
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

přinášíme vám nové vydání. Máme za 

sebou nelehkou dobu poměrně velké 

mezilidské izolace a doufejme, že se 

taková opatření nebudou opakovat 

příliš často. Od 4. května se v Úřadu 

vracíme do téměř běžného režimu, 

snad jen s tím, že se zatím odkládají  

jakékoli akce. Uznávací řízení porostů i 

osiva pokračuje i nadále, vracíme se ke 

všem dalším činnostem v kontrolní 

oblasti.  

Děkujeme za spolupráci v uplynulých 

šesti týdnech.   

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Sídlo Odboru osiv a sadby  

Praha Motol 

Slovo na úvod 

Přehled připravených akcí  pro dodavatele  

- bude realizováno podle možností 
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Ročník 2020, číslo 4 

 28. 4. 2020 

PŘIPRAVUJEME 

Workshopy:  
Zkoušení osiva obilovin (čistota, JRD, sítové třídění, námel)  

   - předpokládáme 3 termíny pro tento seminář 

Klíčivost osiva zeleniny  (mezinárodní workshop) 

Interní audit v semenářské laboratoři  

  (požadavky vyhlášky č.129/2012 Sb., norma 17025) 

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. 
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 

Školení se odkládá na rok 2021, o změnách, které by se dotýkaly činnosti labo-

ratoří budeme všechny informovat buď formou aktualit nebo přímým sdělením 

mailovou poštou. 

Polní den OOS na téma: Význam správného provádění vegetačních 

zkoušek v systému certifikace a kontroly osiva  

Stanice pro polní vegetační zkoušky  

Přerov nad Labem 

Polní den v avizovaném termínu 28.5.2020 neproběhne. Pokud by byla vhodná 

příležitost k setkání později, rádi vás na stanici v Přerově nad Labem přivítáme  

a podělíme se společně o zkušenosti s vegetačními zkouškami a jejich význa-

mem v certifikačním systému osiva a sadby.  



 Od 4. 5. 2020 se většina z nás vrací téměř do normálního režimu. Nadále bude platit omezení větších akcí, 

nebrání to však osobním schůzkám v omezeném počtu osob. Rodiče, kteří pečují o děti do 13 let budou ještě pracovat z 

homeoffice. Většina činností OOS zůstala po celou dobu nouzového stavu neomezená, jen některé typy kontrol byly na 

krátké období přerušeny. Nyní se vracíme plně k běžnému režimu, s výjimkou opatření ke směsím osiv. 

 

 Podávání žádostí o uznání množitelských porostů bude pokračovat v běžném režimu, termíny pro podání 

žádostí se nemění. Připravujeme se na další „velký podací termín“,  a to pro velkou část jařin. I nadále preferujeme 

podání elektronické v datové formě a následné hromadné zaslání žádostí datovou schránkou. 

 Souhlas majitelů šlechtitelských práv bude připojen buď jednotlivě na každé žádosti, nebo hromadně na do-

kladu. V tomto dokladu bude vždy seznam čísel množitelských porostů, druh, odrůda, kategorie a generace. Pokud 

podávají žádosti sami majitelé šlechtitelských práv, vyplní „souhlas“ také. 

Přístup na Portál farmáře je použitelný pro všechny dodavatele: 

Pro dodavatele s vlastním SW - nejjednodušší je komunikovat s OOS přímo z vlastního SW, informace k tomu získáte 

právě na Portálu farmáře: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/prehled-vystavenych-sluzeb/ , 
kde si najdete pokyny ke službě, kterou chcete využívat. Na obrázku je pouze ukázka nabízených služeb ne jejich výčet. 

 

Pro dodavatele, kteří nepoužívají IS, který by využíval elektronické komunikace, je možnost podávání žádostí o uzná-

ní množitelského porostu a náhled na přehlídky zpřístupněná na PF. Jedinou podmínkou přístupu k těmto datům je 

registrace na tento portál prostřednictvím SZIF.  

