
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit,  

postupně se učíme žít v poměrně znač-

né izolaci, ale myslím, že v konečném 

důsledku jsme na tom všichni stejně. 

Chybí nám osobní kontakt s širší veřej-

ností, kontakty odborné i lidské. Věř-

me, že se situace přes léto zlepší a bu-

deme moci opět „normálně“ fungovat a 

také, že pomůže očkování. 

Toto vydání aktualit přináší něko-

lik nových a důležitých informací, vě-

nujte proto, prosím, čas  seznámit se s 

nimi. Myslím, že společně nás trápí 

nejasná situace v tiskárně Peroutka, 

připravujeme první on-line školení pro 

semenářské laboratoře. 

Myslím, že přes různá omezení 

jsme dokázali významně zlepšit naše 

odborné SW, systém propojení s vámi, 

způsob poskytování informací pro 

všechny dodavatele, a to buď pro-

střednictvím vašich IS nebo přes Por-

tál farmáře. A protože toto je trvalý 

běh na dlouhé trati, nekončíme. 

Přeji krásné jarní dny a pro příro-

du tak akorát všeho sluníčka, vody …. 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 

Slovo na úvod 

Nabídka on-line školení—I. část 
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Ročník 2021, číslo 4 

6. 4. 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 

videokonferencí v prostředí Teams, kde budete mít rovněž možnost s přednášejí-

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

delně doplňovat. 

Návěsky,  dostupnost, výroba 2 Kontakty 5 

Směsi osiv a RL pasy 2 Pověřování osob 5 

Podávání žádostí o uznání mno-

žitelských porostů 

3 NRL OS - pokyny 6 

Školení pracovníků semenář-

ských laboratoří 

4 Metodika zkoušení edice 2021 6 

Uvnitř tohoto vydání: 

6. 5. 2021 

13. 5. 2021  

Portál farmáře a  ISOOS - nový systém záznamů přehlí-

dek porostů 

31. 5. 2021 

1. a 2. 6. 2021 

Zkouška připojení k on-line konferenci 

Školení pro pracovníky semenářských laboratoří 

17. 5. 2021 Vstupní školení pro přehlížitele - pověřované i interní 

12. 7. 2021 Vstupní školení pro vzorkovatele - pověřované i interní 
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 Od loňského roku avizujeme potíže ve stávající tiskárně, která vyrábí úřední návěsky. Bohužel z důvodu často 

se měnících obchodních zástupců je komunikace téměř nemožná. Tiskárna nyní vyrábí v podstatě na zakázku, zásoby, 

kterými nyní disponuje jsou zanedbatelné. Pracovnice, která momentálně vyřizuje objednávky, je dle jejích slov přetíže-

ná zvedáním telefonů.  

 Situace se vyhrotila v době, kdy již dobíhají požadavky pro jarní sezónu a budete se připravovat na ozimy. 

Máme připravený další možný postup a je také již materiál v nové tiskárně. Tento materiál však vyžaduje použití ter-

motransferových tiskáren a potisk celé návěsky, včetně loga ÚKZÚZ a u RL pasů i loga EU. Postupně chceme přejít 

pouze na termotransferový tisk, který zajišťuje čitelnost návěsky po celou dobu skladování osiva. Tisk na termotransfe-

rové tiskárně nevyžaduje složitý či samostatný SW, pokud nejste vybaveni vlastním podnikovým systémem. Ceny tis-

káren se liší podle požadovaného objemu tisku. Výrobce návěsek vám může nabídnout i vhodnou tiskárnu se SW k 

tisku. Bude tak garantovat spolehlivost tisku na dodaném materiálu a tiskové pásce. 

Návrh postupu: 

1. V tiskárně Peroutka objednávat návěsky do vyčerpání zásob. 

2. Připravit se na změnu tisku - nákup tiskárny, nový materiál, uzavření smlouvy s ÚKZÚZ k použití loga. 

3. Možnost využít přechodně nabídku ústavu na tisk návěsek, což je z hlediska provozu problematické. Nabídka tu 

však je, pokud si dodavatel dodá materiál (návěsky a TTR pásku) vytiskneme menší objemy bezplatně. 

4. Všechny vzory návěsek, které si budete sami tisknout, podléhají schválení a budou uložené v ÚKZÚZ. 

5. Jakékoli dotazy ohledně návěsek, a to včetně nevykrytých objednávek u fy Peroutka, směřujte na kolegyni Ing. 

Leu Komárkovou, tel. 731 695 264, nebo na e-mail: navesky.os@ukzuz.cz. 

