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Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o. 

Holovousy 129 

Hořice 

508 01 

 

 

 

R O ZH OD N U T Í  

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, PSČ 656 06 Brno 

(dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“), jako věcně příslušný správní orgán na úseku odrůd, 

osiv a sadby pěstovaných rostlin ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 147/2002 Sb., o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 17 odst. 6 zákona 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 (dále jen „zákon č. 219/2003 Sb.“), a ust. § 10 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),                                     

r  o  z  h  o  d  l  o žádosti (doručené dne 24.8. 2018, č.j. UKZUZ 098012/2018) podané obchodní 

společností Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., o vydání pověření k 

provádění testování pro účely Národního ozdravovacího programu rozmnožovacího materiálu 

a pro účely certifikace rozmnožovacího materiálu trvalých kultur k provádění testování 

rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na škodlivé organismy, 

 

 

t a k t o : 

 

 
1. Obchodní společnost Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 

se sídlem Holovousy č.p. 1, PSČ 508 01, IČO: 25271121 (dále jen „účastník řízení“) 

se pověřuje k provádění testování pro účely Národního ozdravovacího programu 

rozmnožovacího materiálu a pro účely certifikace rozmnožovacího materiálu 

trvalých kultur v souladu s § 17 odst. 6 ve spojení s § 24a odst. 6 zákona č. 219/2003 

Sb. k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných 

druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody jejich testování 

jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221  Národního 

ozdravovacího program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu - dále jen 

„NOPRM“).   

 

 

2. Pověření je platné ode dne doručení tohoto rozhodnutí a vydává se na dobu pěti let, tj. 

nejdéle do 21. 8. 2024. 

Útvar: OdTK Sp. zn.: SZ UKZUZ 077698/2018/32899/5 
Vyřizuje: Ing. Petr Samochin Č. j.: UKZUZ 093569/2019 
E-mail: Petr.Samochin@ukzuz.cz   
Telefon: +420 606 784 315   
Adresa: Hroznová 2, 656 06 Brno Datum: 21. 8. 2019 
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3. Držitel tohoto pověření je po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí povinen 

neodkladně písemně informovat Oddělení trvalých kultur ÚKZÚZ o změnách ve 

skutečnostech, které byly podkladem pro jeho vydání.  

 

4. Držitel tohoto pověření splňoval od vypršení platnosti předchozího pověření pro 

testování v rámci Národního ozdravovacího programu rozmnožovacího materiálu a pro 

účely certifikace rozmnožovacího materiálu trvalých kultur podmínky k provádění 

testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na škodlivé organismy 

dle přílohy č. 2 k č.j. 74248/2014-MZE-17221 „NOPRM“. 

 

  O d ů v o d n ě n í : 

 

Žádostí ze dne 16.8.2018 účastník řízení požádal (v souladu s vyhlášeným záměrem 

ÚKZÚZ, č.j.: UKZUZ 045945/2015 ze dne 18. 5. 2015 týkajícím se zajištění testování 

rozmnožovacího materiálu prostřednictvím NOPRM) o vydání pověření výkonem odborné 

činnosti laboratoře pro účely testování škodlivých organismů v Národním ozdravovacím 

programu rozmnožovacího materiálu a pro účely certifikace rozmnožovacího materiálu 

trvalých kultur k provádění testování RM chmele révy a ovocných druhů na ŠO dle 

přílohy č. 2 k Čj.: 64262/2017-MZE-17221 „NOPRM“. 

 

Žádost byla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti, a tedy bylo možné o 

žádosti rozhodnout. 

Ke své žádosti doložil účastník řízení doklady prokazující nezbytné kvalifikační předpoklady 

odborné způsobilosti dle § 17 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., vyhlášky č. 332/2006 Sb., o 

množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a 

okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu a vyhlášky č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr 

vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.  

 
Při kontrole ze dne 6. 2. 2019 (protokol o kontrolním zjištění ze dne 6.2.2019 

č.1/NOPRM/2019, týkající se ověření způsobilosti pověřovaného pracoviště/laboratoře testovat 

rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, révy a chmele na přítomnost škodlivých 

organizmů bylo zjištěno, že pracoviště splňuje prostorové, personální, technické a další, tak jak 

byly uvedeny ve vyhlášeném záměru.  

 

Jména osob odpovědných za provoz pracoviště, včetně příslušných kontaktů, jsou uvedeny 

v provozním řádu příslušného pracoviště. 

 

V řízení účastník doložil, že je schopen zajistit nestrannost, kvalitu a ochranu důvěrných 

informací (Příloha č. 6 dokumentu OD 3 Personální dokumentace).  

 

Mezi prováděním úkolů, k jejichž provádění je zmocněna, a jejími dalšími činnostmi 

nebude docházet ke střetu zájmů (dokument RD 26 Organizační struktura a Příloha č. 6 

dokumentu OD 3 Personální dokumentace). 

 

Při nesplnění podmínek pro provádění testování může ÚKZÚZ pověřené osobě pověření zrušit  

(§ 17 odst. 14 zákona č. 219/2003 Sb.). Pověřené osobě neplyne ze strany ÚKZÚZ žádný 

finanční nebo hmotný nárok (§ 17 odst. 15 zákona č. 219/2003 Sb.). 
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Protože byly splněny všechny podmínky stanovené zákonem č. 219/2003 Sb., vyhláškou č. 

332/2006 Sb., vyhláškou č. 61/2011 Sb. a dle vyhlášeného záměru k zajištění testování 

rozmnožovacího materiálu prostřednictvím NOPRM, ÚKZÚZ podané žádosti o vydání 

pověření k zajištění tohoto testování vyhověl a podle § 17 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb. 

pověření účastníkovi řízení udělil. 

 

Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í : 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 

zemědělství prostřednictvím Oddělení trvalých kultur ÚKZÚZ, Hroznová 2, PSČ 656 06 Brno. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí, 

nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí.  

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob doručení: - Obchodní společnost Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský  

                                Holovousy s.r.o. datovou schránkou, 

 DS:  ds5uxah;  

                             - spis. 
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