
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,   

začal nový rok a s ním i nová organiza-

ce semenářské kontroly. Jaká překvape-

ní nám letošní rok nachystá ještě uvidí-

me, ale už teď je jisté, že společně bude-

me muset překonat mnohé nástrahy 

organizační i rozmary počasí. Trochu 

problémů přinese i skutečnost, že neby-

la projednaná novela zákona 219/2003 

Sb. a nejsou tedy schválené ani novely 

vyhlášek. 

  Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Termíny akcí  pro dodavatele  

1. pololetí 2020 
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Ročník 2020, číslo 1 

1. 2. 2020 

Workshopy: 
  25. 3.  2020 Zkoušení osiva obilovin (čistota, JRD, sítové třídění, námel) 

7. - 8. 4. 2020 Klíčivost osiva zeleniny (mezinárodní workshop) 

    21. 4. 2020 Interní audit v semenářské laboratoři (požadavky vyhlášky 

č.129/2012 Sb., norma 17025) 

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/ 

 

Pravidelné školení pověřených semenářských laboratoří 

I. turnus: 18. 5.  - 20. 5. 2020 

II. turnus 20. 5.  - 22. 5. 2020 

 

28. 5 . 2020 Polní den OOS na téma: 

Význam správného provádění vegetačních zkoušek v systému certifikace a 

kontroly osiva  

Stanice pro polní vegetační zkoušky  

Přerov nad Labem 

 

Workshop - 2. pololetí 
červenec/srpen 2020 Vzorkování teoreticky i prakticky  

Workshop bude zaměřen na celý proces vzorkování, včetně dělení osiva, pří-

pravy laboratorního vzorku, kontroly dokladů, vedení evidence. Předpokládáme 

2 denní akci. 



   

Společně s ČMŠSA bylo dohodnuto, že i v letošním roce bude potřeba využít menších sít ke stanovení podílu zadiny 

u jařin, a to pouze pro zásevy jaro 2020.  Opatření je tedy platné pro osivo jarních obilnin ze sklizně 2019. Jednotlivé 

druhy a kategorie jsou uvedené v tabulce Výjimky je, ale nutné řešit individuálně a pouze v odůvodněných případech, 

aby se deklarovala oprávněnost udělení výjimky. Klíčivost přírodního osiva by měla vykazovat hodnoty více než 90%.  

Žádosti se zdůvodněním zasílejte na OOS ÚKZÚZ Praha: 

 Ing. Hejnalové nebo Ing. Strážnické 

 V žádosti uvést druh, odrůdu, kategorii a generaci, čísla partií a jejich velikosti 

 Členové ČMŠSA současně také podají tuto informaci v kopii na sekretariát ČMŠSA 

 PL vydají uznávací listy až po schválení dané partie z Odboru OS. V UL musí být vyznačeno, že osivo je ur-

čené k zásevu pouze pro nejbližší vegetační období. 

 Po ukončení uznávání osiva ozimů bude vyhodnoceno celkové množství takto povoleného osiva, společně s 

ČMŠSA bude vyhodnocen systém udělování výjimek ze sklizně 2019. 

* u ovsa nahého budeme postupovat po dohodě s dodavatelem. 

Osivo ze starších sklizní (2018 a 2017) s propady pod menšími síty bude možné použít pouze u kategorií předstupňů a 

základního osiva, a to pouze v případech, že bude prokazatelný nedostatek osiva některé odrůdy ze sklizně 2019. 

 

 

 Příprava na Školení pracovníků semenářských laboratoří je již v plném proudu. Stejně jako v předchozích 

letech organizačně školení zajišťuje ČMŠSA. Odbornou část školení garantují pracovníci ÚKZÚZ, Ing. Barbora Dobi-

ášová (OOS) a Ing. Vladislava Gregorová (NRLOS). Termíny školení jsou již známé: 

I. turnus: 18. 5. - 20. 5. 2020 

II. turnus 20. 5. - 22. 5. 2020 
 

Za ČMŠSA Vám poskytne informace: Ing. Anna Poubová, tel.: 228 225 451, mob.: 739 598 659, email: office@cmssa.cz 

Za OOS a NRLOS:  Ing. Barbora Dobiášová, tel. 737 267 302,  

   email: barbora.dobiasova@ukzuz.cz 

        Ing. Vladislava Gregorová, tel. 731 603 630,  

   email: vladislava.gregorova@ukzuz.cz . 

