
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

v krátké době vám předkládáme nové 

vydání. Naším cílem je zajistit co nej-

méně problémový chod úřadu, proto 

zvažujeme každý námět či připomínku 

z vaší strany. Ne všemu můžeme nebo 

chceme plně vyhovět s ohledem na le-

gislativu či obvyklou praxi, která musí 

vyhovovat většině. Věřím, že naše roz-

hodnutí jsou jednoznačná a jasná, pro-

tože preferujeme řešení s ohledem na 

praxi. 

  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 - rozšířená nabídka 
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Ročník 2020, číslo 2 

 2. 3. 2020 

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

    16. 4. 2020 Zkoušení osiva obilovin  - další termín pro vysoký zájem 

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. Předpoklá-

dáme 2 denní akci. 

PŘIPRAVUJEME 



 V průběhu loňského roku odešla z laboratoře NRL OOS Ing. Diana Däppenová. Její referát byl rozdělen mezi 

referenty, jejichž kontaktní údaje najdete níže v tabulce. Je tedy možné, že dodavatelé, kteří sháněli bývalou kolegyni 

na pevné lince, se nedovolali. Za tuto situaci se omlouváme, ale domníváme se, že tomu bylo stejně i u ostatních refe-

rentů či vedoucí laboratoře. 

Informace o průběhu laboratorního zkoušení podají referenti pro všechny druhy osiv, a to telefonicky nebo e-mailem. 

Upozorňujeme, že  tyto informace jsou pouze předběžné, konečné výsledky se mohou lišit. To platí především pro 

energii klíčení a konečnou klíčivost. 

 Aby se situace neopakovala v žádné z laboratoří NRLOS používejte kontakty uvedené v tabulce a současně 

prosíme o dodržení následujících pravidel: 

1. Informace budou pracovníci NRLOS podávat denně po 13. hodině. 

2. V případě, že se nedovoláte konkrétního referenta, volejte vedoucí NRLOS. 

3. Využijte vždy nejprve pevné linky, podání informace souvisí s přítomností v laboratoři. 

4. V případě, že se dovoláte a dostanete odpověď, nevolejte znovu jinému referentovi. 

 Novela zákona 219/2003 Sb., o oběhu osiva sadby, byla projednána v Zemědělském výboru PS Parlamentu ČR 

a nyní očekáváme druhé čtení v Poslanecké sněmovně. 

 Vyhlášky k tomuto zákonu jsou v různém stavu rozpracovanosti, ale nepředpokládáme, že by se dohodnuté 

úpravy týkaly uznávacího řízení v roce 2020 s výjimkou RNŠO, pro které rovněž platí přímo použitelné předpisy EU, 

a opatření k předplodinám u olejnin. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že rozmnožovací materiál chmele se bude uznávat podle dosavad-

ních ustanovení a také platí stávající uzavřené pěstební oblasti pro výrobu RM předstupňů a základní 

sadby brambor. 

 

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

Podávání informací NRLOS 

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

257 294 257 / 731 603 630 

 Laboratoř Praha  

Ing. Pavel Tajšl manažer kvality, zástupce vedoucí NRLOS 
pavel.tajsl@ukzuz.cz 

257 294 261 / 774 270 757 

Bc. Kristýna Kettnerová podávání informací o výsledcích zkoušek 
kristyna.kettnerova@ukzuz.cz 

257 294 244 / 605 933 670 

Bc. Jana Pastrňáková podávání informací o výsledcích zkoušek 
jana.pastrnakova@ukzuz.cz  

257 294 244           

 Laboratoř Brno  

Ing. Jana Turková 
podávání informací o výsledcích zkoušek 

NRLOS Brno 

jana.turkova@ukzuz.cz 

543 548 339 / 737 267 385 

Ing. Barbora Švecová 
podávání informací o výsledcích zkoušek 

NRLOS Brno 

barbora.svecova@ukzuz.cz 

543 548 335 

Legislativa 
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Pokyny k podávání žádostí, odběr a zasílání vzorků 

1. Připomínáme povinné vzorkování osiva vojtěšky na stanovení CMI ( bakteriální vadnutí ), 

vzorky se zasílají do ÚKZÚZ - ODŠOR Olomouc. 

2. Pověřené laboratoře NESMÍ vydat UL bez předchozího ověření žádosti. Tuto informaci dosta-

nou prostřednictvím webových služeb u laboratoří, které komunikují s OOS elektronicky. Po-

kud se jim tato informace nezobrazuje při vydání UL, je třeba kontaktovat příslušného dodavatele SW.  

