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REGISTRACE PROFESIONÁLNÍCH PROVOZOVATELŮ
Kdo musí být registrován?
Registrovány musí být fyzické a právnické osoby provozující následující
činnosti
1)

DOVOZ do EU rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU ze třetích zemí
(včetně internetového prodeje)

2)

VÝVOZ z EU rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z území EU do třetích zemí

3)

UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V RÁMCI EU rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

A VYDÁVÁNÍ RL PASŮ, včetně prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (e-shopy,
zásilkové služby atd.)
Nově budou muset být RL pasy opatřeny všechny rostliny k pěstování a některá osiva. Budou
nové registrace – širší spektrum pěstitelů (např. pěstitelé bylinek, netřesků či vodních rostlin,
kaktusáři), osivářské firmy.
4)

OZNAČOVÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU (DOM) A DŘEVA dle ISPM 15

Prodej prostřednictvím smluv uzavřených na dálku
například internetový obchod
(e-shopy, zásilkové služby)
NUTNÁ REGISTRACE TĚCHTO
SUBJEKTŮ!
PRODEJ ROSTLIN K PĚSTOVÁNÍ VŽDY
S ROSTLINOLÉKAŘSKÝM PASEM
(rostlin podléhajících pasové
povinnosti), A TO I PŘI PRODEJI
KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI!
Netýká se např. řezaných květin.

Nový formát registračního čísla
CZ – stávající registrační číslo
CZ – XXXX (Např.: CZ – 1234)
Registrované osoby nemusí o tuto změnu žádat.
Automaticky od 14.12.2019 musí používat na RL pasech
a na balení konzumních brambor (bez ohledu na velikost balení)
registrační číslo v novém tvaru.
Současný formát
5450

Nový formát
CZ - 5450

Kdo NEMUSÍ být registrován?
Nařízení o zdraví rostlin* čl. 65 odst. 3.

Registrován NEMUSÍ být profesionální provozovatel, který dodává výhradně a
přímo konečným uživatelům malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů jiným způsobem, než je prodej prostřednictvím smluv uzavřených na
dálku.
Malá množství rostlin, rostlinný produktů a jiných předmětů – pokud EK nestanoví
právním předpisem definici „malého množství“, tak se bude tato výjimka vztahovat na
jakékoliv množství.

* Nařízení
Evropského
parlamentu
a Rady(EU)
2016/2031

Jaký bude postup při registraci NOVÝCH profesionálních provozovatelů ?
Formulář nové žádosti o registraci bude umístěn na webu ÚKZÚZ.
Jeho součástí bude i tabulka skupin komodit, žádost o oprávnění k vydávání RL pasů
a žádost o ověření znalostí k provádění šetření za účelem vystavování RL pasů (elearning + test).
Možno uvést více osob za účelem ověření znalostí potřebných k provádění šetření.
Těmto osobám budou zaslány přihlašovací údaje ke složení distančního testu
umístěného na internetových stránkách ÚKZÚZ. Žadatel zaškrtá v tabulce skupin
komodit ty, které pěstuje.
Žádost o registraci a/nebo oprávnění k vydávání RL pasů zasílat na podatelnu
ÚKZÚZ (do DS) nebo na Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ (adresa bude uvedena na webu).
NOVĚ bude správní poplatek 100,-Kč za registraci, a to od data účinnosti novely RL
zákona*. Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 80 d) přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči – 100 Kč).
*Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3 k žádosti o registraci osob

Tabulka skupin komodit

Co musí udělat profesionální provozovatel registrovaný před 14. prosincem 2019?
POSTUP PRO PROFESIONÁLNÍ PROVOZOVATELE REGISTROVANÉ (OPRÁVNĚNÉ K
VYDÁVÁNÍ RL PASŮ) PŘED 14. PROSINCEM 2019
Všichni profesionální provozovatelé, kteří jsou registrovaní u ÚKZÚZ (bez ohledu
na to, zda vlastní oprávnění k vystavování RL pasů), budou považováni do
14.1.2021 za oprávněné k vydávání RL pasů a k provádění šetření pro účely
vydávání RL pasů. Do 14.1.2021 se budou muset přihlásit k e-learningu a úspěšně
složit test. Pokud to nestihnou, budou muset požádat znovu o oprávnění k vydání
RL pasů.
Všechny potřebné formuláře budou umístěny na webu ÚKZÚZ.
Bude zde umístěn také formulář žádosti o zaslání přihlašovacích údajů k
absolvování distančního testu pro stávající osoby oprávněné k vydávání RL pasů
(součástí bude tabulka skupin komodit).

