
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, 

před rokem ve stejném čase jsme z dů-

vodu nákazové situace byli nuceni ze 

dne na den zajistit většinu možných 

činností z homeoffice. Nikdo z nás si 

ani ve snu nepředstavoval, že by se 

situace mohla zopakovat a ještě v hor-

ším provedení už na podzim a vydržet 

do jara. 

Začínáme další přihlašovací rok 

zase z homeoffice, letos již s vlastní 

zkušeností a lepší představou, jak agen-

du zorganizovat, zlepšit oběh doku-

mentů. Prostřednictvím těchto Aktualit 

se na vás obracíme s informacemi, jak 

nejlépe postupovat při podávání žádos-

tí, jaké nástroje využít.  

I nadále budou pokračovat on-line 

školení v  Teams, kde vám nabídneme 

další nové informace, které můžete vy-

užít ve své práci. Budoucí školení se 

zaměří již více na praktické provádění 

přehlídek množitelských porostů, je-

jich záznamy na Portálu farmáře. 

Drobné změny se dotknou systé-

mu kontroly a hodnocení pověřených 

laboratoří. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Nabídka on-line školení—I. část 
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Ročník 2021, číslo 3 

15. 3. 2021 

V této části vám budeme v letošním roce nabízet školení k různým tématům z 

oblasti výroby a uvádění do oběhu RM. Tato školení budou probíhat formou vi-

deokonferencí v prostředí Teams, kde budete mít rovněž možnost s přednášející-

mi diskutovat. Seznam  školení bude vyvěšený na našem webu a bude se pravi-

delně doplňovat. 
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Uvnitř tohoto vydání: 

21. 1. 2021 

28. 1. 2021  

4. 2. 2021 

Legislativa - novela zákona 219/2003 Sb.,  

novely vyhlášek  

18. 2. 2021 

25. 2. 2021 

Podávání žádostí o uznání množitelských porostů a 

uznávací řízení množitelských porostů 

22. 2. 2021 

1. 3. 2021 

Novela vyhlášky 61/2011 Sb. - nový systém provádění pře-
hlídek porostů 

26. 4. 2021 

4. 5. 2021 

Portál farmáře a  ISOOS - nový systém záznamů přehlí-

dek porostů 
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 Stojíme na počátku období podávání žádostí o uznání množitelských porostů a nákazová situace s COVID 19 

je více než závažná. Oproti loňskému roku budeme společně čelit mnohem větším problémům při zpracování žádostí. 

Situace je náročnější, než byla před rokem z mnoha důvodů. Vládou ČR nařízené mimořádné opatření k testování za-

městnanců, omezení pohybu a další pokyny nás vedou k minimalizaci rizika nákazy pro zaměstnance na obou stra-

nách.  Zkusme tedy společně najít cestu také administrativního zjednodušení a zpřesnění dodržením následujících pra-

videl. 

Z odborného hlediska jsme vám v letošním roce již představili několik novinek prostřednictvím on-line školení k růz-

ným tématům, jsou to: 

1. Společná žádost o uznání množitelských porostů a o předvývozní RL šetření. 

2. Podávání žádostí o uznání množitelských porostů brambor pouze s čestným prohlášením, že pozemek byl kon-

trolován na výskyt háďátka bramborového a není dotčen MRO v důsledku výskytu CMS. 

3. Portál farmáře, jeho úpravy a nové webové služby ke společné komunikaci v oblasti certifikace osiva a sadby. 

4. Možnost zadání DPB podle LPIS přes Portál farmáře a kontrola předplodin. 

5. Nové záznamy o přehlídkách množitelských porostů podle novely vyhlášky č. 61/2011 Sb. 

Záznamy ze školení pro vás zveřejňujeme na našem webu, abyste měli možnost se k prezentacím vrátit a slyšet i ko-

mentáře přednášejících. 

V souvislosti s omezeními jsme upravili i některé typy kontrol, abychom minimalizovali riziko nákazy na obou stra-

nách. Snažili jsme se tak přizpůsobit i vašim podmínkám. Nicméně nyní je nutné se rychle připravit na bezproblémové 

podávání žádostí v době Mimořádného opatření.  

