
 

Vážení čtenáři, 

 Příchod opravdového jara si s námi pohrává a možná i částečně maří naše úsilí 
v sadech. Pro rozmnožovací materiál se blíží první termín podání žádostí o uznání 
množitelských porostů. Abychom předešli zbytečným chybám při vyplňování žádostí i 
příloh, připravili jsme vám velmi podrobný návod ke zpracování žádostí.  Jsou zde 
zpracovány postupy pro elektronické i listinné podání tak, že by začínající ani zkušený 
školkař neměl tápat. 

 Ráda bych však apelovala na všechny dodavatele rozmnožovacího materiálu 
ovocných rodů a druhů, révy a chmele, aby v maximální míře využívali služeb Portálu 
farmáře. Registr rozmnožovacího materiálu se postupně upravuje směrem k lepšímu 
uživatelskému komfortu. Od loňského roku máte možnost vygenerovat si soubor v xls 
formátu pro tisk návěsek, v letošním roce se zlepší některé funkcionality při podání 
žádostí. V tomto našem snažení budeme i nadále pokračovat. 

 Já i mé kolegyně a kolegové z oddělení trvalých kultur jsme připraveni vám 
poradit a pomoct při podání žádostí, potřebujeme však vaši plnou součinnost a rychlé 
odstranění případných závad v žádostech, pokud vás oslovíme s požadavkem na dopl-
nění. 

 Přeji krásné jarní dny a protože se blíží již velikonoční svátky, tak přeji jejich 
příjemné prožití. 

 Ing. Barbora Dobiášová 
ředitelka  Odboru osiv a sadby 
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Stránka 2 SPECIÁL 

OVOCE, RÉVA, CHMEL 

Přehled právních předpisů - školky 

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 
předpisů (účinnost poslední novelizace od 1. 10. 2020) 

Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiá-
lu 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 
uznaným popisem. 

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

LEGISLATIVA 

AKTUÁLNĚ - Důležité termíny: 

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

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

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

Termín podání  Název skupiny porostů 

do 30. dubna   

Jahodník  

Semenné stromy a keře ovocných rodů a 

druhů  

Podnože generativní a vegetativní 

Matečné roubové stromy a keře ovocných 

rodů a druhů 

Maliník a ostružiník 

Množitelská chmelnice a matečné rostliny 

chmele 

do 31. května  

Zaškolkované podnože 

Jednoleté školkařské výpěstky k expedici 

Víceleté školkařské výpěstky k expedici 

Podnožová vinice 

Selektovaná vinice 

do 20. června Sazenice révy 

do 15. července Kořenáče chmele 

do 30. dubna  Žádost o kontrolu nárazníkové zóny (OTI) 

Nejpozději 14 dnů před   

expedicí 
Kontejnerované a balíčkované rostliny 

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


 

Nelze zasílat všechny žádosti či oznámení v jednom dokumentu PDF. Pro přijetí potřebujeme mít 

každou žádost či oznámení zvlášť a rozdělit soubor PDF na více souborů nelze.  

 

Vhodné je každou žádost případně oznámení zaslat v samostatné datové zprávě či 

emailu, a to z důvodu zabránění administrativních komplikací při přijímání žádostí 

a oznámení a ušetření času školkařům tím, že nebudou muset provádět opravy nebo 

žádost rušit a podávat novou. 

 

Vyhněte se prosím také duplicitním podáním.  

Pečlivě si překontrolujte jaké žádosti/oznámení jste zaslali a které ještě ne. Rušení duplicitních 

žádosti či oznámení vyžaduje další administrativu jak ze strany pěstitele, tak ze strany ÚKZÚZ.  

 

Pokud si něčím nejste jisti, je lepší zavolat a zjistit si, co bylo přijato. 

Kontakt:  Ing. Kristýna Pavlíčková  

  kristyna.pavlickova@ukzuz.cz 

  + 420 737 267 026  

 

Pokud elektronicky vyplňujete formulář žádosti/oznámení a přílohu, který jste si stáhli z webu  

ÚKZÚZ,    prosím převeďte vyplněný původní soubor, do PDF. 

 

 

Na jedné žádosti/oznámení nepodávejte více skupin porostu současně. 

