metodika zkoušení osiva 
a sadby 

540 Kč         ………...ks 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pevných 
desek) 

1.část 

Metodika zkoušení osiva 
580 Kč         …………ks 

1.+2. část 

Metodika zkoušení  
osiva a sadby 

630 Kč         …………ks 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 
120 Kč   

Další užitečné informace 

 Od 2. 1. 2019 vydává OOS nový formát Uznávacích listů, jedná se o dvojjazyčnou verzi Č - A, o tento typ již 

není nutné žádat. Toto opatření se týká výhradně UL vydávaných ÚKZÚZ. 

 Hlášení dovozu a osiva z jiné země původu 

• je třeba hlásit každé dovezené osivo, které bylo vyrobené v jiné zemi, 

• ohlašovací povinnost platí i pro osivo a sadbu určené na tzv. běžné plochy, 

• hlášení NEpodléhá reexport osiva zpět do ČR, kde je na návěskách původní česká partie . 

 Nové plomby na vaky jsou již v praxi u dodavatelů sadby brambor, doporučujeme je využít i k uzavírání va-

ků s osivem v provozech, kde se nepoužívá šití vstupního otvoru. 

 Upozorňujeme všechny dodavatele a žadatele na správné podání žádostí pro úkony ve správním řízení. Po-

dání je možné učinit pouze: 

• písemně poštou nebo osobně, 

• digitálně pomocí datové schránky. 

 Zaslání žádostí e-mailem není podání podle správního řádu. 

Tento požadavek platí i pro žádosti o povolení konvenčního osiva v EZ. 

 Připomínáme všem dodavatelům povinnost přikládat k žádostem o uznání množitelských porostů seznamy 

těchto žádostí, a to jak při osobním podání, poštou či DS. Stejný požadavek platí i pro žádosti o uznání sadby 

brambor. 


