
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

nové vydání Aktualit se bude věnovat 

postupům, jak budou probíhat školení 

pověřených vzorkovatelů, žadatelů       

o pověření a dále postupu provedení 

kontrol pověřených laboratoří. Některé 

informace jste již obdrželi prostřednic-

tvím datových schránek, ale i tak pova-

žujeme za vhodné vám touto  cestou 

vysvětlit další podrobnosti.  

Současně vám chceme připome-

nout některá pravidla, která již platí 

několik let, ale asi se na ně pozapomně-

lo, věnujte proto pozornost rubrice 

„Povinnost ukládání návěsek, dělené 

partie“ 

Ráda bych znovu upozornila, že 

pracoviště ústavu jsou uzavřená ne-

ohlášeným  návštěvám. Pokud je ná-

vštěva nutná, je třeba ji předem domlu-

vit a proběhne v  místnosti k tomu 

určené.  Do budov návštěvy vstupo-

vat nesmí, vzorky se ukládají na vrát-

nici.  

V případech, kdy je možné osob-

ní kontakt nahradit telefonickým nebo 

e-mailovým, prosím využijte ho. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Školení vzorkovatelů—25. 11. 2020 
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1. Každý pověřený vzorkovatel dostane e-mailem zprávu, která bude obsaho-

vat odkaz na webinář. Odkaz bude vyvěšený i na našem webu. 

2. Webinář bude probíhat v prostředí Microsoft—Teams, ale pro připojení 

není třeba instalace v počítači. Pouze při přihlášení potvrdíte volbu 

„anonymní přihlášení“. 

3. V rámci webináře nemůžete s přednášejícím diskutovat, proto, pokud bu-

dete mít dotazy k prezentacím, které vyvěsíme na internet předem, zašlete 

je na e-mail: odbor.os@ukzuz.cz.  

4. Dotazy, které budou doručené před webinářem, zodpovíme na jeho konci, 

ostatní dotazy zodpovíme písemně tazateli a všechny dotazy a odpovědi 

vyvěsíme zase na náš web. 

5. Prezentace najdete na našem webu od 16.11.2020, odpovědi na dotazy pak 

po ukončení webináře. 

6. Test proběhne 26. 11. 2020 v časovém rozmezí 8:00—18:00, 

odeslaný test nejde již editovat a měnit. 

7. Proškolení je pro všechny pověřené osoby povinné, kdo se 

omluví bude muset absolvovat školení i přezkoušení v ná-

hradním termínu. 
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Uvnitř tohoto vydání: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/poverovani/skoleni-vzorkovatelu/periodicke/
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 Školení pro uchazeče o pověření ke vzorkování, kteří podali žádost o tento typ pověření, proběhne rovněž 

formou webináře, a to 8. 12. 2020. Toto školení není zakončeno testem. Každý uchazeč o pověření dostane pozvánku 

na tento webinář e-mailem, který bude obsahovat nejenom odkaz na tuto akci, ale také internetový registrační formu-

lář, který vyplní a odešle.  

 Pro nové případné zájemce umístíme registrační formulář i na naše webové stránky. Kdo formulář vyplní, 

musí rovněž podat žádost o pověření k této činnosti a doložit potřebné doklady. 

 Po ukončení školení budou všem registrovaným účastníkům rozeslány e-mailem Plány zaškolení, dále bu-

dou stanoveni školitelé z řad semenářských inspektorů a následně každý uchazeč obdrží rozborové karty pro odběr 

souběžných vzorků (samozřejmě, pokud je již nemá). 

Postup bude následující: 

1. Každý uchazeč o pověření dostane e-mailem zprávu, která bude 

obsahovat odkaz na webinář a  registrační formulář, který bude i 

na našem webu. 

2. Webinář bude probíhat v prostředí Microsoft—Teams, ale pro při-

pojení se není třeba instalace v počítači. Pouze při přihlášení po-

tvrdíte volbu „anonymní přihlášení“. 

3. V rámci webináře nemůžete s přednášejícím diskutovat, proto, 

pokud budete mít dotazy k prezentacím, které vyvěsíme na inter-

netu předem, zašlete je na e-mail: odbor.os@ukzuz.cz.  

4. Dotazy, které budou doručené před webinářem, zodpovíme na 

jeho konci, ostatní dotazy zodpovíme písemně tazateli a všechny 

dotazy a odpovědi vyvěsíme na náš web. 

5. Prezentace najdete na našem webu od 16. 11. 2020, odpovědi na 

dotazy pak po ukončení webináře. 

 

 

Školení pro uchazeče o pověření ke vzorkování 

Na webových stránkách ÚKZÚZ jsme vytvořili nové menu, kde najdete následující informa-

ce: - termíny školení,  

 - postup, jak školení proběhne, 

 - potřebné školící texty, 

 - termíny a postup přezkoušení 

 - odpovědi na dotazy. 

  

Materiály pro školení vzorkovatelů—periodické i vstupní 

Vzor rozborové karty pro souběh vzorků 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/poverovani/skoleni-vzorkovatelu/


Ohlášení dovozu osiva a sadby – doložení návěsky—REKAPITULACE 

- k ohlášení dovozu osiva sadby není potřeba dokládat kopii návěsky, 

- v případě ohlášení dovezeného osiva do množení je návěska rozhodující, pokud není doložen potřebný certifikát, 

kde je přesně uvedena kategorie osiva. Generace u předstupňů musí být doložena certifikátem nebo kopií návěsky. 

- v případě podání žádosti o uznání množitelských porostů bude v případě nedostatečně doloženého dovezeného 

osiva, řízení přerušeno až do doby dodání potřebných dokumentů. 

- požadavek na uchovávání návěsky po dobu 1 roku z partie nakoupeného osiva stále platí (zákon 219/2003 Sb.). 

Dělené partie 

Připomínáme, že principy popsané k dělení partií platí i nadále. Dovolím si připomenout, že tento systém, měl zjed-

nodušit přípravu osiva, je však nezbytné pracovat s určitou vizí dané sezóny. Takže připomeňte si dohodnutý sys-

tém dělení partií z Aktualit 1/2017 z 5. 10. 2017 a respektujte dodatek Aktualit 3/2018 z 23. 7. 2018, který zde kopíruji:  

Dělené partie a číslování 

Po zvážení všech pro a proti u požadavků na změnu číslování dělených partií, jsme rozhodli, že ke změně 

NEDOJDE. Vznikl by chaos ve vazbě na původní uznanou partii. Úprava a výdej osiva by se měl provádět s 

určitým plánem a výhledem a partie si předem rozdělit na jednotlivé kategorie a pak věc už řešit pouze pře-

balovacími protokoly v rámci  jedné „lomenice“ . 

 

A tento problém nás vrací opět k návěskám a uvádění do oběhu. Bude-li správně vedená evidence u dodavatele a 

správně vydané návěsky se všemi předepsanými  údaji, nebude problém s přepisováním UL a nedostatkem lomenic 

pro dělené partie.  

 

 

 

 Dodavatele, kteří ještě nepodali žádost o oprávnění k vydávání RL pasů, upozor-

ňujeme na blížící se termín 14. 1. 2021, od kterého nemohou vydávat RL pasy. Tímto dnem končí 

roční přechodné období.  

 Zkontrolujte si proto, zda jste splnili tuto zákonnou povinnost včas, popřípadě urychleně, nejlépe do konce 

listopadu, požádejte o toto oprávnění. Informace a žádost najdete na našem webu nebo se můžete obrátit na tyto ko-

legyně: 

Ing. Natálie Králíková, tel. 257 294 298, mob. 605 411 936, natalie.kralikova@ukzuz.cz   

Ing. Markéta Kaupe, tel. 257 294 254, mob. 720 993 408, marketa.kaupe@ukzuz.cz   
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Povinnost ukládání návěsek, dělené partie 

Oprávnění k vydávání RL pasů, e-learningový kurz 

Smlouvy na používání loga Ústavu 

 Dodavatelé, popř. množitelé, kteří tisknou návěsky včetně loga Ústavu, 

musí mít na jeho používání uzavřenou smlouvu s Ústavem. Provádíme kontrolu 

těchto subjektů a postupně rozesíláme smlouvy k podpisu. Věnujte prosím podpisu 

smlouvy a vrácení 1 originálu zpět ústavu velkou pozornost. Dodavatelé, kteří originál smlouvy 

nevrátí, budou považováni za subjekty, kteří neoprávněně používají toto logo a bude s nimi zahájeno 

správní  řízení. 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/


 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 
 

Informace o stavu legislativy v 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 

 Novela vyhlášky č. 61/2011 Sb., texty paragrafového znění i všech příloh jsou hotové a celý návrh novely je  

zpracováván do legislativní podoby a brzy bude předán do vnitřního připomínkového řízení.   

Základní změnou v tomto návrhu je změna systému hodnocení množitelských porostů, a to zjednodušení záznamů o 

přehlídce. Postupy zůstávají stejné, vypouštíme bodové hodnocení a upravujeme systém záznamů k jednotlivým vlast-

nostem množitelských porostů. Nově navržený systém by měl být jednodušší, není svázaný přesný text slovního hodno-

cení a bodu, což byly časté chyby v záznamech. Nový postup vedení záznamů o přehlídce je založen výhradně na sku-

tečném zjištění, pouze s rozlišením vlastností limitovaných a ostatních. 

 Legislativa v úplném znění je dostupná na našich webových stránkách, vyhlášky s tabulkovými 

přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci „Změny a pokyny“, tento soubor pak snadno vytiskne-

te pro vaše potřeby. 

 

 

1. Věnujte zvýšenou pozornost zasílání vzorků do NRLOS v Praze a Brně. Vždy zasílejte pouze na uvedené adresy, 

nepřipojujte jména referentů. Velmi se tím komplikuje dodání vzorků zejména v tuto chvíli, kdy se týmy lidí na 

pracovišti střídají. 

 

 

 

 

2. Kontroly pověřených laboratoří s ohledem na opatření v souvislosti s COVID 19 budou provedené náhradním 

způsobem. Informace byly rozeslány. Žádám tímto o součinnost a zaslání vyžádaných podkladů ve stanoveném 

termínu. Inspektoři ÚKZÚZ, kteří na pracovištích vzorkují, provedou dle pokynu OOS ještě kontrolu automatic-

kých vzorkovadel (pokud ho provoz má) a kontrolu evidence. Po vyhodnocení všech podkladů budou rozeslány 

Protokoly o kontrole, hodnocení pověřené laboratoře za rok 2020 a bude stanoven plán kontroly pro následující 

období. 

UPOZORNĚNÍ 

Připomínáme 

ÚKZÚZ, NRLOS Praha 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5 

ÚKZÚZ, NRLOS Brno 

Hroznová 2 

656 06 Brno 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/legislativa/legislativa-cr/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/

