
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

nové vydání vám přináší další novinky 

v oblasti elektronické komunikace s 

ústavem. Rozvoj v této oblasti, jak na 

straně OOS tak straně vaší, by měl při-

nést celkové administrativní zjednodu-

šení. Současný stav je jakýsi hybrid me-

zi analogovým a digitálním světem, 

který způsobuje více práce na obou 

stranách, a to mi opravdu radost nepři-

náší. 

Letošní podávání žádostí  o uznání 

množitelských porostů a zejména jejich 

zpracování v době nouzového stavu se 

pro mnohé z nás stalo skoro noční mů-

rou. Díky této zkušenosti ve mně do-

zrála myšlenka plného odstranění žá-

dosti papírové nebo v pdf a přechod na 

zasílání pouze v datové formě s kvali-

fikovaným elektronickým podpisem.   

Novinkou je tentokrát postup pro 

pověřené přehlížitele, jak zapisovat 

výsledky přehlídek na Portálu farmá-

ře. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Akce OOS v roce 2020 
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Ročník 2020, číslo 5 

25 . 5. 2020 

PŘIPRAVUJEME 

Vážení dodavatelé osiv, kolegové, příznivci semenářství, 

 

po velkém zvažování jsme se rozhodli všechny workshopy i Pol-

ní den v Přerově nad Labem v letošním roce zrušit. K tomuto 

kroku přistupujeme z čistě praktických důvodů a s pečlivým 

uvážením.  

 Pevně věřím, že v příštím roce se všechna setkání usku-

teční, že  budeme mít možnost výměny zkušeností v laboratorní 

činnosti i v polních přehlídkách, že se opět setkáme na stanici v 

Přerově n. L. 

 Sledujte určitě facebook ÚKZÚZ, kde vám přinášíme ak-

tuální informace z dění v oblasti certifikace osiva a sadby, a sa-

mozřejmě se 

snažíme vás 

informovat o 

všech novin-

kách zde v 

Aktualitách, 

kde přináší-

me i praktic-

ké návody. 

 

 



 Registrace osob a všechny související činnosti s tím vyřizují kolegyně Ing. Natálie Králíková a 

Ing. Markéta Kaupe průběžně. Chtěli bychom touto cestou připomenout povinnost aktualizace údajů, 

které jsou v registru uložené, a také na povinnost složit e-learningový kurz pro získání oprávnění k vy-

dávání RL pasů, pokud takové komodity uvádíte do oběhu. Více informací http://eagri.cz/public/web/
ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/ . 

 

 

  

V letošním roce drobně upravujeme postupy komunikace s pověřenými přehlížiteli a nově jsme zprovoznili systém k 

vyplňování záznamů o jednotlivých přehlídkách na Portálu farmáře (dále jen PF) 
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/uznavaci-rizeni/  Po přihlášení se na 
PF pomocí loginu začínajícím 99… se v levém menu objeví tato nabídka: 

 

Přehlížiteli, který bude v systému pracovat, se objeví seznam přehlídek, 

které bude provádět. Tyto přehlídky mu byly přiděleny buď na základě 

požadavku dodavatele nebo je přidělil ÚKZÚZ (tato možnost zatím exis-

tuje pouze u p. Karla Čepeláka). 

Po kliknutí na volbu „Zápis přehlídek porostů“ se objeví základní obra-

zovka a seznam přehlídek porostů. Z něho si přehlížitel vybere konkrétní 

přehlídku a dále postupuje dle pokynů na dalších stranách. 

K zadávání přehlídek na PF nepotřebují dodavatelé ani přehlížitelé žád-

nou aplikaci, plně je možné využít PF. Přehlížitelé musí mít pouze svůj login začínající 99.. a heslo. Získání je rovněž 

snadné, protože oprávnění z vytvoření loginu máme od letošního roku i na OOS.  

Postup pro získání loginu: 

1. Na e-mail: natalie.kralikova@ukzuz.cz  zaslat požadavek a v něm uvést následující údaje: 

jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefon. Login je možné vytvořit i pod hlavičkou dodavatele. 

2. Zpět obdržíte informaci o zřízení loginu a heslo. 
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Registr osob, aktualizace, oprávnění k vydávání RL pasů   

Pokyny pro pověřené přehlížitele NOVINKA 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/uznavaci-rizeni/
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Pokyny k vyplňování výsledků přehlídek na PF 

Poznámka: 

Všichni pověření přehlížitelé dostanou přehlídky vytištěné na průpisných „Záznamech o provedení přehlídky“, kte-

ré postupně vyplní a zašlou vyplněné na ÚKZÚZ, odbor OS Praha. Aby nedocházelo ke zpoždění při vydávání do-

kladů, je třeba dodržet následující : 

1. Neuznané porosty zadat na PF ihned a elektronicky odeslat, „Záznam“ v písemné formě neprodleně. 

2. Požadavky dodavatelů na kontrolní přehlídky směřovat na Ing. Hejnalovou, která vygeneruje nové zázna-

my a přehlídky budou provedené komisionálně. 

3. Záznamy uznaných porostů provádět  na PF ihned, poštou zasílat cca 1x týdně. 

 

DŮLEŽITÉ 

Okno/ záložka  s detailními infor-
macemi o porostu  

(údaje jsou pouze ke čtení) 



 

Celkový výnos a Celkový výsledek - obě pole se vyplňují v poslední přehlídce. Obvykle to bude v první přehlídce, ale mohou 
být výjimky. 

Celkový výnos je množství předpokládaného čistého osiva z množitelského porostu. 
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Pokyny k vyplňování výsledků přehlídek na PF 
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Pokyny k vyplňování výsledků přehlídek na PF 

 

Základní informace k vyplnění: 

Pro bodové hodnocení platí:  Celkový stav:  9 – ostatní ukazatele mohou být hodnocené minimálně 7 

                                7 – zaplevelení a zdravotní stav může být minimálně 7 

Dále je nutné dbát na uvádění rodového názvu plevele u vyhláškou nelimitovaných plevelů, pokud jsou limitované, 

je třeba zapsat celý druhový název. Při hodnocení množitelských porostů se zaznamenává aktuální stav porostu, 

údaje první přehlídky se neopisují do dalších, zůstává původní bodové hodnocení, pokud nedošlo např. k selekci a 

uvede se odkaz na předešlou přehlídku.  

U druhů stanovených vyhláškou s povinností kontroly RNŠO uvádět přítomnost nebo nepřítomnost daných limi-

tovaných RNŠO; v případě nepřítomnosti RNŠO, zapsat text „prosto RNŠO“ do kolonky zdravotního stavu.  



  

 

 

V letošním roce kontrolujeme předplodiny uvedené v žádostech o uznání množitelských porostů s 

údaji uvedenými LPIS. V případě, že je možné porost uznat v nižší kategorii, dodavatel si toto může 

požádat. V ostatních případech zůstanou porosty neuznané z důvodu nedodržení požadavku na 

předplodiny.  
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Pokyny k vyplňování výsledků přehlídek na PF 

Kontrola předplodin uvedených v žádosti o uznání MP 
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Po posouzení termínů pro dodání vzorků k vegetačním zkouškám jsme došli k závěru, že jediný nevyhovující termín 

s ohledem na zakládání pokusů je termín pro jeteloviny s výjimkou inkarnátu. Jeteloviny se zakládají v Přerově nad 

Labem až v podzimním termínu, proto již v letošním roce můžeme přijímat vzorky až do 30.7. 

Abychom předešli případným nedorozuměním, je třeba dodržet následující pravidla: 

1. Vzorky zasílat na stanici ihned po vzorkování, neměla by nastat situace, že vzorky přijdou ke konci termínu, 

ačkoli byly odebrány třeba o 2 měsíce dříve. 