Postup pro získání informace přes Portál farmáře: 

1. Přihlášení:  login – 99….  (všechny tyto loginy začínají číslem 99)  a  heslo  

2. Přes rozcestník eAGRI přejít na Portál farmáře 
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Opatření OOS od 4. 5. 2020   

Pokyny k přihlašování - upřesnění 
UPOZORŇUJEME 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/elektronicka-vymena-dat/prehled-vystavenych-sluzeb/
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Směsi osiv - podrobnosti nejen k vyplňování 

Od 1. 4. 2020 se změnil systém následné kontroly směsí, tuto změnu připomínáme, protože se současně stala podně-

tem úpravy ve vyhlášce č. 129/2012 Sb. a doplňujeme některá pravidla, která se nezměnila: 

1. Registraci směsi je nutné provést před zasláním míchacího protokolu, nejdéle však současně se zasláním mí-

chacího protokolu.  

2. Dodavatel vyhotoví Míchací protokol směsi na svém SW a zašle jej k ověření na ÚKZÚZ prostřednictvím elek-

tronického přenosu dat nebo Míchací protokol zadá přímo na Portálu farmáře na www.eagri.cz (viz návod 

dále v textu). 

3. Míchací protokoly zaslané přes PF nebo přímo prostřednictvím webových služeb budou ověřeny a zkontrolo-

vány proti uložené registraci směsi. V případě nesrovnalostí bude dodavatel směsi kontaktován. 

4. Pro účely dotací Ústav na žádost dodavatele zašle potvrzené míchací protokoly. 

5. Inspektor ÚKZÚZ při běžném vzorkování pro UŘ provede také kontrolu evidence vyrobených a do oběhu 

uvedených směsí, míchacích protokolů a odebere vzorky z partií směsí, které budou v době kontroly na skla-

dě k následné kontrole. V případě, že se jedná o provoz pouze pro míchání směsí provede tyto kontroly a 

vzorkování cca 2 x měsíčně po dohodě s dodavatelem a s ohledem na objem výroby. Celková výše kontroly  

bude cca 5%  z množství vyrobených partií směsí u každého dodavatele. 

6. K následné kontrole směsí osiv, bude vystaven Protokol o kontrole a Protokol o odběru vzorku. V Protokolu o 

kontrole inspektor potvrdí i provedení kontroly evidence míchacích protokolů. 

7. Odebrané vzorky budou neprodleně předány do laboratoře NRLOS ke kontrole. 

 

Podrobnosti k vyplňování míchacích protokolů nejen na PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U komponentů: 

• V kolonce „číslo rozhodnutí“ - vyplní se český UL nebo číslo přidělené dovozové partie 

• V kolonce partie - uvede se české číslo partie - tuzemské i dovozové 

V případě 2 nebo více typů 
obalů v partii se zde vyplní 0. 

Vždy OOS Praha 

Celková hmotnost 
vyrobené partie 

Celkový počet oba-
lů, při více typech se 
uvede jejich součet 



V současné době existuje poměrně velký objem směsí, ve kterých jsou použité druhy neuvedené v druhovém 

seznamu. To poněkud komplikuje zadávání a elektronický přenos přes Portál farmáře. Tento problém postupně od-

straníme, ale momentálně musí být postup následující: 

1) Při zadání na PF se uvedou všechny složky směsi, které je možné zadat správně, tj. druhy z druhového sezna-

mu, ale i druhy v seznamu neuvedené, u kterých se praktikuje určitý certifikační systém. 

2) Pokud některý druh nejde zadat pouze z důvodu chybějící odrůdy, můžeme na požádání doplnit k druhu od-

růdu s názvem „neuvedena“.  

3) V případě, že není možné zadat ani druh ani odrůdu, je jediná možnost, zaslat chybějící komponenty mailem 

a ty budou ručně doplněny do konkrétní směsi. 

 V souvislosti s rozšířením používání PF k zadávání míchacích protokolů se nám podařilo odhalit některé ne-

dostatky a postupně je začínáme odstraňovat. Při uvedení do provozu vracela webová služba jako informaci pouze 

krátký záznam o směsi, ale bez jejího složení. To se nyní podařilo odstranit a uživatelé si mohou zadané směsi zkon-

trolovat, prohlédnout. Zde je kopie z aktualit na PF: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 OOS v souvislosti s EZ má povinnost vést databázi dostupného ekologického osiva (dále 

jen DEO) a povinností dodavatelů těchto osiv je její doplňování, tj. nabídka dostupného osiva, ale 

také aktualizace těchto údajů. Zemědělci hospodařící v EZ podle této nabídky nakupují osivo 

a v případě nedostatku podávají žádost o povolení využít konvenční osivo. A zase se vracíme 

k DEO, podle které se Ústav rozhoduje, zda výjimku povolí či ne. Cílem by mělo být, aby systém EZ 

byl co nejvíce uzavřený a vstupů z konvenční části zemědělství bylo co nejméně, proto na vás zno-

vu touto cestou apelujeme, abyste nezanedbávali aktualizaci DEO, do které máte přímý editační 

přístup.  

Protože opakování je matka moudrosti, zde jsou povinnosti výrobců ekologického osiva: 

1. Množitelské porosty označit v žádosti o uznání MP čísly v rámci vymezené číselné řady, aby se osivo z nich 

vyrobené automaticky dostalo do DEO. Pokud je ihned po uznání prodáno, je třeba množství v DEO vynu-

lovat nebo upravit. 

2. Doplňovat DEO o druhy osiva, které neprocházejí uznávacím řízením. 

3. Aktualizovat v DEO dostupné množství jednotlivých partií osiva, nejlépe po každém prodeji, minimálně 1 x 

týdně. 
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Míchací protokoly s druhy neuvedenými v druhovém 

seznamu 

Informace o uložených míchacích protokolech 

Osivo pro EZ - vedení databáze EO, výjimky 
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Zakládání VZ a jejich hodnocení má svá pravidla, která je nutná dodržet s ohledem na kvalitu jejich výsledků. Proto-

že v letošním roce vznikla diskuze o termínech zasílání vzorků, je nutné připomenout základní postupy při zakládá-

ní, vedení a hodnocení porostů. 

1. VZ se hodnotí podle morfologických, nebo jinak řečeno fenotypových znaků odrůdy, a to porovnáním se stan-

dardním vzorkem odrůdy, který dodává úřad zodpovědný za registraci odrůdy. 

2. Pro porovnání se vysévají všechny vzorky jedné odrůdy vedle sebe od nejvyšších generací až po C1 nebo C2. 

Tímto systémem výsevu se velmi ulehčuje referentům stanice i OOS hodnocení, v případě nesrovnalostí má 

dodavatel možnost si prohlédnout kontrolní parcely svých partií osiv a porovnat je s parcelami stejné odrůdy. 

Tuto možnost má i majitel šlechtitelských práv k odrůdě, aby viděl, jak jeho odrůda vypadá v průběhu množi-

telského cyklu. 

3. S bodem 2 pak souvisí otázka pozdních dodávek osiva do VZ. Pozdě dodané vzorky lze samozřejmě zasít, ale 

je již narušen plán osevu konkrétního druhu a následné hodnocení vzorku není jednoduché a může být před-

mětem pozdější diskuze. 

4. Řešením tedy není  akceptovat pozdě dodané vzorky do VZ a zasít je na kraj zkušební plochy, bez návaznosti 

na ostatní vzorky dané odrůdy. Jediné možné řešení je posoudit termín pro dodání vzorků do VZ a případně je 

změnit. Vyzývám vás proto k zamyšlení nad termíny dodání vzorků do VZ, které budeme v krátké době jistě 

probírat v souvislosti s novelou vyhlášky č. 61/2011 Sb. 

 

Naším cílem není vaše náměty či připomínky odmítnout, chceme o nich diskutovat, ale výsledné řešení musí vést 

nejen ke spokojenosti vás, dodavatelů, ale především k udržení kvality osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu, 

který se uvádí do oběhu. 