6. Předpokládáme, že rok 2021 bude zlomový pro přechod k jinému výrobci návěsek a také k jinému tisku návěsek, 

který povede k lepší čitelnosti návěsek. Podrobné informace budeme průběžně zveřejňovat na 

našem webu. Kontakt na novou tiskárnu a přehled dostupného materiálu: 

AUTO-ID s.r.o., Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Pan Mgr. Robert Rolf, DiS. 

Tel.: 777 647 677 

rolf@autoid.cz; lulova@autoid.cz;   

Momentálně dostupné materiály: 

Návěska TYVEK  bílá pro osivo kat. E, sadbu brambor kat. S, SE, E                        - označení: V0009103 

Návěska TYVEK  částečně modrá pro osivo C1, příp. sadbu brambor kat. A,B     - označení: V0009102 

Návěska TYVEK  zelená pro směsi                                                                                - označení: V0009354 

Etiketa samolepící zelená pro směsi                                                                               - označení: V0009385 

1. Směsi osiv mohou obsahovat druhy, u kterých se sledují RNŠO a jsou tedy vázané pasovou povinností. Pak se 

tato povinnost váže i na vyrobenou směs osiva. 

2. Kód vysledovatelnosti u směsi s pasovou povinností je číslo 

partie směsi, na obaly se použije návěska s připojeným RL 

pasem. V případě malých balení může být pas připojený k 

doprovodnému dokladu (dodací list nebo faktura), pak se na 

tomto dokladu uvedou latinské názvy druhů, které mají paso-

vou povinnost a číslo partie směsi. 

3. Obecně platí, že návěsky s připojeným pasem se použijí vý-

hradně na směsi s pasovou povinností. Přesto však v letošním 

roce se mohou objevit tyto návěsky i na partiích směsí, které 

tuto povinnost nemají. Důvodem byla přechodná nedostup-

nost některých typů návěsek. 

Návěsky - dostupnost - výroba 

Směsi osiv - na co nezapomenout 



 Vážení dodavatelé osiv, ráda bych vám touto cestou poděkovala za rychlý a bezproblémový přechod na 

nové webové služby při zasílání žádostí o uznání MP a také za dodržení postupů z minulého vydání. Právě díky 

tomu a díky skutečnosti, že jsme se při zpracování žádostí na OOS rozdělili na malé pracovní týmy, daří se nám 

všechny úkoly a zajištění činnosti z homeoffice zvládat v klidu a systematicky. Věnujte prosím i nadále pozornost 

zpracování a zasílání žádostí, jako dosud. 

Podání žádostí a možné kombinace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola žádostí při el. přenosu: při zasílání žádostí a komunikaci s vámi jsme zjistili 2 často se opakující pro-

blémy: 

1. Množitel - chybí nebo je jiný problém, a to nejčastěji duplicitní záznam. V takovém případě je třeba zásah 

z OOS v našem IS. Po opravě množitele bude už žádost možné odeslat. 

2. LPIS—nejčastější chyby jsou ve správném zápisu jednotlivých položek, proto je zde vysvětlení: 

čtverec  610-1080 

kód        3705/77 

katastrální území 724751 

Zde vzor v žádosti: 

 

 

 

 

 

Při těchto, popř. ještě jiných potížích pište na e-mail odbor.os@ukzuz.cz. Obratem se budeme sna-

žit problém odstranit. 
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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 
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 Současný vývoj nákazy COVID - 19 se sice pomalu lepší, ale v organizaci pravidelného školení pro pověřené 

a ostatní semenářské laboratoře nechceme již déle vyčkávat na možnost osobního setkání. Proto jsme se po dohodě s 

hlavním organizátorem školení ČMŠSA dohodli, že školení proběhne formou videokonference v  MS Teams, obdob-

ně jako na podzim školení pro vzorkovatele. Výhodou této formy školení je možnost položit dotazy přímo v rámci 

školení, není nutné je zasílat písemně. K této formě diskuze budete vždy vyzváni po ukončení určitého bloku nebo 

prezentace. 

A nyní prakticky: 

1. Zkouška spojení a práce s TEAMS proběhne 31. 5. 2021 od 9:00. Pozvánku obdržíte e-mailem, je možné použít 

i odkazu zde: 
Klikněte sem a připojte se ke schůzce  

2. Po připojení k videokonferenci vypněte kameru a mikrofon, zaručí to klidný průběh přenosu. 

3. Pokud se budete chtít zapojit do diskuze, nebo se v průběhu na cokoli zeptat přihlaste se „zvednutím ruky“. Je 

to symbol v horní liště spuštěné videokonference. 