 

Nepodávejte více žádostí na jednu skupinu porostu, jde-li o jedno místo porostu.  

Pokud je žádostí více, musí se dávat velký pozor při tisku návěsek, na volbu správného 

uznávacího čísla, které se na návěsku vytiskne. Při tomto procesu vzniká následně 

mnoho chyb a dochází tak k chybnému označování  množitelského materiálu. 

 

Pokud přihlašujete kategorii/generaci C, v příloze žádosti musíte mít uveden také materiál pouze 

C kategorie/generace, a naopak. Při chybách v přihlášené kategorii/generaci pak vznikají kompli-

kace při fakturacích. 
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Chyby spojené s podáním žádosti/oznámení 

DOPORUČENÍ 

DOPORUČENÍ 

DOPORUČENÍ 
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Způsoby podání  

Žádosti o uznání množitelského porostu nebo oznámení o rozsahu výroby  

konformního materiálu je možno podat následujícími způsoby: 

• Elektronicky přes Portál farmáře 

 vygenerované pdf zaslané datovou zprávou 

     (pokud ji pěstitel vlastní, měl by upřednostnit tento způsob)  

 vygenerované pdf zaslané emailem s připojeným elektronickým podpisem 

na podatelna@ukzuz.cz 

 listinnou formou zaslané poštou na podatelnu ÚKZÚZ,  Brno, Hroznová 2, 656 06 

 listinnou formou doručené osobně na podatelnu ÚKZÚZ,  Brno, Hroznová 2, 656 06 

• Formulář z webu ÚKZÚZ  

 zaslaný datovou zprávou (pokud ji pěstitel vlastní, měl by  

     upřednostnit tento způsob) 

 zaslaný emailem s připojeným elektronickým podpisem na podatelna@ukzuz.cz 

 listinnou formou zaslané poštou na podatelnu ÚKZÚZ,  Brno, Hroznová 2, 656 06 

 listinnou formou doručené osobně na podatelnu ÚKZÚZ,  Brno, Hroznová 2, 656 06 

 

Aktuální formulář pro listinné podání žádosti o uznání certifikovaného množitelského porostu i příloha a 

oznámení o rozsahu výroby konformního (CAC) rozmnožovacího materiálu je ke stažení na webu ÚKZÚZ:  

„Trvalé kultury“ (vlevo ve sloupci), dále zvolíte „Formuláře“, „Certifikace rozmnožovacího materiálu“ 

 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-

materialu/ 

 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/


 

Přihlásíte se na Portál farmáře https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/, přes webový prohlížeč Google Chro-

me, prostřednictvím svých přihlašovacích údajů.  

Pokud ještě nemáte přístup na Portál farmáře, napište žádost o jeho přidělení na MZe, heldesk@mze.cz 

V pravém sloupci „Aplikace pro přihlášené“ zvolíte „Registr množitelských porostů“ (dále RM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste si chtěli funkce RM nejprve vyzkoušet a natrénovat, lze se přihlásit do testovacího prostředí Portá-

lu farmáře i RM, a to přes www.eagritest.cz, pomocí přihlašovacích údajů, které použí-

váte v klasickém Portálu farmáře. Dále kliknete na Rozcestník e-agri, Portál farmáře, 

kde v pravém sloupci „Aplikace pro přihlášené“ zvolíte Registr RM.  
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Přihlášení na Portál farmáře a do Registru množitelských 

porostů 

Přihlášení do testovacího prostředí Portálu farmáře a 

Registru množitelských porostů 

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
http://www.eagritest.cz
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Po rozkliknutí Registru se zobrazí jeho výchozí uživatelské prostředí s přehledem všech Vašich žádostí či ozná-

mení, se kterými jste nějakým způsobem pracovali. 