Informace o školení jsou již zveřejněny na www.ukzuz.cz, kde najdete formulář přihlášky 

i pokyny k zasílání námětů témat, o která budete mít zájem.  

  

 

Stránka 2 AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Školení pracovníků pověřených semenářských laboratoří  

2020 - hotel Černigov, Hradec Králové 

Propady 

pšenice, ječmen, tritikale, kategorie SE a E síta menší o 0,2 mm 

žito, oves, SE, E, C velikost síta 1,5 mm 

ekologické osivo všech druhů 

ozimých obilnin  
SE, E, C 

síta menší o 0,2 mm 

u žita a ovsa síto 1,5 mm 
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 Předpokládali jsme, že v letošním roce již bude platit novela zákona 219/2003 Sb. včetně novel prováděcích 

předpisů. Zákon prošel zatím prvním čtením a vyhláška je momentálně před dokončením v ÚKZÚZ. Situace u před-

plodin pro brukvovité není úplně jednoduchá, proto do návrhu vyhlášky uvedeme tyto požadavky: 

 

Pro porosty podle OECD Schémat -  povinně 5 let 

Pro porosty hybridů řepky -   povinně 5 let 

Pro porosty ostatní -   3 roky  

 

 Tato úprava však znamená, že nebude možné osivo z porostů s kratší dobou kontroly předplodin certifiko-

vat OECD i  kdyby byly založené vegetační zkoušky.  

 Opatření bude možné použít pro založení množitelských porostů 2020. Doporučujeme však kratší dobu pěs-

tování brukvovitých po sobě využívat zejména pro osivo určené k míchání směsí.  

 

 

RNŠO a pasová povinnost  

 Regulované nekaranténní škodlivé organismy (RNŠO, používá se i zkratka z anglického ozna-

čení RNQP) jsou stanovené pouze u těchto zemědělských druhů: vojtěška, řepka, řepice, hořčice bílá, 

sója, len, slunečnice, sadba brambor.  U osiva zeleniny  jsou určené RNŠO u cibule, póru, papriky, raj-

čete, fazolu obecného a šarlatového, bobu a hrachu. Na tyto druhy se vztahuje pasová povinnost, tj. 

šetření před vydáním RL pasů proběhne současně s uznávacím řízením a pas je součástí úřední návěs-

ky. 

 U standardního osiva zeleniny může být RL pas součástí návěsky 

dodavatele, šetření si provádí dodavatel sám, ÚKZÚZ vykonává dozor. 

 Platnost nařízení se bude aplikovat na osivo od sklizně 2020,  

u staršího osiva se bude postupovat takto: 

Vojtěška, slunečnice, brambory - pasová povinnost byla a bude, jen se 

tedy použije nový formát RL pasu na úřední návěsce. Osivo již zabalené se 

může uvést do oběhu „po staru“, u brambor je možné pro oběh v ČR pou-

žít stávající návěsky. Pokud by se sadba uváděla do oběhu mimo území 

ČR je nutné použít nový formát. 

Řepka, řepice, hořčice bílá, sója, len  - požadavky i opatření jsou stanove-

ny u osiva, je tedy možné provést přezkoušení osiva na tyto RNŠO, pokud 

není osivo účinně ošetřeno. Pokud budou výsledky stanovení vyhovující 

může dodavatel osivo označit dle nových pravidel úřední návěskou s RL 

pasem. 

 Oprávnění k vydávání RL pasů u registrovaných dodavatelů: do 

15. 1. 2021 musí registrovaní dodavatelé splnit povinnost prokázaní zna-

lostí složením e-learningového distančního kurzu, informace o podání žá-

dosti a dalším průběhu  najdete na http://eagri.cz/public/web/ukzuz/

portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-

vydavani-rl-pasu/. 

 Návěsky a jejich dostupnost  - v tiskárně jsou k dispozici návěsky  

C1 - modré pro brambory. 

 Další informace k návěskám, jejich tisku a možných variantách 

přineseme v příštím vydání. 