Prioritou zůstává zachování zkušební kapacity v laboratoři, abychom neohrozili národní i mezinárodní certifikaci osi-

va. Ostatní agendy je možné řešit z homeoffice. K tomu však potřebujeme vaši součinnost, obdobně, jako jste ji projevili 

v loňském roce s agendou míchacích protokolů směsí osiva. V uplynulých týdnech jsme vás v rámci on-line školení 

k podávání žádostí o uznání množitelských porostů informovali o možnosti podávat žádosti prostřednictvím Portálu 

farmáře, a to především pro firmy, které nedisponují vlastním SW, který by s ISOOS komunikoval prostřednictvím we-

bových služeb. Používáním tohoto nástroje společně docílíme jeho zlepšení a dosažení přívětivého uživatelského pro-

středí. 

Pro bezproblémové zajištění agendy vás prosím o dodržení následujících pravidel: 

1. Žádosti nepodávejte na žádném podacím místě osobně. 

2. Preferujeme podání prostřednictvím datové schránky, proto nezasílejte ani poštou, jen v opravdu výjimečném 

případě, že ji nemáte zřízenou. 

3. Velmi nám pomůžete elektronickou komuni-

kací, tj. zasláním zpracovaných žádostí pro-

střednictvím webových služeb nebo využitím 

Portálu farmáře, který se stále ještě dopracovává 

k vašemu lepšímu využití. 

4. Souhlasy držitelů šlechtitelského oprávnění 

k odrůdám přiložte ke každému souboru žádostí, i opakovaně, žádosti se budou přidělovat referentům ke zpra-

cování elektronicky, bude tak snazší kontrola. 

5. V případě opravy žádostí nezasílejte opravené formuláře znovu DS ale pouze e-mailem, a to referentovi, který 

s vámi opravu řešil. 

6. V žádostech uveďte platné kontakty na zpracovatele, na které se můžeme obracet v případě nesrovnalostí. 

7. Reagujte na naše dotazy co možná nejrychleji, vyhneme se tak společně zbytečné administrativě. 

Podle reakcí ze strany dodavatelů vím, že o možnosti využít Portál farmáře již uvažujete nebo dokonce 

prakticky zkoušíte. Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci prakticky.  

Kromě žádostí o uznání porostů připomínám opravený formulář na podání žádostí o tisk mezinárod-

ních návěsek a osivo s neukončenou certifikací. Tyto žádosti jsou jednodušší z hlediska jejich zasílání a 

zpracování, protože nejsou v režimu správního řízení a je možné je tedy zaslat pouze do IS odboru osiv 

a sadby. 

Dodavatelům osiva a sadby 



1. Tiskopis nového formuláře je zveřejněn na webu ústavu. Je možné ho použít i pro podání žádostí pouze o 

uznání porostů. 
Společná žádost OOS a ODV – uznání MP a RL šetření (ÚKZÚZ) (eagri.cz)  

2. Pokud žádáte pouze o uznání množitelského porostu, může použít i starší formulář. 

3. Pokyny k vyplňování žádostí najdete v prezentaci z on-line školení. 
Podávání žádostí 2021 (eagri.cz)  

4. Celý záznam ze školení s dalšími prezentacemi a přestavením aplikaci na Portálu farmáře jsme umístili 

na náš web. 
https://youtu.be/TyXbCNhqUHM 

5. Další informace z prezentací najdete v části „Školení“ v odkazu Aktuální infor-

mace v sekci osivo a sadba 
Školení (ÚKZÚZ) (eagri.cz)  

6. Při podání žádostí o uznání množitelských porostů sadby brambor již není třeba potvrzení ústavu o pro-

vedené negativní kontrole pozemku, stačí „Čestné prohlášení“ dodavatele v žádosti o uznání MP. Doda-

vatel může uvést v samostatné kolonce nebo v části „Brambory naposledy v roce“. 

7. Již podané žádosti o uznání množitelských porostů nebo zpracované a připravené k podání, není nutné přečís-

lovávat podle prezentace k podávání žádostí. Jde pouze o informaci a doporučení. 

