
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

nové vydání vám  přináší nejen praktic-

ké informace k uznávacímu řízení a 

všemu, co s ním souvisí, ale také infor-

mace ze Stálého výboru pro rostliny, 

zvířata, potraviny a krmiva EK, Sekce: 

Osivo a rozmnožovací materiál pro 

zemědělství a zahradnictví a z výroční-

ho zasedání ISTA. Jednání z důvodu 

koronavirové pandemie probíhala for-

mou videokonferencí. V příštím vydání 

doplníme informaci z výročního zase-

dání OECD.  

Pokyny k uznávacímu řízení a 

uvádění do oběhu jsou tentokrát hodně 

zaměřené na návěsky, a to zahraniční, 

úřední i dodavatelské. 

Připomínáme vám poslední hoto-

vou a nevyužitou aplikaci na PF, která 

usnadní práci a informovanost na 

obou stranách, a to je zasílání objedná-

vek zahraničních a speciálních návě-

sek prostřednictvím webových služeb. 

A zase i tento systém  je připraven tak, 

aby ho mohli využít všichni, kdo dis-

ponují počítačem a internetem. 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Připomenutí, aneb na co se zaměřit 
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PŘIPRAVUJEME 

Vážení dodavatelé, 

přehlídky množitelských porostů se přehouply do své druhé poloviny a začínají 

se vzorkovat inkarnáty k uznávacímu řízení. Pro tuto část sezóny mám pro vás 

několik důležitých informací a připomenutí: 

1. Je třeba požádat o udělení oprávnění k vydávání RL pasů.

2. Návěsky s RL pasem a bez něho používejte správně, druhy, které nemají sta-

novené požadavky na RNŠO nesmí být opatřeny návěskami s RL pasem.

3. Připravili jsme pro vás objednávkový list návěsek, který by měl usnadnit je-

jich objednávky v tiskárně Peroutka a zřídili jsme speciální e-mail k problema-

tice návěsek, o kterém se dočtete na straně 2.

4. Od letošní sezóny budeme přijímat žádosti o vydání návěsek, tištěných na

Odboru OS, výhradně elektronicky přes PF. Návod najdete na straně 4.

5. Pro pověřené vzorkovatele nabízíme možnost nákupu sady „štechrů“, která

obsahuje 6 ks vzorkovadel (více na str. 7) v těchto rozměrech:

a) Krátké obilné

b) Dlouhé obilné pro vzorkování z vaků

c) Krátké pro velká semena (hrách, bob, apod.)

d) Dlouhé pro velká semena (hrách, bob, apod.)

e) Krátké pro drobná semena

f) Dlouhé pro drobná semena

6. Vedoucím pověřených laboratoří připomínáme, že UL mohou vydat pouze v

případě, že si zkontrolují, že osivo bylo v Ústavu ověřeno. Tuto informaci lze

získat prostřednictvím webové služby nebo e-mailem.

7. Žádosti o uznání osiva, které bude probíhat v pověřených

laboratořích, je možné zasílat pouze datovou schránkou,

dodavatel pak nemusí připravovat kopii žádosti.

BD 



Zaznamenali jsme problémy s dodávkami úředních návěsek a jistou míru nespokojenosti dodavatelů s 

dodávkami návěsek. Je zřejmé, že v množství typů návěsek v rámci jednotlivých kategorií nebo druhů (směsi, 

standardní osivo, apod.) je často obtížné se orientovat. Proto jsme pro vás připravili návrh 

„OBJEDNÁVKOVÉHO LISTU“ s přehledem všech dostupných variant návěsek. Tento list obsahuje i archivní 

čísla jednotlivých typů, která jsou nezaměnitelná. Na našich webových stránkách najdete jejich přehled včetně 

obrazového náhledu. Dále jsme zřídili speciální e-mail: navesky.os@ukzuz.cz, na který můžete směřovat kopie va-

šich objednávek v tiskárně nebo jakékoli dotazy, náměty či problémy k tématu návěsek.  

Připomínáme, že návěsky s RL pasem jsou určené výhradně na osivo druhů, kde se sledují vyjmenované KŠO a 

RNŠO.  