4. Ukázka ovladačů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vlastní školení proběhne 1. a 2. 6. 2021, k přihlášení použijete odkaz z pozvánky na školení, která bude roze-

slána v příštím týdnu. Tento odkaz bude platný pro oba dny školení. 

6. Program školení a časový plán bude součástí pozvánky na videokonferenci. 

7. Následující den po ukončení školení bude zpřístupněn on-line test, a to od 6:00 do 18:00. Po té se do formuláře 

již nedostanete. V případě, že potřebujete z  počítače složit více testů, budou připraveny odkazy, podle počtu 

uživatelů daného připojení.  

8. Abychom mohli vše správně připravit a realizovat, prosím o zaslání těchto údajů na e-mail  

odbor.os@ukzuz.cz: 

Název laboratoře 

Jména účastníků včetně e-mailu 

Počet požadovaných odkazů k testu 

9. Vyhodnocení testu obdrží každý účastník datovou schránkou nebo e-mailem současně s do-

kladem o účasti na školení a odkazem na formulář hodnocení školení. 

Školení pracovníků semenářských laboratoří 

on-line kurz 1. a 2. června 2021 

Seznam účastníků 

Chat, po rozkliknutí se 

vpravo objeví textové pole 

pro vepsání poznámky pro 

přednášejícího a ostatní 

Možnost přihlášení do 

diskuze, jakmile na 

ikonu stoupnete myší 

objeví se možnosti. 

Mikrofon a kamera musí být 

stále vypnuté, mikrofon se 

zapíná pouze při diskuzi 

kliknutím myši. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFlMWQyNWYtYzA1NS00ZTUxLTk5NzctMzdjMTlkZWJlYzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275660d71-8529-414f-8ee4-8511d8f023aa%22%2c%22Oid%22%3a%227dfe3ed9-a238-4f1d-b5b0-461a1cd6de36%22%7d


 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, jde zejména o nové kolegyně na odboru OS a v NRL OS. Všechny jsou 

zatím v procesu zaškolování, ale určitě se s nimi časem setkáte osobně nebo uslyšíte telefonem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 Pověřování osob je úkon, který probíhá plně podle správního řádu. Začíná podáním žádosti a dále se postu-

puje v souladu se zákonem 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 129/2012 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aby byl postup po podání žádostí naprosto jasný, zašleme žadateli potvrzení při-

jetí žádosti a souhrn dalšího postupu, který může očekávat. 

 Dalším krokem je vstupní teoretické školení, které proběhne on-line a účastníci budou osloveni e-mailem, ve 

kterém zašleme rovněž pokyny a odkaz k připojení se k videokonferenci. Vstupní školení není zakončeno testem. 

 Součástí práce s pověřenými osobami a kontroly jejich práce jsou také pravidelné audity. V současné době 

znáte audity u pověřených laboratoří. Od letošního roku se zaměříme rovněž na pověřené přehlížitele a vzorkovate-

le. Naším cílem je zkontrolovat takto všechny pověřené osoby. Pravidelný roční audit bude součástí celkového hod-

nocení pověřené osoby, a to včetně vyhodnocení následné kontroly. Podle ročního vyhodnocení bude sestaven plán 

následné kontroly pro další období. 
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Kontakty 

Oddělení terénní kontroly a koordinace  

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

Ing. Nikola Kroužilová nikola.krouzilova@ukzuz.cz 

NRL OS pracoviště Praha  

Ing. Radmila Tůmová  radmila.tumova@ukzuz.cz 257 294 260 

Ing. Adéla Salzerová adela.salzerova@ukzuz.cz, 257 294 261 

Pověřování osob 

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 

 V tuto chvíli je celý legislativní proces ukončen, poslední projednávaný předpis, vyhláška č. 61/2011 Sb., ve zně-

ní pozdějších předpisů, byl schválen a vyšel sbírkou. 

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 

3. 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 přípa-

dě laboratoře osiva a sadby NRLOS v Praze a v Brně, bude každodenní služba zajištěna pouze na těchto telefo-

nech: 

 NRL OS Praha:   257 294 244  

             NRL OS Brno: 543 548 335  

4.  Informace o výsledcích laboratorních zkoušek poskytují výhradně referentí NRLOS oprávněné 

osobě. Upozorňujeme, že výsledky tzv. energie klíčení, tedy prvního vybírání, poskytovat nebu-

deme. Nejedná se o konečný výsledek zkoušky a může se změnit. 

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/