Vysvětlivky: 

ID žádosti—každá žádost má své identifikační číslo, kterým je vhodné nazvat PDF, zasílané na ÚKZÚZ  

Číslo žádosti—toho číslo je přidělováno pracovníkem ÚKZÚZ po přijetí/zrušení žádosti či oznámení a dále ho 

používáte jako č. vysledovatelnosti na návěskách 

Typ žádosti: zelený strom = žádost o uznání certifikovaného materiálu 

  žlutý list = oznámení o rozsahu výroby konformního (CAC) materiálu 

Skupina porostů: zákon stanovuje celkem 13 skupin porostů: 

   11 Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů 

   12 Podnože generativní a vegetativní 

   13 Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů 

   14 Zaškolkované podnože 

   15 Jednoleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici) 

   16 Víceleté školkařské výpěstky k uvedení do oběhu (expedici) 

   17 Maliník a ostružiník 

   31 Podnožová vinice 

   32 Selektovaná vinice 

   33 Sazenice révy 

   41 Jahodník 

   51 Množitelská chmelnice 

   52 Kořenáče chmele a balíčkovaná sadba chmele 

     

Prostředí Registru množitelských porostů 



 

 

Stav žádosti: Rozpracovaná = pěstitelem nedokončená a zatím nepodaná žádost/oznámení 

  Podaná = záznam žádosti/oznámení odeslán na ÚKZÚZ 

  Zpracovávaná—žádost je v procesu přijetí ÚKZÚZ 

  Odhlášená = pěstitelem odhlášená žádost před provedením 1. přehlídky 

  Zrušená = pracovník ÚKZÚZ zruší na základě žádosti pěstitele, z důvodu duplicity, chyby či 

   rozhodnutí pěstitele 

  Vyřízená = žádost je uzavřena a pěstiteli byly zaslány výsledky uznávacího řízení nebo výsledky 

         CAC materiálu 

Dokumenty: PDF—vygeneruje se PDF žádosti/oznámení, které je pro přijetí žádosti nutné zaslat na ÚKZÚZ 

  xlsx—vygeneruje se příloha žádosti/oznámení 

  xlsx—vygeneruje se tabulka s uznanými kusy materiálu, která je potřebná pro tisk návěsek 
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Prostředí Registru množitelských porostů 

Tvorba žádosti / oznámení  

V prvním kroku vytvoříte hlavičku žádosti.  

Na hlavní stránce uživatelského prostředí, vpravo nahoře kliknete na „+ Vložit novou žádost“ 
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Zkontrolujete si název subjektu, adresu, IČO, pokud by se některá z těchto informací 

změnila, je nutné to nahlásit na ÚKZÚZ (OOS registrace firem). 

Pokud spolupracujete se smluvní osobou, je nutné vyplnit i tuto informaci.  

Dále zvolíte skupinu porostů.  

Raději se pozorně ujistěte, že jste vybrali správnou skupinu porostů, 

protože jakmile hlavičku  schválíte, většinou ji dále nelze opravovat. 

Zaškrtněte žádost (St - réva, C, E I, E II, SE 1) , oznámení (CAC, St—chmel, § 3d) nebo 

oboje, podle toho jakou kategorii/generaci množitelského materiálu přihlašujete.  

Pro přiřazení žádosti danému inspektorovi je potřebné vyplnit obec místa porostu. 

Nakonec vyplníte celkovou výměru pro přihlašovaný certifikovaný porost a zvlášť pro CAC konformní 

porost, § 3d, případně Standard chmele. 

 

Dejte si pozor, aby typ žádosti souhlasil s  

obsahem kategorií/generací v příloze.  

Př:  

Pokud podáváte pouze oznámení CAC,  

nesmíte mít v příloze přihlášené výpěstky  

kategorie C, a naopak. 

Jednoleté školkařské výpěstky jsou pouze výpěstky po naroubování/očkování,  

každý další rok výpěstky přihlašujete jako víceleté, i když je třeba přeškolkujete na jiné místo. 

Pokud vyséváte podnože ze semene, porost přihlašujete jako podnože generativní a vegetativní. 

V rámci jedné žádosti či oznámení lze přihlásit pouze JEDNA SKUPINA POROSTŮ na jedno místo  

porostu (katastrální území). Pokud bude na žádosti/oznámení skupin více, nebude žádost/oznámení přijata 

a pracovník ÚKZÚZ zkontaktuje pěstitele k nápravě a opětovnému zaslání. 