Zemědělské druhy: vojtěška, řepka, řepice, hořčice bílá, sója, len, slunečnice, sadba brambor.  

Zelenina: cibule, pór, paprika, rajče, fazol obecný a šarlatový, bob a dřeňový hrách.  

Směsi osiv ‐ nově pro ně platí rovněž pasová povinnost, pokud obsahují jeden nebo více druhů s touto povinností. 

Povinnost platí i v případě, že se směsi budou vyrábět z osiva ze starších sklizní. Při míchání směsí je třeba toto mít na 

paměti a co nejrychleji uvést tento požadavek do praxe. 

RL pasy se neuvádí na návěsky: 

 Pro osivo s neukončenou certifikaci - šedé návěsky. V případě EU šedých návěsek bude informace uvedena v 

doprovodném dokladu. 

 ISTA 

 OECD 

Ostatní druhy musí být označené stávajícími návěskami bez RL pasů. 

Na následující straně najdete přehled všech druhů návěsek v jednotlivých barevných provedeních. 

Od druhé poloviny letošního roku budeme revidovat informace na našich webových stránkách. Po novém roce jsme 

pouze opravili nejnutnější články, které souvisely s novou organizační strukturou, ale do větších změn jsme se z časo-

vých důvodů nepouštěli. Nyní se situace mění a je tedy nezbytné věnovat se nejen jejich obsahu, ale také zastaralým 

formulářům. 

S vydáním tohoto čísla Aktualit na webu najdete: 

1. Formulář: Objednávka Nobbeho vzorkovadel

2. Formulář: Žádost o uzavření smlouvy k použití loga Ústavu při tisku úředních návěsek

3. Katalog současných vzorů návěsek, které je možné objednat v tiskárně PEROUTKA

4. Upravené kontakty a doplněné o nové speciální e-mailové adresy:

aktuality.oos@ukzuz.cz

navesky.os@ukzuz.cz 

Všechny novinky rovněž připomínáme krátkými zprávami na Facebooku. Takže, pokud jste 

zvyklí se v tomto prostředí pohybovat, najdete i tam aktuální informace.  

Stránka 2 AKTUALITY ODBORU OSIV A SADBY 

Úřední návěsky ‐ typy, objednávky, dodání….  

Novinky na našem webu ‐ www.ukzuz.cz a na FB 
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Kategorie osiva (sadby): Specifikace návěsky: 
Osivo SE: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Osivo E: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Osivo C1: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Osivo C2: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Směsi: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Standardní osivo: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ samolepící 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro inject  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ pro TTR  sk 

bez rostlinolékařského pasu ‐ samolepící 

Sadba brambor SE: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

Sadba brambor E: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 

Sadba brambor C1, C2: s rostlinolékařským pasem ‐ pro inject  sk 

s rostlinolékařským pasem ‐ pro TTR  sk 
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eAGRI  ‐ Žádosti o tisk návěsek OECD, ISTA, ad. 

 V roce 2018 jsme vás informovali o další možnosti pro dodavatele osiv, jak zrychlit a usnadnit komunikaci s 

Ústavem. Je to podávání „Žádostí o tisk návěsek“, buď prostřednictvím el. komunikace podobně, jako je tomu u mno-

žitelských porostů, nebo podáním přímo z Portálu farmáře (dále PF). První možnost zajišťuje návaznost na data vašich 

informačních systémů, ale bude třeba jistá drobná programová úprava na straně dodavatelů. Druhá možnost, tedy 

zadání přímo z PF, je dostupná okamžitě a všem. Předpokládali jsme, že ji využijí spíše pro dodavatelé bez vlastních 

informačních SW, kdy může nahradit vyplnění formuláře a zaslání e-mailem.  Protože od doby, kdy byly formuláře 

naprogramovány uběhl již nějaký čas, připravujeme drobnou úpravu, o které vás budeme včas informovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpětnou vazbou, kterou momentální řešení nabízí, je přehled zpracovávaných žádostí o tisk návěsek. Tento 

přehled je k dispozici všem dodavatelům i bez předchozího elektronického podání. Tyto informace vidí přihlášený 

uživatel. Může postupně vidět zadané žádosti a pak i zda jsou již vytištěné nebo odeslané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S ohledem na postupně přijímaná bezpečnostní opatření je možné, že se opět vrátíme k práci z homeoffice a 

pak budeme vyžadovat zasílání těchto žádostí výhradně elektronicky. Proto urychlíme úpravu tohoto SW a v krátké 

době vás budeme informovat o potřebě vyzkoušet toto podání. 