Uznávání množitelských porostů - praktické informace 

1. Při vyplňování žádostí o uznání množitelských porostů v kategorii C je třeba uvést i pověřeného přehlížitele, 

pokud dopředu víte, že přehlídku provede. 

2. Množení podle schémat OECD je možné pouze u odrůdy, která je zapsaná v Seznamu odrůd vhodných k cer-

tifikaci. Tento seznam se vytváří na základě žádosti členské země, ve které je odrůda registrovaná. Doporuču-

jeme proto vždy provést kontrolu, zda je odrůda v tomto seznamu uvedená v on-line databázi: 
https://www.niab.com/oecdv2/variety/search  

Pokud odrůdu nenajdete a je registrovaná v ČR zašlete požadavek na doplnění Ing. Tereze Kettnerové, e-mail 

tereza.kettnerova@ukzuz.cz.  

Z výše uvedeného je zřejmé, ale přesto připomínáme, odrůdy v registračních zkouškách není možné do sezna-

mu OECD zapsat. 

Rovněž připomínáme povinnost vstupní a výstupní VZ ke každému množitelskému porostu v režimu OECD. 

Jako vstupní VZ může být akceptována výstupní VZ z osiva předcházející generace nebo VZ založená součas-

ně s množitelským porostem. Výstupní VZ se zakládá z osiva vyrobeného z množitelského porostu. 

3. Předplodiny u brukvovitých - změna od r. 2020 

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 certifikovat 

podle Schémat OECD i  kdyby byly založené VZ .  

4. Přehlídky množitelských porostů v letošním roce budou u druhů s pasovou povinností provedeny již podle 

nových pravidel pro kontrolu zdravotního stavu. Pracovně pomůže návrh novely vyhlášky 129/2003 Sb., kde 

jsou potřebné informace uvedené. Připomínám, že se jedná o tyto druhy: vojtěška, řepka, řepice, hořčice bílá, 

sója, len, slunečnice, sadba brambor. 

Vegetační zkoušky - termíny pro zasílání osiva 

https://www.niab.com/oecdv2/variety/search


 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 
 

 

Noví referenti v zaškolování 

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 

Informace o stavu legislativy v OOS 

 Novela zákona 219/2003 Sb. se blíží poslednímu projednání v PS, projednávání je po přijetí pozměňovacích návrhů 

bez problémů. 

 Novela vyhlášky 378/2010 Sb. je ve vnitřním připomínkovém řízení, počátkem května půjde do MPŘ 

 Novela vyhlášky 129/2012 Sb. je ve vnitřním připomínkovém řízení, počátkem května půjde do MPŘ 

 Novela vyhlášky 332/2006 Sb. je v MPŘ. 

 Návrh nové vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmno-

žovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor je po MPŘ a předaná LRV. 

 Novela vyhlášky č. 96/2018 Sb. je schválená a vyšla ve sbírce zákonů. 

 Novela vyhlášky 61/2011 Sb. se začne v krátké době připravovat, je možné shromažďovat podněty. 

Ing. Tomáš Garnek 
referát luskovin a jetelovin - odd. terénní 
kontroly 

tomas.garnek@ukzuz.cz 

Ing. Veronika Libichová agenda ekologického osiva - správní odd. veronika.libichova@ukzuz.cz 

Ing. Lenka Stemberková 
kontrola přehlížitelů, metodické vedení a 
kontrola vegetačních zkoušek - odd. te-
rénní kontroly 

lenka.stemberkova@ukzuz.cz 

Bc. Jaroslava Klímová 
kontroly, správní řízení -správní odd., 
agenda OdTK  

jaroslava.klimova@ukzuz.cz 

Ivana Landovská končí v ÚKZÚZ k 30. 4. 2020  

Alice Nelibová 
správní oddělení - agenda po pí. Lan-
dovské 

alice.nelibova@ukzuz.cz 