UPOZORNĚNÍ 

Tvorba žádosti / oznámení  

 

 

 

Po kliknutí na „Pokračovat“ se Vám vygeneruje hlavička žádosti / oznámení, u které ještě lze případně opravit informace , u 

kterých je ikonka tužky. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po kliknutí na „Pokračovat“ se Vám vygeneruje hlavička žádosti / oznámení, u které ještě lze případně opravit informace , u 

kterých je ikonka tužky. 
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Tvorba přílohy žádosti / oznámení  

Dále přistoupíte k vyplnění příloh.  

V pravé části modře podsvíceného řádku kliknete na velké „ + „, kterým se Vám otevře řádek pro vyplnění odrůdy. 



ROČNÍK 2022, ČÍSLO 3 

 

Stránka 10 

Tvorba přílohy žádosti / oznámení  
Prostřednictvím číselníku vyplníte kolonku „Druh“, „Odrůda, klon“, a „Podnož“ 

Pokud by Vámi přihlašovaná odrůda či podnož v číselníku nebyla, kontaktujte: 

  Ing. Kristýna Pavlíčková  Ing. Petr Boleloucký 

  kristyna.pavlickova@ukzuz.cz petr.boleloucky@ukzuz.cz 

  + 420 737 267 026   + 420 737 267 011 

Číslo řádku slouží ke specifikaci polohy v místě porostu 

Dále vyplníte rok výsadby. 

Pokud máte původ roubů/řízků českého původu, ponecháte předepsané CZ a do spodního 

řádku vepíšete osmimístné uznávací číslo (př. 4313-2104),  pokud je toto číslo správné, je 

možné ho vybrat v seznamu po kliknutí na „lupu“ 

Nakonec vyplníte počet kusů, přihlašovanou kategorii/generaci a schválíte zelenou potvrzovací ikonou na konci 

řádku, uložený řádek se Vám zobrazí vždy jako poslední, aplikací je automaticky očíslován. 

Původ podnože vyplníte obdobně jako původ rozmnožovacího materiálu. 

Pokud je materiál zahraniční, kliknete na políčko s CZ a zvolíte „jiný“. Do políčka po ním pak napíšete kód vysledo-

vatelnosti, který je na faktuře či návěsce (př. DE 125/2100005685/1). 

Tímto způsobem vyplníte všechny položky přílohy (odrůda/podnož/původ RM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pro usnadnění a urychlení vyplňování lze: 
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Práce s řádky přílohy  

1) Kopírovat řádek, kdy po kliknutí na „kopírovat řádek přílohy“ se zkopíruje automaticky poslední řá-

dek, nebo konkrétní řádek, po jeho označení. Ve zkopírovaném řádku lze provést změny v jakémkoliv 

kritériu, následně se řádek musí uložit pomocí zeleného potvrzovacího tlačítka. 

2) Kopírovat řádky z přílohy jiné žádosti/oznámení. Překlápění příloh z jiných 

žádostí používáme zejména pokud chceme sloučit do jedné žádosti porosty z více žádostí jedné skupiny 

porostů ve stejném místě porostu (žádosti  z předchozí sezóny). Klikneme na zkopírování řádků příloh z 

vybrané žádosti a vybereme žádost ze seznamu (např. 9915-2101). 

ULOŽIT, příp. lze 

i upravit a poté 

řádek uložit 
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Práce s řádky přílohy  

3) Hromadné mazání řádků provedete označením řádků, které chcete odstranit a kliknutím vlevo dole pod  

            přílohou se barevně zvýrazní text „odstranit“ , po kliknutí na tento odkaz se řádky smažou. 

4) Vytisknout do xls. Po označení odrůd a kliknutí na „ vytisknout do XLS“ se vygeneruje xls soubor s pří-

lohou, kterou můžete použít např. jako list  školkařské knihy. 

 2) Kliknete do oblasti č. pořadí a číslo přepíšete na jiné a uložíte.  

5) Změna pořadí řádků lze měnit dvěma způsoby.  
 1) Kliknete do oblasti s pořadovým číslem řádku a přesunete ho tam, kam potřebujete. 



 

 

 

Po podání žádosti si stav žádosti můžete zkontrolovat v základním seznamu Vašich žádostí. 