8. Podání žádostí a možné kombinace: 
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Podávání žádostí o uznání množitelských porostů 

Elektronické zaslání dat prostřednictvím: Podání podle správního řádu 

Webové služby (SW proti SW) Hromadně se soupisem DATOVOU schránkou 

Portál farmáře  Datovou schránkou 

Webové služby (SW proti SW) Poštou se soupisem—pouze v případě, že dodava-

tel nemá DS 

Portál farmáře  Poštou se soupisem—pouze v případě, že dodava-

tel nemá DS 

——— Hromadně se soupisem DATOVOU schránkou 

——— Poštou se soupisem—pouze v případě, že dodava-

tel nemá DS 

 Osobně na podatelnu nebo pracoviště ÚKZÚZ 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/uznavani-mnozitelskych-porostu-a-osiva/spolecna-zadost-oos-a-odv-uznani-mp-a-rl.html
http://eagri.cz/public/web/file/672904/Prihlasovani_2021.pdf
https://youtu.be/TyXbCNhqUHM
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/zmeny-od-1-1-2020/skoleni/
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 V minulém čísle Aktualit OOS jsme vás informovali o právě probíhajících odběrech vzorků osiv rajčat a pa-

prik ze skladů provozovatelů prováděných inspektory ÚZKÚZ. Osiva jsou testována metodou PCR, tak aby se vyho-

vělo požadavkům novelizovaného prováděcího nařízení Komise 2020/1191 a aby tato osiva mohla být přemísťována 

od 1. 4. 2021.  

Doporučujeme, aby si provozovatelé pro tyto odběry přichystali informace o jednotlivých partiích, konkrétně o počtu 

semen v partii nebo HTS příslušné partie. Tyto hodnoty jsou důležité k odběru správného počtu semen z partií tak, 

aby byly dodrženy požadavky prováděcího nařízení Komise 2020/1191 na spolehlivost provedených testů. V případě 

malých partií tak provozovatel nepřijde zbytečně o větší množství semen, než je potřeba pro testování na ToBRFV. 

Přiložená tabulka obsahuje schéma, podle kterého se odebírá z každé partie minimální počet semen v závislosti na 

velikosti či původu partie. Z tabulky je patrné, že je potřeba důsledně zjistit skutečné HTS jednotlivých partií osiv 

zejména u přechodových partií. Při počtu semen do 3000 v partii (skupina A) se odebírá výrazně méně semen než při 

počtu semen 3 001 – 30 000 semen v partii (skupina B). Velký rozdíl v počtu odebíraných semen je také na rozhraní 

skupiny B a C.  

 

Odběr vzorků z partií osiv rajčat a paprik  

pro testování na ToBRFV 

  

Původ partie 
osiva 

Počet semen 
v partii (ks) 

Počet semen ve 
vzorku (ks) 

Skupina partií Poznámka 

Partie osiv 
pocházející z 1 
rostliny 

nerozhoduje minimálně 10 

Skupina A 
Z jednotlivých partií je mož-
né vytvářet směsné vzorky. 
Jeden směsný vzorek max. z 

30 partií. 

Z menšího počtu semen nelze při-
pravit homogenát pro izolaci RNA. 

Partie osiv 
pocházející 
z více rostlin 

25 17 

Jednotlivé partie skupiny „A“ a „B“ 
nelze vzájemně míchat do směs-

ných vzorků. 

26–50 22 

51–100 25 

101–200 27 

201–800 28 

801–3000 29 

3001–4000 288 

Skupina B 
Z jednotlivých partií je mož-
né vytvářet směsné vzorky. 
Jeden směsný vzorek max. 

z 9 partií. 

4001–5000 290 

5001–6000 291 

6001–7000 292 

7001–8000 293 

8001–10000 294 

10001–20000 296 

20001–30000 297 

30001-39999 2850 

Skupina C 
Nelze vytvářet směsné vzorky, kaž-

dá partie se testuje samostatně. 

40000+ 2885 

50000+ 2907 

60000+ 2921 

70000+ 2932 

80000+ 2939 

90000+ 2945 

100000+ 2950 

200000 a více 2972 



 V únoru  vydal OOS adresář vybraných pracovišť a pracovníků ústavu, kteří se podílí na uznávání a kontro-

le osiva a sadby, a to formou Bulletinu, najdete ho na našem webu v sekci Publikace: Bulletin semenářské kontroly 

1/2021 Adresář (ÚKZÚZ) (eagri.cz). 