 

PŘIPOMÍNÁME 
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Informace ze Stálého výboru  

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva 

Sekce: Osivo a rozmnožovací materiál pro zemědělství a zahradnictví 

V prvním pololetí tohoto roku proběhla dvě zasedání Stálého výboru EK pro rozmnožovací materiál. Zatímco jedná-

ní Stálého výboru v únoru se konalo v Bruselu, další jednání proběhlo již pouze on-line v souvislosti s opatřeními 

proti šíření Corona viru. Zásadní body, které byly na programu jednání obou zasedání, jsou následující:  

 

1. Aktualizace žádosti na změnu botanických názvů v seznamu druhů ve směrnicích 66/401/ES, 2002/55/ES a 

2220/57/ES. 

V souladu s vědeckým pokrokem by mělo dojít k aktualizaci latinského názvu pro některé zemědělské plodiny, do-

chází tím ke sjednocení s latinskými názvy, používanými v UPOV. Jde o: 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina x Festuca trachyphylla (Hack.) Hack 

Elytrigia repens x Elymus repens 

Triticum aestivum L x Triticum aestivum L. subsp. aestivum  

Triticum spelta L. x Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. 

Triticum durum Desf. x Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) 

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 

 

2. Dočasný experiment pro ekologické odrůdy 

Nové Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci zavádí definici ekologické odrů-

dy vhodné pro ekologickou produkci. Jedná se o novou „kategorii“ odrůd, pro které je nutno upřesnit kritéria pro 

registraci a s tím související kritéria pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) a zkoušky užitné hodnoty 

(UHO), které jsou součásti procesu registrace odrůd a v současné době jsou stanovena ve směrnicích 2002/53/EC, 

2002/55/EC. Za tímto účelem EK navrhla založení sedmiletého dočasného experimentu, který by měl dát odpovědi na 

případnou úpravu uvedených směrnic ve výše zmíněných oblastech. Založení tohoto experimentu je plánováno na 

rok 2021. Rozsah experimentu a výběr plodin bude záviset na tom, kolik ekologických odrůd splňujících požadavek 

nařízení bude v té době k dispozici. Přednostně jsou navrženy tyto plodiny: pšenice, žito, kukuřice, sója, brambor, 

mrkev, kedlubna, rajče a cibule.   

V souvislosti s přípravou tohoto experimentu byla založena pracovní skupina. ČR je členem této pracovní skupiny. 

První jednání proběhlo začátkem února. Tomuto jednání pracovní skupiny předcházel seminář, pořádaný LIVESE-

ED, zaměřený na dopady nařízení (EU) 2018/848 na zkoušení odrůd v EU, kterého se zúčastnili jak zástupci zkušeb-

ních úřadů členských států, tak šlechtitelé zaměření na šlechtění a výrobu eko odrůd. 

Na prvním jednání pracovní skupiny probíhalo především zmapování situace na základě informací z uvedeného 

semináře a výměna názorů na možná řešení v oblasti zkoušek OUS. 

Komise osloví šlechtitele eko odrůd, organizace zabývající se produkcí a propagací eko 

odrůd a EUROSEED, aby se vyjádřili, co je potřeba ve zkoušení dle jejich názoru změnit 

a zda budou schopni eko odrůdy pro experiment dodat. Až budou informace k dispozi-

ci, bude svoláno další jednání PS, na kterém by se měl dočasný experiment již konkreti-

zovat. Dle odrůd, které budou k dispozici, se budou tvořit v rámci pracovní skupiny 

malé pracovní podskupiny, které se budou zabývat daným druhem. Nejdříve se budou 

řešit OUS a pak UHO.  
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Informace ze Stálého výboru ‐ pokračování 

3. Návrh prováděcího nařízení Komise pozměňující Nařízení Komise (EC) č. 637/2009 o pravidlech pro vhodnosti 
názvů odrůd zemědělských a zeleninových druhů

V současné době jsou tzv. denominační třídy stanoveny v příloze č. 1 nařízení 637/2009 a jsou v souladu s denominač-

ními třídami UPOV. Vzhledem k tomu, že se neustále zužuje možnost vybrat vhodný název pro jednotlivé rody a dru-

hy, je nezbytné rozšíření denominačních tříd.