Stav:  Rozpracovaná - lze provádět úpravy, ještě nedošlo k podání 

 Podaná  - nelze upravovat, žádost/oznámení čeká na přijetí pracovníkem ÚKZÚZ 

   - aby byl proces podání úplný, je nutné zaslat PDF žádosti/oznámení na ÚKZÚZ na podatelnu 

     ÚKZÚZ. 

   - toto PDF stáhnete pomocí ikony PDF 

 Zpracovávaná - žádosti či oznámení  je přiděleno osmičíselný kód, který dále použijete na návěsky, jako kód 

     vysledovatelnosti 

 Vyřízená - výsledné dokumenty byly zaslány pěstiteli 

 Odhlášená  - odhlášená žádost ,před první přehlídkou 

 Zrušená  - zrušená na žádost pěstitele nebo z důvodu nedoplnění některých chybějících údajů v rámci lhůty 

     7 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro usnadnění a hlavně urychlení podávání žádostí/oznámení lze také kopírovat celé žádosti/oznámení i s přílohami, u kte-

rých se oproti minulému roku nemění skupina porostů (matečné porosty nebo pokud byly výpěstky či podnože v loňském 

roce slabé a necháváte je dorůst) 

     

 

 

Pro potřeby tisku jednotlivých řádků přílohy slouží ikonka dokumentu XLS vedle PDF. 

Ikonka XLS pod PDF vygeneruje 

dokument, který potřebujete pro 

tisk návěsek buď prostřednictvím 

své tiskárny nebo objednávky u 

dodavatele návěsek. 
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Práce se žádostmi/oznámeními  

Celé žádosti lze kopírovat  i v případě školkařských výpěstků, a to u loňských Jednoletých školkař-

ských výpěstků, které budou v tomto roce přihlášeny jako Víceleté, ALE MUSÍTE V HLAVIČCE ŽÁ-

DOSTI ZMĚNIT SKUPINU POROSTU NA VÍCELETÉ.  
 !!Výjimka !! 

Je důležité na tuto úpravu nezapomenout, protože pokud bude skupina porostů zvolena chybně, je to důvod 

pro nepřijetí a vše budete muset vytvářet a zasílat znovu.  



 

 

Pokud máte vše správně vyplněné, pro postoupení žádosti kliknete vpravo nahoře na „Podat žádost“  

 

Jakmile žádost podáte, nebude ji možné na Portálu farmáře změnit či opravit. Opravu či 

doplnění by pak bylo nutné zaslat buď jako celou novou žádost, spolu s žádostí o zrušení 

chybného podání nebo jako doplnění na ÚKZÚZ. V každém takovémto případě raději kontaktujte pracoviště 

ÚKZÚZ, kde Vám bude sdělen další postup. 

Kontakt: Ing. Kristýna Pavlíčková   

  kristyna.pavlickova@ukzuz.cz  

  + 420 737 267 026   

 

 

 

PDF žádosti/oznámení si stáhnete buď v detailu žádosti v horní části stránky „Tisk žádosti“  

nebo v základním seznamu žádostí, prostřednictvím ikonky PDF. 
 

UPOZORNĚNÍ 
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Ukončení podání žádosti  

 Nezapomeňte, že správné podání Vaší žádosti je ukončeno zasláním podepsané PDF žádosti/

oznámení (přílohy v tomto případě zasílat nemusíte, jsou podány přes Portál farmáře) na ÚKZÚZ, a to  

1) elektronicky datovou zprávou nebo  

2) e-mailem s připojeným elektronickým podpisem nebo 

3) poštou či osobně  v listinné podobě doručením na podatelnu UKZÚZ, Hroznová 2, 656 06. 

UPOZORNĚNÍ 
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Podání listinnou formou (formulář z webu ÚKZÚZ) 

Formulář žádosti/oznámení, je přístupný ke stažení na webu ÚKZÚZ  

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-

rozmnozovaciho-materialu/ 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/


 

 

 

 

 

Zaškrtněte žádost (St - réva, C, E I, E II, SE 1) , 

oznámení (CAC, St—chmel, § 3d) nebo oboje, 

podle toho jakou kategorii/generaci množitel-

ského materiálu přihlašujete.  
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Vyplnění žádosti o uznání/oznámení 

Dejte si pozor, aby typ žádosti souhlasil s obsahem kategorií/generací v příloze.  