2. Pokud nastane případ, že potřebujete založit VZ z osiva, které bude vzorkováno na hranici stanovené lhůty, 

domluvte se s referentem a nahlaste odrůdu a partii, která bude mít zpoždění. To platí zejména u odrůd, které 

nejsou registrované v ČR a bude se muset žádat o standardní vzorek. 

3. Pozdě zaslané a neohlášené vzorky ke kterým nebude k dispozici standardní vzorek nebudou do 

VZ zařazeny. 

Vegetační zkoušky - termíny pro zasílání osiva - revize 

Druh Termín 

POLNÍ PLODINY 

Obiloviny 

- jarní 

- ozimý ječmen 

- ostatní ozimé obiloviny 

  

15.3. 

20.9. 

30.9. 

Luskoviny 15.3. 

Olejniny 

- řepka ozimá 

- řepka ozimá na zkoušku hybridnosti 

15.3. 

20.8. 

15.8. 

Jeteloviny 

    - jetel nachový 

30.3. 30.7. 

20.8. 

Trávy 

- jílek jednoletý 

- jílek mnohokvětý 

- víceleté trávy 

  

31.3. 

31.8. 

15.4. 

svazenka 15.3. 

cukrovka, cukrovka- hodnocení plevelných řep 15.3. 

krmná řepa 15.3. 

Brambory - sadba 15.3. 

ZELENINY 

cibule a česnek jarní, čekanka, hrách dřeňový, 

letní a podzimní košťáloviny, mrkev, paprika, pažitka, petržel, pór, rajče, ředkev, řepa salátová, 

salát letní a podzimní, zelí pekingské, tuřín/vodnice 

  

31.1. 

  

fazol zahradní, kukuřice cukrová, meloun cukrový a vodní, tykev 28.2. 

okurka polní 31.3. 

cibule ozimá 30.7. 

česnek ozimý 30.9. 

brokolice, celer, jarní košťáloviny, kedluben, okurka rychlená, ředkvička, salát k rychlený a jar-

ní, špenát, 

  

31.12. 



Pokyny k hodnocení RNŠO v množitelských 

porostech dostane každý pověřený přehlíži-

tel v příštím týdnu e-mailem. Součástí těchto 

informací bude návrh příloh vyhlášky      č. 

129/2012 Sb., kterých se změny dotkly, pre-

zentace s výčtem těchto RNŠO a podrobný 

návod, jak získat podrobné informace na 

Rostlinolékařském portálu. 

    

Ukázka z avizované prezentace 

Hodnocení RNŠO v množitelských porostech - informace 

 

V krátké době budou na PF k dispozici míchací protokoly směsí zaslané ÚKZÚZ elektronicky. Tyto doku-

menty by měly  sloužit jako doklad při podání žádostí o dotace. V současné době připravujeme s MZe ko-

nečný formát  tohoto dokumentu i s potvrzením, že ÚKZÚZ tuto směs eviduje.  

U seznamu vámi zadaných míchacích protokolů uvidíte PDF dokumenty v červeném rámečku: 

 

Směsi osiv - PF a Míchací protokoly 
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 Zájemci mohou objednávat výtisk 

u Ing. Komárkové na Odboru OS 

v Praze, lea.komarkova@ukzuz.cz 

Ceny a typy výtisků jsou následují-

cí:    

Metodika zkoušení osiva a sadby, edice 2020 

ÚKZÚZ  
ODB OR OSIV A SADB Y  
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 k 20. 5. 2020 

 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 v MPŘ. 

 Novela vyhlášky 129/2012 Sb. je v MPŘ. 

 Novela vyhlášky 332/2006 Sb. je po MPŘ. 

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

žovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor je projednávaná v 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 

Hana Lehmanová 
správní oddělení - agenda po pí. Lan-
dovské - od 1.6.2020 

hana.lehmanova@ukzuz.cz 