Laboratoře, které stále zasílají žádosti v analogové formě, mohou tuto část urychlit e-mailovou poštou. 

3. Při zkoušení druhů neuvedených v druhovém seznamu vydává pověřená laboratoř jako doklad o kvalitě 

„Posudek“, který má v čísle symbol „I“ - vzor 0-18026/I/0. (nejčastěji půjde o druhy pohanka, proso ad.) 

4. Připomínáme povinnost odběru vzorku po namoření o velikosti cca 500 g z každé 5. partie vyrobené z množi-

telského porostu (př. …./01,..05, ..10). Opatření platí i pro pověřené vzorkovatele a laboratoře. 

5. Důrazně upozorňujeme na včasné podávání žádostí o uznání množitelských porostů podle termínů pro jed-

notlivé skupiny.   

6. Opravy v žádostech je nutné vyřizovat ve lhůtě stanovené v zaslaném mailu. Ta je 7 dní. Pokud dodavatel tuto 

povinnost nesplní, bude řízení přerušeno do doby odstranění nedostatků, nejdéle však do termínu stanovené-

ho v písemné výzvě, které bude doručena do jeho DS společně s Usnesením o přerušení řízení.  

7. DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNÝ VZOREK - společný vzorek (je obdobou „R“) se odebírá při předání osiva 

množitelem na ČSO. Odebírají ho zpravidla dodavatel s množitelem společně a připraví se mi-

nimálně 2 stejné vzorky o hmotnosti dle vyhlášky 61/2011 Sb., přičemž jeden zůstane na ČSO a 

jeden má množitel. Označení vzorků doporučujeme provést podle požadavků pro UŘ a zřetel-

ně označit „SPOLEČNÝ VZOREK“. 

8. UPOZORNĚNÍ: rezervní vzorek může otevřít pouze ÚKZÚZ. Pokud ho otevře pověřená oso-

ba, ztrácí dodavatel možnost ho použít při reklamaci. 

Organizace přehlídek 2020 pro pověřené přehlížitele 

Pokyny k podávání žádostí a předávání podkladů k provedení přehlídek množitelských porostů v roce 2020: 

 

1. Žádosti množitelských porostů, ve kterých dodavatel určil provedení přehlídky množitelských porostů pově-

řenou osobou se podávají přímo na OOS Praha. 

2. Ústav takové žádosti zpracuje a po ověření vygeneruje přehlídky a předává je písemně přímo pověřenému 

přehlížiteli, který je určen v žádosti. Současně s vytištěnými záznamy o přehlídce bude přiložený seznam žá-

dostí, který pověřený přehlížitel podepíše a zašle zpět písemně nebo e-mailem. 

3. Bezprostředně po provedení přehlídky porostu zadá zjištěné údaje prostřednictvím Portálu farmáře do systé-

mu ÚKZÚZ a originály zpracovaných záznamů zašle poštou k rukám Ing. Hejnalové na OOS Praha. 

4. Návod k vyplnění dostanou všichni pověření přehlížitelé formou obrazového manuálu, jakmile bude dokon-

čený příslušný SW. 

5. Od letošního roku může ústav z kapacitních důvodů přidělit přehlídku množitelského porostu pověřenému 

přehlížiteli. Postup předání práce a vrácení výsledků bude obdobný. 

6. V případě žádosti dodavatele o provedení KONTROLNÍ přehlídky se bude postupovat shodně jako u poros-

tů přehlížených úředně. Dodavatel podá žádost písemně ústavu a bude provedena komisionální přehlídka za 

účasti pracovníka OOS, pověřené osoby a místně příslušného inspektora OTI. 

 

 



 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: 

Po zaškolení nových kolegů na pozicích, které se uvolní v následujícím období, vás budeme informovat o jejich 

jménech i kontaktních údajích v ÚKZÚZ. 

Agendy a odpovědné osoby  - změny 

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. 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 Končí v ÚKZÚZ k 31. 3. 2020 pavla.klecakova@ukzuz.cz 

Ivana Landovská Končí v ÚKZÚZ k 30. 4. 2020 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 praco-
viště Brno 

monika.vetrovska@ukzuz.cz 

Jindra Poliánová 
příjem žádostí uznání MP a sadby pro 
pracoviště Olomouc, směsi registrace, 
míchací protokoly  

jindra.polianova@ukzuz.cz 

Návěsky pro standardní osivo 

 Přinášíme konečný vzor návěsky pro standardní osivo zeleniny. Oproti vzoru pre-

zentovanému na školeních v lednu, je konečný formát bez loga a názvu ústavu. Krokování 

pro použití s vodící perforací ani jiné údaje se nemění. 

 