Př: Pokud podáváte pouze oznámení CAC, nesmíte mít v příloze přihlášené výpěst-

ky kategorie C, a naopak. 

Vyplňte výměru obou typů žádostí. Pokud  

podáváte např. pouze oznámení CAC, do  

žádosti vyplňte 0 ha a k výměře žádosti výměru 

přihlašovaného CAC materiálu. 

Vyplňte rok a obec místa porostu. 

Dále nesmí chybět jméno a příjmení/název subjektu a adresa a další identifikační údaje.  

Pokud smluvně spolupracujete s jiným pěstitelem, je nutné uvést i údaje týkající se smluvní osoby. 

UPOZORNĚNÍ 
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Podání žádosti o uznání/oznámení   

Dále zvolíte skupinu porostů.  

Raději se pozorně ujistěte, že jste vybrali správnou skupinu porostů. 

Jednoleté školkařské výpěstky jsou pouze výpěstky po naroubování/očkování, každý další rok vý-

pěstky přihlašujete jako víceleté, i když je třeba přesadíte na jiné místo. 

Pokud vyséváte podnože ze semene, porost přihlašujete jako podnože generativní a vegetativní. 

V rámci jedné žádosti či oznámení lze přihlásit pouze JEDNA SKUPINA POROSTŮ na jedno místo  

porostu (katastrální území). Pokud bude na žádosti/oznámení skupin více, nebude žádost/

oznámení přijata a pracovník ÚKZÚZ zkontaktuje pěstitele k nápravě a opětovnému zaslání. 

Vyplníte souhrnně druh a přihlášené kusy (případně kg vysetého osiva) za danou kategorii/generaci.  

Po vypsání přílohy doplníte počet listů příloh a dopíšete datum, místo a podpis s razítkem. 
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Vyplnění žádosti o uznání / oznámení—příloha 

Formulář PŘÍLOHY, která je nezbytnou součástí žádosti/oznámení, je přístupný ke stažení na webu ÚKZÚZ  

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-

rozmnozovaciho-materialu/ 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/certifikace-rozmnozovaciho-materialu/
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Vyplnění žádosti o uznání / oznámení—příloha 

Vyplníte hlavičku přílohy (kromě registračního č. přílohy, které Vám bude přiděleno až po přijetí). 

Dále vyplníte levou část formuláře. Druhá část slouží inspektorovi ÚKZÚZ při přehlídce porostu. 

Př. 

Prunus avium       Burlat                            Colt             Na louce 1   2022    IT 210876    5614-2105    100         -     CAC -     -     - 

Pečlivě si schovejte doklady a ideálně návěsky od koupeného rozmnožovacího materiálu i podnoží. 

Vhodné je si od každé odrůdy a podnože okopírovat, vyfotit nebo nalepit na papír návěsku, která pak 

poslouží inspektorovi k ověření původu daného materiálu. 

 UPOZORNĚNÍ 

Nezapomeňte nakonec vyplnit datum, místo a podpis s razítkem. 

Nakonec odešlete žádost/oznámení společně s přílohou na podatelnu ÚKZÚZ 

elektronicky nebo v listinné formě. 

Kontakt 

Ing. Kristýna Pavlíčková 

inspektor specialista 

kristyna.pavlickova@ukzuz.cz 

+ 420 737 267 026 

 

Ing. Petr Boleloucký 

vedoucí oddělení trvalých kultur 

petr.boleloucky@ukzuz.cz 

+ 420 737 267 011 



 

 

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 

603 00 Brno 

E-mail: odbor.os@ukzuz.cz 

Telefon: 543 548 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ukzuz.cz 

 

 

Na závěr: 

Pokud budeme mít jakékoli dotazy nebo náměty, jak vás máme lépe informovat o novinkách nebo jak zlepšit některé procesy 

v certifikaci RM, podělte se s námi o ně na e-mail: odbor.os@ukzuz.cz 
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ÚKZÚZ 

Odbor osiv a sadby 

Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

oddělení trvalých kultur 

Hroznová 2, 603 00 Brno, tel.: 543 548 230 

více  

informací na 

ÚKZÚZ 

Sekce osiva, sadby a 

zdraví rostlin 

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 