NOVÝ FORMÁT ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ
platný od 14. prosince 2019
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2313 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální
náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro
dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny
Stanovuje jednotný formát a strukturu RL pasů – usnadnění identifikace RL pasu v kterémkoliv jazyce
LEGENDA
A - BOTANICKÝ NÁZEV (vědecký název, stačí rod)
B - REGISTRAČNÍ ČÍSLO ve tvaru „CZ – xxxx“
C - KÓD VYSLEDOVATELNOSTI
D - KÓD ČLENSKÉHO STÁTU EU nebo KÓD TŘETÍ ZEMĚ
POVINNÉ NÁLEŽITOSTI RL PASU:
• Slova „Rostlinolékařský pas“ (není povinný údaj)/ „Plant Passport“
• VLAJKA EVROPSKÉ UNIE (barevná – modrá+žlutá /černobílá) – levý horní roh
Položky ABCD uspořádané dle jednoho ze vzorů uvedených v nařízení.
Velikost RL pasu není stanovena. Údaje musí být čitelné a uspořádané do obdélníkového nebo čtvercového
tvaru. Musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků,
aby byly snadno odlišitelné.

KÓD VYSLEDOVATELNOSTI
Co si pod tím představit?

• u partií osiv, révy a ovocných dřevin – číslo přehlížené / uznané partie.
• u okrasných rostlin např. umístění ve školce
Písemný, číselný nebo alfanumerický kód, který má usnadnit případné vysledování příslušné
obchodní jednotky, pro kterou byl vydán RL pas.
Ponecháno na pěstitelích. Důležité je, aby byli schopni na základě uvedeného kódu zpětně
specifikovat umístění rostliny ve školce.
Kdy nemusí být kód vysledovatelnosti uveden?
Pokud jsou rostliny k pěstování připraveny k prodeji konečným uživatelům (bez jakékoliv další úpravy
a neexistuje-li žádné riziko šíření KŠO), není nutné položku C – kód vysledovatelnosti na RL pasu
vůbec uvádět. (Článek 83 2a) Nařízení o zdraví rostlin)
Komise stanoví prostřednictví prováděcího nařízení rostliny, kterých se tato výjimka netýká (rostliny
s dřevnatými částmi a rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum a jejich hybridů.
Nařízení se připravuje. (Článek 83 (3) nařízení o zdraví rostlin)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2313

VZOR

VZORY
ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH
PASŮ
Slova
ROSTLINOLÉKAŘSKÝ
PAS/ PLANT PASSPORT
VLAJKA EU v provedení
černá/bílá, modrá/žlutá
A - BOTANICKÝ NÁZEV
B - REGISTRAČNÍ ČÍSLO
ve tvaru „CZ – xxxx“
C - KÓD
VYSLEDOVATELNOSTI
D - KÓD TŘETÍ ZEMĚ
nebo KÓD ČLENSKÉHO
STÁTU EU

UKÁZKY NOVÝCH RL PASŮ
Různé způsoby připojení RL pasů k rostlinám
vytištěné přímo na květináči, samolepka, zápich, visačka,
přebal, krabička atd.

1

9

RL PASY DO CHRÁNĚNÉ ZÓNY
1 - Slova Rostlinolékařský pas – CHZ/ Plant Passport – PZ
9 – označení chráněné zóny
Dříve užívané kódy typu „b2“ pro Erwinia amylovora
nebo „c0.1“ pro Cryphonectria parasitica již nelze
používat.
Nově se pro označení CHZ na RL pasu používá vědecký
název příslušného KŠO nebo jeho EPPO kód.
Cryphonectria parasitica/ ENDOPA
Erwinia amylovora/ ERWIAM
V případě RL pasů pro chráněnou zónu neplatí výjimka
pro konečného uživatele. RL pasem musejí být opatřeny
i rostliny určené konečnému uživateli.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2313

CHRÁNĚNