
 

Vážení čtenáři, 

 předkládáme vám první číslo občasníku Aktuality OOS, Speciál - ovoce, réva, 
chmel. Rádi bychom vám touto cestou přinášeli aktuální a potřebné informace pro vý-
robu rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, révy a chmele.  
 Poslední dva roky byly poněkud „hektické“ a mnoho věcí a událostí ovlivnilo 
běžný výkon uznávacího řízení a kontroly RM. Od ledna se snažíme minimalizovat 
tento dopad, nicméně problémy se objevily; snažíme se vám co nejvíce zjednodušit po-
vinnosti vyplývající z nové legislativy. Upravili jsme naše webové stránky, informuje-
me vás na facebooku a nyní vám přinášíme tento občasník.                        
 Naším cílem je maximální zjednodušení na obou stranách a toho lze v součas-
nou chvíli dosáhnout co největší digitalizací, tj. propojením přes Portál farmáře, který 
mnozí z vás již využívají. Další cestou jsou i návěsky na RM a jejich tisk. Nejen dodava-
telé, kteří využívají termotransferový tisk, ocení tento přístup. V dalším kroku máme 
připravené řešení pro drobné dodavatele, kteří prozatím psali návěsky ručně nebo často 
nevyužili všechny nakoupené návěsky. Pro ně jsme zavedli službu tisku malého množ-
ství návěsek přímo v ÚKZÚZ. Cena, kterou ústavu zaplatí, bude zahrnovat cenu návěs-
ky a drobný poplatek za provedení tisku a zaslání.  

 Na závěr bych vám ráda popřála úspěšný zbytek letošního roku a pokud bude-
te mít jakékoli náměty na zlepšení vaší informovanosti nebo zlepšení některých procesů 
ve výrobě a uznávání RM, podělte se s námi o ně na e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Ing. Barbora Dobiášová 
ředitelka  Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Dotační titul 1.R. –restrukturalizace ovocných sadů 

Národní dotační tituly dozná-
vají změny při administraci, z 
tohoto důvodu je nutné si 
zajistit předběžně průzkum 
na výskyt RNŠO a potvrzené 
závazné objednávky na vý-
sadbový materiál, ze kterých 
bude zřejmé, že se jedná o 
uznané (certifikované) vý-
pěstky. 

Další informace najdete 

na webových stránkách 

ÚKZÚZ : http://eagri.cz/

public/web/ukzuz/

portal/trvale-kultury/

registrace/registrace-

sadu/dotacni-tituly-

1.html  
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Přehled právních předpisů - sady 
Děkujeme všem 

ovocnářům, kteří 

podali výkazy o 

sklizni elektronicky 

a pomohli tím 

omezit nadbytečnou 

administrativu. 

Stránka 2 SPECIÁL 

OVOCE, RÉVA, CHMEL 

Přehled právních předpisů - rozmnožovací materiál 

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o 
změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpi-
sů (účinnost poslední novelizace od 1. 10. 2020) 

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, 
ve znění pozdějších předpisů  (účinnost poslední novelizace od 1. 10. 2020) 

Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu 
ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uzna-
ným popisem. 

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve 
znění pozdějších předpisů  

AKTUÁLNÍ 

 Proběhlo první podání výkazů odhadů sklizní výhradně prostřednictvím por-

tálu farmáře, děkujeme všem ovocnářům, kteří takto výkazy podali a pomohli 

tím omezit nadbytečnou administrativu. 

 Tiskopis na potvrzení dotačního titulu 1.R—restrukturalizace ovocných sadů 

naleznete na webu SZIF (https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1r).  Tis-

kopis je možno vyplněný zaslat na ÚKZÚZ, oddělení trvalých kultur elektronic-

ky, pomocí datové zprávy nebo e-mailem. Elektronicky podepsaný dokument 

bude žadateli stejným způsobem vrácen. 

 Na začátku měsíce září se zástupci české státní správy měli možnost zúčastnit video-

konference s Evropskou Komisí, na níž byly zodpovídány otázky týkající se BREXI-

Tu (přístup EK k jednotlivým oblastem, budoucí dopady a požadavky na obchod a 

jiné oblasti).  Nejdůležitější informací pro dodavatele a obchodníky je ta, že se při 

obchodním styku s Velkou Británií  v oblasti osiva a sadby od 1.1.2021 mění podmín-

ky  pro dovoz RM a do doby udělení ekvivalence nebude možné RM dovážet do EU  

ze Spojeného království. 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy 
podle uživatelských  vztahů. 

 

 

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

s tabulkovými přílohami zveřejníme v pdf formátu v sekci osivo a sadba „Změny 

a pokyny“, tento soubor pak snadno vytisknete pro vaše potřeby. 

LEGISLATIVA 

UPOZORNĚNÍ 

https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1r
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/legislativa/legislativa-cr/
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Stránka 3 

Od podzimu 2020 jsou již plně k dispozici dvě verze tisku úředních i CAC (neúředních) návěsek (dokladů doda-
vatele) na rozmnožovací materiál chmele, ovocných  rodů a druhů a révy: 

 Návěsky na materiálu TYVEK s předtiskem, určené k dotisku na jehličkových tiskárnách. 

 Návěsky na materiálu HDPE, určené k tisku na TTR (termo-transferových) tiskárnách. Pro tento typ tisku 
je nutno požádat v případě úředních návěsek o smlouvu na využívání loga ÚKZÚZ.  

Pokud si pro potisk TTR zajistíte jiný materiál než probarvené HDPE, věnujte prosím pozornost stálosti pro-

barvení návěsky, otestujte materiál delší expozicí na přímém slunci, probarvení může být i jednostranné!  

Podmínky označování jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ samostatně pro uznávaný rozmnožovací materiál a pro 

konformní rozmnožovací materiál a materiál vyráběný podle §3d Zákona o osivu a sadbě. 

Možnosti tisku: 

 Na předtištěný formulář návěsky jehličkovou tiskárnou. Netvořte prosím zbytečné zásoby návěsek. 

 Na HDPE materiál - úřední návěska ve čtyř-produkci, neúřední návěska (doklad dodavatele) může být i v 

šesti-produkci, pokud budou všechny náležitosti čitelné. Tisk je možný  

 vlastní TTR tiskárnou, 

 zakázkou u většího školkaře (uschovat objednávku k předložení a vedení evidence a její předložení 

na vyžádání ústavu. V případě evidence tisku v SW tiskárny je třeba umožnit inspektorovi ÚKZÚZ 

nahlédnutí),  

 nebo zakázkou v tiskárně (tiskárna musí mít uzavřenou smlouvu na logo). 

 
Další pokyny k tisku návěsek a přechodná ustanovení:  

 Návěska musí být vytištěna nesmazatelně a čitelně  

 Bílou návěsku pro CAC je možné při splnění ostatních náležitostí používat do konce června 2021 

 Vedle vědeckého (latinského) názvu druhu je možno uvést český ekvivalent. 

 

Nově bude ÚKZÚZ poskytovat (do množství 1000 návěsek na dodavatele) tisk  návěsek pro malé školkaře. 

Tisk bude zpoplatněnou službou. Bližší informace získáte na e-mailu navesky.os@ukzuz.cz 

Označování rozmnožovacího materiálu 

Příprava výpěstků k uvádění do oběhu 

Dodržujte, prosím, termíny odlisťování a dobývání výpěstků ovocných rodů a 

druhů. Termíny jsou stanoveny legislativou následovně: 

 

 Angrešt a rybíz po 20. září 

 Ostatní ovocné druhy po 1. říjnu 

 Broskvoň, mandloň a ořešák po 20. říjnu 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/certifikace/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/kontrola-dodavatelu-rm/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/kontrola-dodavatelu-rm/


Ing. Petr Boleloucký 

vedoucí oddělení 

Hroznová 63/2, 60300 Brno  

tel. 543 548 230 

mob. 737 267 011 

petr.boleloucky@ukzuz.cz 

 

Ing. Kristýna Pavlíčková 

Hroznová 63/2, 60300 Brno  

tel. 543 548 320 

mob. 737 267 026 

kristyna.pavlickova@ukzuz.cz 

 

Ing. Josef Vačkář 

Slovanská alej 2179/20, 32600 Plzeň  

tel. 377 666 542 

mob. 737 267 018 

josef.vackar@ukzuz.cz 

 

Ing. David Beneš 

28916 Přerov nad Labem 420  

tel. 416 795 470 

mob. 737 267 053 

fax 543 548 323 

david.benes@ukzuz.cz 

Ing. et Ing. Jiří Dobiáš 

Za opravnou 4/4, 15000 Praha 5  

tel. 257 294 249 

mob. 737 267 870 

jiri.dobias@ukzuz.cz 

 

Ing. Petr Samochin 

Evropská 16/25, Oblekovice, 67181 Znojmo  

mob. 606 784 315 

petr.samochin@ukzuz.cz 

 

Ing. Jana Suchá 

Železnická 1057, 506 01 Jičín 

mob.  

jana.sucha@ukzuz.cz 

Oddělení trvalých kultur - kontakty 

více  na 

www.ukzuz.cz  

ÚKZÚZ 

Odbor osiva a sadby 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5  

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Telefon: 257 294 246  

Oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2  

656 06 Brno 

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Telefon: 543 548 230 

 

 

ÚKZÚZ 
Další sekce a přímo řízené 

odbory 

Odbor zdraví rostlin 

Odbor dovozu a vývozu 

Odbor terénní inspekce 

Odbor osiv a sadby 

Oddělení správní 

Oddělení terénní kontroly a koordinace 

Oddělení mezinárodní certifikace a legislativy 

Oddělení trvalých kultur 

Sekce osiva, sadby a 

zdraví rostlin 

Stránka 4 

ÚKZÚZ 
Odbor osiv a sadby 

Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

 

Telefon: 543 548 230 
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