ČR (ÚKZÚZ – NOÚ) již v srpnu 2017 poslala návrh změny denominačních tříd na Pracovní skupinu pro názvy (CPVO/

EK). Dále byl náš návrh předložen 4. 10. 2019 na jednání Výboru a revize draftu nařízení byla zaslána na EK dne 16. 10. 

2019. Bohužel, zatím tyto změny nebyly do návrhu tohoto nařízení zapracovány.

4. Návrh prováděcí směrnice Komise o organizaci dočasného pokusu podle směrnic Rady 66/401 / EHS, 66/402 /EHS, 

2002/54 / ES a 2002/57 / ES, pokud jde o míru úřední kontroly při inspekci v terénu pod úředním dozorem pro 
základní osivo, šlechtitelské osivo generací před základním osivem (předzákladní osivo) a certifikované osivo. 
Komise předložila návrh. Členské státy jsou pro zahájení experimentu co nejdříve. Na žádost členského států byly ke 
kritériím pro hodnocení rizika dodavatele osiva přidány výsledky následné kontroly. Komise plánuje zahájit experi-

ment buď 1. srpna 2020, nebo 1. ledna 2021, v závislosti na tom, jak rychle bude probíhat interní schvalování v rámci 
Komise. Návrh  by měl být co nejdříve předložen ke schválení tichou procedurou, aby získal stanovisko  Stálého výbo-

ru.

5. Zařazení  odrůd podnoží zeleniny do rozhodnutí Komise 2004/842 / ES.

Členské státy požádaly Komisi o zařazení odrůd podnoží zeleniny v registračním řízení do rozhodnutí Komise 
2004/842 / ES.  V současné době Komise tuto možnost konzultuje s právním servisem Komise.

6. Návrh Euroseedsu na snížení standardu pro odrůdovou čistotu hybridní pšenice

Komise obdržela od EUROSEEDS  žádost o zahájení práce na pravidlech pro hybridní pšenici. EUROSEEDS požaduje 
snížení standardu na odrůdovou čistotu hybridní pšenice z 90% na 85% v dočasném experimentu s přihlédnutím k 
novým výrobním technikám, a to v souladu s postupem, který byl stanoven pro hybridní ječmen. EUROSEEDS uvede 
tuto otázku také na úrovni Schémat OECD pro odrůdovou certifikaci osiva. Komise se bude návrhem EUROSEEDS 
zabývat.

7. Změna prováděcího nařízení Komise 2019/2072

Na základě dotazu členských států na  možnou změnu prováděcího nařízení ve vztahu k regulovaným nekaranténním 
škůdcům, Komise členské státy informovala, že probíhají přípravné práce na změnu nařízení s ohledem na RNŠO. 
Komise bude informovat členské státy o očekávané lhůtě procesu.

8. Návrh francouzských právních aktů, které mimo jiné přezkoumávají stav technik mutageneze používaných in 
vitro.

Francie předložila Komisi návrhy legislativních změn, které se týkají statusu mutagenese in vitro ve šlechtění nových 
zemědělských plodin. Dle rozhodnutí Conseil d’Etat of France metoda mutageneze in vitro podléhá předpisům o ge-

neticky modifikovaných organizmech, a tedy odrůdy vyšlechtěné za použití této metody nelze bez příslušné autoriza-

ce uvádět do oběhu. Ve francouzském úředním katalogu odrůd by byly tyto přeřazeny do tzv. listu B – odrůdy pro 
vývoz do 3. zemích. Týká se to především odrůd tolerantních vůči herbicidům. Toto by mělo být požadováno i v rámci 
společného EU katalogu.

Evropská komise a členské státy nikdy nerozlišovaly mezi mutagenezí in vivo a in vitro, a to ani při provádění práv-

ních předpisů o osivech na rozmnožovací materiál rostlin, ani v právních předpisech o GMO.

Komise požaduje do 30. června 2020 od všech členských států informace o technikách mutageneze, konkrétněji o jejich 
vývoji a využití při šlechtění rostlin. Mělo by být vypracováno společné stanovisko všech členských států k využívání 
této metody. Gestorem za tuto problematiku je MZE. 

Další zasedání Stálého výboru proběhne v září. Otázkou zůstává, zda toto zasedání bude probíhat on-line videokonfe-

rencí nebo již prezenční formou v Bruselu. 

Monika Rubešová 



ROČNÍK 2020,  ČÍSLO 7 Stránka 7 

 

ISTA Annual Meeting ‐ informace z online zasedání  

V letošním roce nebylo bohužel kvůli celosvětové pandemii koronaviru možné, aby se členové ISTA setkali 

osobně, a tak byl každoroční meeting přesunut z Verony do virtuálního prostředí. Setkání proběhlo ve dvou relacích 

– první z nich byla zaměřena na informace o změnách v ISTA pravidlech, při druhém setkání představitelé ISTA in-

formovali její členy o minulých i budoucích připravovaných akcích a změnách. Hlasování o změnách v Pravidlech

ISTA proběhlo formou elektronického dotazníku, ISTA nyní hodnotí výsledky hlasování.

Ráda bych Vás seznámila s chystanými změnami ISTA pravidel. Od nového roku se na ISTA certifikátech setkáte 

s předchozí podobou názvu druhů – tedy beze zkratky jména autora. Pro letošní rok byla v pravidlech stanovena 

povinnost uvádět všechny druhy včetně zkratky autora.  

Další návrh je změna teplot pro klíčení řepky. Stávající teplota 20<=>30 °C 

by měla být na základě provedené studie nahrazena teplotou 15<=>20 °C. 

Česká republika s touto změnou nesouhlasila – naše laboratoř má se stávají-

cí metodou velice dobré výsledky klíčivosti již po dlouhou dobu, proto jsme 

doporučili nové rozmezí teplot doplnit. Schválené změny pravidel vyjdou 

v prosinci, platné budou od ledna roku 2021.  

Další setkání členů ISTA je naplánované na příští rok na konec května 

v Egyptě. 

V posledních letech se ISTA hodně zaměřila na dodavatele osiva – na ISTA 

certifikát je možné uvést daleko více informací. Pokud byste měli zájem 

uvést na certifikátu i jiné informace, kontaktujte mě prosím na e-mail uvede-

ný níže. Nově je možnost uvést na ISTA certifikát úpravu osiva - tedy moře-

ní. Doposud nebyla informace, zda je osivo mořené, uváděna na certifikát – 

u zahraničních certifikátů se s tím však setkáváme poměrně běžně.  

Informace, které byste rádi uvedli na ISTA certifikátu, je možné konzultovat 

předem. Proto by bylo vhodné se se svými názory, postřehy a případnými 

dotazy obracet na Ing. Natálii Králíkovou, e-mail nata-

lie.kralikova@ukzuz.cz.   

Natálie Králíková 

Nabízíme možnost společné objednávky štechrů pro vzorkování všech druhů osiva z pytlů i vaků.  Je rovněž možné 

podle požadavků sady rozdělit podle potřeby, ale to můžeme provést až po shromáždění všech požadavků. Termín 

pro zaslání vašich požadavků je 31. 8. 2020. Formulář k objednání je přílohou Aktualit 7/2020. 

  5 sad á 6 ks - Nobbeho vzorkovadlo 28.400,- Kč bez DPH 

10 sad á 6 ks - Nobbeho vzorkovadlo  45.900,- Kč bez DPH 

15 sad á 6 ks - Nobbeho vzorkovadlo  63.500,- Kč bez DPH 

20 sad á 6 ks - Nobbeho vzorkovadlo 81.100,- Kč bez DPH 

Výrobce: 

V případě zájmu doporučuji využít hromadnou objed‐

návku, která bude pro vás cenově výhodnější. Samostat‐

né kusy nebude firma s ohledem na cenu materiálu vyrá‐

bět. 