 

Vzor návěsky pro osivo předstupňů 

Předplodiny u brukvovitých v r. 2020 



 Pověřené laboratoře se nově setkají s Metodickým pokynem OOS, který podrobně a souhrnně popisuje způ-

sob kontroly kvality práce v pověřených laboratořích a systém nápravných opatření v případě chyby. Metodický po-

kyn bude vyvěšen na webových stránkách v sekci pověřených osob. 

 Kontroly, které budou zahájené v letošním roce již budou prováděné v souladu s tímto postupem. Jednotlivé 

postupy pak budou vysvětleny na školení laboratoří v květnu t.r. Do té doby doporučujeme seznámit se s tímto MP 

a případně vznést potřebné dotazy. 

 

 Úřední návěsky budou ve dvou vzorech, a to pro osivo bez pasové povinnosti (tedy stávající formát) a s paso-

vou povinností. U obou vzorů je zachované krokování, není tedy nutné měnit tiskové výstupy firemních SW.  

 Pro sadbu brambor je i nadále speciální návěska, protože obsahuje odlišné údaje od návěsky pro osivo. Pro 

sadbu brambor mohou být pro trh v ČR použity staré typy návěsek do spotřebování zásob u dodavatelů, ale i v tiskár-

ně. Pro uvedení sadby do oběhu v rámci EU  musí být použité návěsky nové. 

 V případě standardního osiva zeleniny bude RL pas připojen ke žluté návěsce dodavatele standardního osiva. 

 Nové  vzory návěsek s RL pasy budou k dispozici v tiskárně na přelomu ledna a února pro kategorii C1—

tedy v modrém provedení.  

Stránka 4 AKT UALIT Y O DBO RU OSI V A S ADBY  

Agendy a odpovědné osoby NRL OS 

Metodický pokyn - Kontrola pověřených laboratoří 

Mimořádná likvidace vzorků v pověřených laboratořích 

 V případě, že pověřená laboratoř musí provést mimořádnou likvidaci vzorků, které byly zkou-

šeny v rámci uznávacího řízení, musí požádat vedoucí NRL OS o schválení likvidace, uvést důvod a 

předpokládaný termín. Likvidaci bude přítomen místně příslušný inspektor OTI. 

 Porušení tohoto pokynu se bude považovat za závažné pochybení s možným dopadem na udě-

lené pověření. 

Dostupnost a použití úředních návěsek 

Ing. Vladislava Gregorová vedoucí oddělení vladislava.gregorova@ukzuz.cz 

Ing. Pavel Tajšl manažer kvality pavel.tajsl@ukzuz.cz 

Bc. Kristýna Kettnerová 
Podávání informací o průběhu laborator-
ního zkoušení 

kristyna.kettnerova@ukzuz.cz 

Bc. Jana Pastrňáková 
Podávání informací o průběhu laborator-
ního zkoušení 

jana.pastrnakova@ukzuz.cz 

Ing. Jitka Rybová 
Podávání informací o průběhu laborator-
ního zkoušení 

jitka.rybova@ukzuz.cz 
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Pokyny k podávání žádostí, zasílání vzorků 

 V roce 2020 bude podávání žádostí o uznání množitelských porostů mírně upravené s ohle-

dem na novou organizační strukturu. Veškerá řízení budou zahájena a ukončena na Odboru osiva a 

sadby. K tomuto účelu zůstanou zachovaná podací místa v Praze, Havlíčkově Brodě, Brně a Olomouci. 

Přihlašovací místo v Plané nad Lužnicí se s konečnou platností přesunuje do Prahy. Protože na regio-

nech zůstávají pouze pracovníci správního oddělení není možné navyšovat počty zpracovávaných 

žádostí a je nutné dodržet tato pravidla: 

1. Na OOS v Praze budou povinně podávány žádosti 

 -  dříve podávané v Plané n. L. 

 -  porostů, které budou přehlížet pověřené osoby 

 -  porosty množené podle Schémat OECD 

 -  porosty RM předstupňů 

2. Žádosti podávat elektronicky, tj. datovým přenosem SW—SW a podání dle správního řádu učinit DS hromad-

ným podáním s přiloženým seznamem podaných žádostí. 

