
Vážení čtenáři a uživatelé Aktualit, vánočním vydáním Aktualit bychom se s vá-

mi chtěli v letošním roce rozloučit. Máme společně za sebou náročný rok. Silně nás 

potrápil Covid-19, na jaře, když jsme zrušili některé prezenční kontroly, nikdo netušil, 

že nás čekají mnohem horší časy na podzim. Vyzkoušeli jsme asi na obou stranách, na 

pozicích, kde to bylo jen trochu možné, homeoffice. Na jaře jsme právě z homeoffice 

řešili podávání žádostí, a to již podruhé. Měli jsme již zkušenosti z roku 2020 a šlo to 

lépe, přesto to bylo obtížné a moc chyběla normální lidská komunikace. Jaro nás dlou-

ho nechávalo čekat na svůj opravdový příchod a pak najednou tu bylo a bylo ho hod-

ně, porosty téměř dohnaly zpoždění. Ani jsme si nestačili užít léto, vlastně ani nevím, 

jestli vůbec bylo…. Deštivé počasí v době sklizně mnoha plodin způsobilo velké opož-

dění a často se stalo, že některé porosty nešly ani sklidit. A přišel podzim a s ním opět 

sílící epidemie s čísly, o kterých se nám ani nezdálo. Nevím jak vy, ale já hodně nega-

tivně vnímám rozdělení společnosti na očkované a neočkované, jen těžko chápu ex-

trémní názory na obou stranách. Každý by měl být zodpovědný nejen ke svému zdra-

ví, ale i ke svému okolí bez ohledu na skutečnost, zda je či není očkovaný, každý nese 

své riziko.  

Ale dost už bylo zamyšlení, dovolte mi abych vám poděkovala za spolupráci v 

uplynulém nelehkém roce, za dobrou komunikaci a snahu řešit problémy na počátku 

a ne až když je „malér“. V letošním roce jsme zrevidovali mnoho našich postupů, vy-

sypali kostlivce a věnovali se intenzivně rozvoji v oblasti zaškolování, a to interně i 

externě, tedy zaškolování inspektorů ústavu i pověřených osob. Zvýšenou pozornost 

jsme věnovali pověřeným laboratořím a dodržování Metodiky zkoušení. Podzimní 

kontroly pověřených laboratoří přinesly asi překvapení na obou stranách, ale věřte, že 

vám nechceme působit potíže, ale zajistit fungující systém firemních pověřených labo-

ratoří. V nastaveném trendu budeme pokračovat i v novém roce, budeme vás navště-

vovat v době sezóny, abychom viděli, jak se zkoušky provádějí. 

V předchozích 2 letech jsme zahájili proces digitalizace, který by měl v konečném 

důsledku snížit administrativu a pracnost většiny úkonů, neduplikovat provedené 

kroky potvrzováním papírem nebo datovou schránkou.  
 

Jménem všech pracovníků odboru osiva a sadby vám přeji klidný konec letošního 

roku, příjemné prožití vánoc uprostřed vašich blízkých a do nového roku 2022 pak 

hodně energie, spokojenosti, štěstí a především pevné zdraví 

 

Ing. Barbora Dobiášová   

ředitelka Odboru osiv a sadby 
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 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, připravujeme edici 2022 

ÚKZÚZ  
ODBOR OSIV A SADBY  
Za Opravnou 4,  150 06  Praha 5—Motol 

 

Telefon: (042) 257 294 246,  E-mail: odbor.os@ukzuz.cz,  www.ukzuz.cz 

Rok 2022—plány, co připravujeme 

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 

 Rok 2022 bude ve znamení postupující digitalizace ve všech částech administrativní části semenářství. Se vše-

mi kroky, které nás společně čekají, vás budeme seznamovat v delším cyklu školení a ukázek. V rámci těchto setkání 

budeme prezentovat teoretický a legislativní základ jednotlivých činností a praktické ukázky. S plánem školení vás 

seznámíme již  v lednovém vydání Aktualit. 

 Nedílnou součástí zemědělství je také ekologické hospodaření a právě v této oblasti nastanou od ledna roz-

sáhlejší změny v souvislosti s platností nových předpisů EU v této oblasti. V souvislosti s tím bude třeba ještě jednou 

novelizovat Metodický pokyn č. 3 MZe k výjimkám na použití konvenčního osiva  v EZ. Ústav také vydá vlastní meto-

dický pokyn, a to k novému typu rozmnožovacího materiálu, k ekologickému heterogennímu materiálu. Změnu dozná 

i databáze ekologických osiv, ve zkratce označovaná DEO.  K dílčím změnám dojde i při vydávání výjimek na použití 

konvenčního osiva v EZ. 

 První změny vedoucí k digitalizaci začnou již od ledna a jistě je zaznamenáte při práci společně s našimi in-

spektory, kteří začnou potvrzovat vzorkování elektronicky do systému ISOOS. Ze strany dodavatelů se v tuto chvíli nic 

nemění, inspektorovi předložíte dokumenty, jako tomu bylo dříve, tedy i žádost, kterou potvrdí. Předpokládáme, že v 

průběhu ledna vás budeme postupně informovat o způsobu elektronického podání žádostí i pro vzorky, které budou 

zasílány na ÚKZÚZ. Poslední se do systému zapojí i pověření vzorkovatelé, a to ve chvíli, kdy bude pro ně připraven 

systém k potvrzování na Portálu farmáře. 

 S prvním termínem podání žádostí o uznání množitelských porostů bude spuštěn i plně digitalizovaný proces 

v této oblasti, kterým se „zplnohodnotní“ elektronické podání z vašich odborných systémů. Žádosti podané touto ces-

tou budou tak podané podle správního řádu a nebude již nutné činit opakované podání datovou schránkou či poštou. 

 Ke všem změnám připravíme, jak jsem již avizovala, školení teoretické on-line formou a doplníme, bude-li to 

možné, praktickými ukázkami a návody. Program připravovaných školení s termíny najdete již v lednovém vydání. 

Všechna školení vám nabídneme vždy ve dvou termínech, abyste měli možnost přizpůsobit účast svému časovému 

plánu nebo si školení vyslechnout znovu či vznést dotazy. 

 V závěru bych ráda připomněla, že jsme v průběhu roku zprovoznili několik obecných e-mailových adres, kte-

ré jsou směrovány na několik osob, abyste měli jistotu, že váš e-mail bude vyřízen a dostanete žádanou odpověď. 

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 

povlab.os@ukzuz.cz je určen ke zjednodušení komunikace mezi pověřenými laboratořemi a ÚKZÚZ 

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

BD 