Nobbeho bodcová vzorkovadla ‐ „štechry“ NABÍDKA 
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Úřední návěsky a termotransferový tisk  

V současné době se rozšiřuje využití termotransferových tiskáren pro tisk úředních návěsek a návěsek doda-

vatele. Rádi bychom vyšli této technologii vstříc, protože kvalita tisku a čitelnost návěsek je mnohonásobně lepší. 

Chceme nabídnout všem dodavatelům, kteří již tento druh tisku používají, lepší využitelnost tiskových folií a jinou 

cenu návěsky a dále pomoci v rozhodování těm, kteří se připravují na obnovu tiskárny návěsek. V současné době hle-

dáme vhodného dodavatele návěsek, který poskytne požadovanou kvalitu a nejnižší cenu. Naším cílem je snížit co 

nejvíce cenu návěsky, aby co nejvíce dodavatelů mohlo postupně přejít na tento systém.  

A nyní prakticky, co vlastně připravujeme: 

1. Pro TTR tisk budou nově vyráběny pouze barevně odlišené návěsky podle kategorií bez jakéhokoli předtisku, a

to v provedení TYVEK a samolepka.

2. Dodavatelé si budou objednávat jen barevně odlišené materiály a budou všechny potřebné údaje tisknout sami.

Výsledný efekt by měl znamenat celkové zlevnění 1 ks vydané návěsky. Maximálního zlevnění lze navíc dosáh-

nout hromadným objednáváním materiálu před ozimou a jarní sezónou prostřednictvím Odboru OS, kdy shro-

máždíme objednávky  doručené v dohodnutém termínu a hromadně je předáme tiskárně. Tiskárna pak provede

distribuci již přímo a včetně fakturace. Tím se zlevní malé série návěsek (předstupně, malé objednávky apod.).

UPOZORNĚNÍ: tiskárna nebude disponovat skladovými zásobami. Ale tímto systémem vás nijak nezavazuje-

me objednávat výhradně  prostřednictvím OOS.

3. Podmínkou využití systému TTR tisku na prázdné návěsky je uzavření smlouvy s Ústavem na použití loga,

které je chráněné, vedení evidence a její předložení Ústavu, pokud si ji vyžádá.

4. Pro tento typ návěsek budou zavedeny nové číselné řady.

5. O dalších možnostech budeme v krátké době diskutovat. Jednou z nich je využití našich již hotových formulářů

ve formátu PDF nebo DOCX, které máme připravené na osivo bez pasové povinnosti i s ní. Stejně tak budeme

hovořit o elektronickém zasílání informací o vytištěných návěskách, ale i o vašich návrzích.

Časový plán je takový, že počátkem srpna zveřejníme formulář - žádost o uzavření smlouvy s Ústavem na použití loga 

na návěskách. Ve stejnou dobu také dostanete informaci o cenách z vybrané tiskárny. Kdo bude mít zájem podívat se 

na cenové relace, ze kterých jsme vybírali, bude moci nahlédnout do tohoto materiálu na Odboru OS. 

Poslední a myslím nezpochybnitelnou výhodou tohoto systému je, že nebudete řešit staré a nové formuláře návěsek ve 

skladu, který použít a který už neplatí, nebudou vznikat zbytečné ztráty. 

POZNÁMKA: dodavatelé, kteří zatím disponují jehličkovými tiskárnami, nejsou tímto novým systémem nijak dotče-

ni. I nadále mohou objednávat předtištěné formuláře v tiskárně PEROUTKA ve všech dostupných provedeních. 

NOVINKA 
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Uznávací řízení 2020 

Uznávací řízení se od množitelských porostů postupně přesunuje k uznávání osiva. Na ČSO se připravují 

první partie osiva z letošní sklizně. Proměnlivost počasí, sucho v některých lokalitách a následně až přemíra vody, 

škůdci a choroby způsobily, že můžeme předpokládat problémy s výběrem partií osiva do dalšího množení a na běž-

né plochy. Již nyní se objevují  poměrně často klasová fuzária u obilnin a obdobné problémy se mohou objevit i u 

dalších plodin. Je tedy předpoklad, že může být problém při uznání ve vzorku. Jediné co neočekáváme, jsou potíže se 

zadinou. 