3. Postupně omezovat podání analogové využitím podání prostřednictvím portálu farmáře—tento způsob je 

vhodný pro drobné dodavatele bez vlastního firemního SW. Zpracováním žádostí  na PF získá dodavatel mož-

nost žádosti kdykoliv prohlédnout a nahlížet i do přehlídek množitelských porostů. 

 

 Uznávací listy a Rozhodnutí budou připravované na přihlašovacím místě, ale podepisované budou pouze 

na Odboru OS v Praze. Odtud budou odesílány i všechny faktury za zkušební úkony. 

 

 Práce všech pověřených osob a jejich kontrola bude rovněž jednotně řízena z Odboru OS. 

Agendy a odpovědné osoby OOS 

 Nová organizační struktura s sebou přinesla některé změny v organizaci práce a zařazení pracovníků v 

rámci nové SOSZR - Sekce osiva, sadby a zdraví rostlin. V následující tabulce najdete základní informace o rozděle-

ní agend mezi jednotlivé referenty: 

 

 

Oddělení mezinárodní certifikace  a legislativy 

Ing. Monika Rubešová vedoucí oddělení monika.rubesova@ukzuz.cz 

Ing. Natálie Králíková 
registrace osob,  
mezinárodní certifikáty ISTA, OECD 

natalie.kralikova@ukzuz.cz 

Ing. Markéta Kaupe 
registrace osob,  
oprávnění k vydávání RL pasů 

marketa.kaupe@ukzuz.cz 

Ing. Tereza Kettnerová 
povolení - úředně nezapsané odrůdy, 
národní listina OECD 

tereza.kettnerova@ukzuz.cz 

Ing. Lea Komárková 
návěsky pro mezinárodní obchod,  
adjustační materiál, hlášení problémů při 
nákupu návěsek 

lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ing. Martina Slancová fakturace úkonů martina.slancova@ukzuz.cz 



 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 2020 

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 
 

Oddělení správní: 

Oddělení terénní kontroly a koordinace: 

Agendy a odpovědné osoby OOS 

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2020) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

Ing. Jiří Hakauf vedoucí odděleni jiri.hakauf@ukzuz.cz 

Ing. Eliška Jurová olejniny, trávy, jiné krmné plodiny eliska.jurova@ukzuz.cz 

Ing. Jitka Ulrichová brambory, semenné okopaniny, zeleniny jitka.ulrichova@ukzuz.cz 

Ing. Štěpánka Kuncová obilniny, luskoviny, jeteloviny stepanka.kuncova@ukzuz.cz 

Ing. Šárka Otradovcová 
brambory, zajištění příjmového místa, 
kontrola dovozů - organizace 

sarka.otradovcova@ukzuz.cz 

Ing. Soňa Hejnalová vedoucí oddělení sona.hejnalova@ukzuz.cz 

Ing. Iveta Strážnická 
agenda pověřených osob,  
žádosti o uznání množ. porostů 

iveta.straznicka@ukzuz.cz 

Ing. Jaroslav Přibyl 
brambory uznání porostů i sadby, 
směsi registrace, míchací protokoly 

jaroslav.pribyl@ukzuz.cz 

Ing. Pavla Klečáková výjimky EZ, vedení DEO pavla.klecakova@ukzuz.cz 

Ivana Landovská 
agenda vydávání UL a Rozhodnutí praco-
viště Praha 

ivana.landovska@ukzuz.cz 

Eliška Beránková 
příjem žádostí uznání MP, směsi registra-
ce, míchací protokoly a uznání sadby - 
Havlíčkův Brod 

eliska.berankova@ukzuz.cz 

Ing.. Jaroslava Lolová 
příjem žádostí uznání MP, směsi registra-
ce, míchací protokoly a uznání sadby - 
Brno 

jaroslava.lolova@ukzuz.cz 

Monika Větrovská 
agenda vydávání UL a  Rozhodnutí  pra-
coviště Brno 

monika.vetrovska@ukzuz.cz 

Jindra Poliánová 
příjem žádostí uznání MP, směsi registra-
ce, míchací protokoly a  uznání sadby - 
Olomouc  

jindra.polianova@ukzuz.cz 