Zde přinášíme několik vybraných kontaktů, které můžete využít v období podávání žádostí o uznání množitelských 

porostů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: v současné době je vedením oddělení terénní kontroly a koordinace pověřena Ing. Eliška 

Jurová z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti Ing. Jiřího Hakaufa, vedoucího oddělení. Bohužel nám 

letos bude jeho posila chybět, ale přejeme mu rychlou rekonvalescenci, aby se do našich řad brzy 

vrátil. 
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Kontakty 

Oddělení správní  

Ing. Soňa Hejnalová sona.hejnalova@ukzuz.cz; tel. 737 205 667 

Ing. Iveta Strážnická iveta.straznicka@ukzuz.cz; tel. 605 492 201 

Ing. Veronika Libichová veronika.libichova@ukzuz.cz; tel. 737 267 356 

Ing. Jaroslav Přibyl jaroslav.pribyl@ukzuz.cz; tel. 257 294 243 

Hana Lehmanová hana.lehmanova@ukzuz.cz; tel. 257 294 248 

Tereza Růžičková, DiS tereza.ruzickova@ukzuz.cz; tel. 257 294 223 

Bc. Jaroslava Klímová jaroslava.klimova@ukzuz.cz; tel. 737 267 316 

Eliška Beránková eliska.berankova@ukzuz.cz; tel. 737 267 341 

Ing. Jaroslava Lolová jaroslava.lolova@ukzuz.cz; tel. 737 267 354 

Jindra Poliánová jindra.polianova@ukzuz.cz; tel. 737 2267 363 

Oddělení terénní kontroly a koordinace  

Ing. Eliška Jurová eliska.jurova@ukzuz.cz; tel. 737 267 304 

Ing. Jitka Ulrichová jitka.ulrichova@ukzuz.cz; tel. 737 267 306 

Ing. Šárka Otradovcová sarka.otradovcova@ukzuz.cz; tel. 737 267 345 

Ing. Simona Dobrovolná simona.dobrovolna@ukzuz.cz; tel. 737 267 305 

Ing. Nicola Kroužilová Nástup 29.3.2021—v zaškolování 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/bulletin-semenarske-kontroly-ceske/bulletin-semenarske-kontroly-1-2020.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/publikace/bulletin-semenarske-kontroly-ceske/bulletin-semenarske-kontroly-1-2020.html


 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 2021  

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 
 

Informace o stavu legislativy v OOS  

Volné listy s perforací 

1. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva  
490 Kč 

1. + 2. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva a sadby   540 Kč 

Vázané v kroužkové 
vazbě (včetně pev-
ných desek) 

1. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení osiva 580 Kč 

1. + 2. část (verze 2021) 

Metodika zkoušení  osiva a sadby 630 Kč 

Pravidelná roční aktualizace – volné listy k výměně 120 Kč 

 Projednávání novely vyhlášky č. 61/2011 Sb., se blíží konci projednávání. V současné době je zaslán do Legisla-

tivní rady Vlády ČR.  

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 „Aktuální informace“, tento soubor pak snadno vy-

tisknete pro vaše potřeby. 

 

1. Znovu připomínáme povinnost registrace směsí osiv před jejich mícháním. Stále přicházejí míchací protokoly ke 

směsím, které nemají provedenou registraci. 

2. Komunikujte s námi a využívejte e-maily obecné:  

• odbor.os@ukzuz.cz slouží pro obecné dotazy a komunikaci, která není směřovaná na konkrétní osoby 

• navesky.os@ukzuz.cz slouží pro uzavírání smluv ohledně použití loga ÚKZÚZ při tisku návěsek a veškerou 

ostatní agendu spojenou s návěskami 

• aktuality.oos@ukzuz.cz slouží pro přihlášení k elektronickému odběru našeho občasníku Aktuality a dalších 

publikací 

2. Na všech pracovištích ústavu platí nadále přísná bezpečnostní opatření, omezení osobních neohlášených návštěv. 

Pokud s námi potřebujete cokoli projednat využijte, prosím, telefon, e-mail, videokonferenci. V nutných přípa-

dech si prosím domluvte konkrétní termín návštěvy. Nadále platí, že většina referentů, jejichž referát to umožňu-

je, vykonává tuto činnost z homeoffice, je tedy nutné využít nejprve spojení e-mailové a mobilní 

telefon.  V případě laboratoře osiva a sadby NRLOS v Praze a v Brně, bude každodenní služba 

zajištěna pouze na těchto telefonech: 

 NRL OS Praha:   257 294 244  

             NRL OS Brno: 543 548 335  

UPOZORNĚNÍ 

Připomínáme 

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/