V této souvislosti připomínám, že v případě velkého nedostatku osiva některého druhu může ČR požádat o 

výjimku na klíčivost podle  nařízení komise 217/2006. Proces schválení trvá nějakou dobu, proto je třeba uvážit, zda 

budeme tento krok zvažovat. Naposledy jsme jako ČR žádali před více než 10 lety, tak si dovolím připomenout: 

1. O výjimku žádají dodavatelé prostřednictvím ČMŠSA.

2. Po projednání  s ÚKZÚZ postoupí ČMŠSA žádost na MZe k posouzení.

3. Pokud MZe žádost schválí, ÚKZÚZ a jmenovitě Odbor osiva a sadby žádost dále administruje, tj. zasílá ...EK

k posouzení a pokud je schváleno, uvědomí MZe a ČMŠSA o možnosti využití a stanoví postup.

Připomínám, že pokud se očekávají problémy s klíčivostí, je toto jediný možný způsob, jak zajistit dostatek osiva k 

založení porostů.  

Rovněž je třeba připomenout, že v předchozích letech, kdy ČR o výjimku žádala, nebylo nakonec její využití takové, 

jak bylo předem avizováno. 

Závěrem bych chtěla konstatovat, že všechny útvary, které se nyní podílejí na UŘ jsou připravené na letošní sezó‐

nu. Vzorkovateli počínaje, přes NRLOS až k Odboru OS, který celý proces metodicky řídí a zastřešuje, tj rozho‐

duje o výsledku UŘ.  

BD 

Ve středu 22. 7. 2020 byla novela zákona 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, schválena Senátem a nyní se 

čeká na závěrečné podpisy ústavních činitelů, aby mohla být vydána ve Sbírce zákonů. Ráda bych připomněla její 

hlavní body: 

1. Přesunutí seznamu uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu předzákladní a základní sadby brambor z přílo-

hy k zákonu do samostatné vyhlášky, která je již schválená a vyjde sbírkou společně se zákonem.

2. Nová úprava u směsí osiv, lépe definované využití jednotlivých typů směsí.

3. Lépe definované důvody k odebrání pověření u pověřených osob k provádění uznávacího řízení.

4. Povinnost uchovávat návěsku nebo její kopii u nakoupeného rozmnožovacího materiálu.

5. U víceletých druhů se prodlužuje záruční doba  na posouzení odrůdy z 1 roku na 2 po dosažení vývojového

stupně potřebného k určení pravosti odrůdy.

6. Doplněn nový samostatný § 23a Rozmnožovací materiál chmele, byla u něho zavedena nová kategorie - stan-

dardní rozmnožovací materiál, a to s obdobným režimem jako je S u osiva zeleniny a s povinností poskytovat

materiál do srovnávacích VZ. Byl definován i pojem mikro rozmnožování a další pojmy s tímto systémem

spojené.

7. Všechna nová ustanovení mají rovněž nastavenou sankci v případě jejich neplnění.

8. Další drobnější úpravy v textu, které zpřesňují jednotlivá ustanovení, ve všech částech zákona.

Novela zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby   



 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 
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 
 

 

 

Personální změny v NRLOS od 1. 8. 2020 

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 30. 7. 2020 
 Novela zákona 219/2003 Sb. je schválena Senátem PS ČR 

 Novela vyhlášky 378/2010 Sb. je vydaná sbírkou pod číslem 315/2020 Sb. 

 Novela vyhlášky 129/2012 Sb. je vydaná sbírkou pod číslem 313/2020 Sb. 

 Novela vyhlášky 332/2006 Sb. je vydaná sbírkou pod číslem 314/2020 Sb. 

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

žovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor je projednaná LRV a připravena 

k vydání ve Sbírce. 

 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. Pavel Tajšl 
Manažer kvality, interní auditor 

Zdravotní stav osiva 
Odchází z Ústavu k 31. 7. 2020 

Ing Jitka Rybová Interní audit , referent laboratoře, podává-
ní informací o zkoušení osiva 

Od 1. 9. 2020 návrat z RD na plný 
úvazek 

Ing. Kristýna Rouhová  

(roz. Kettnerová) 

Referent laboratoře 

Podávání informací o zkoušení osiva 
Změna jména   

Ing. Radmila Tůmová Zdravotní stav osiva Nástup 1. 9. 2020 
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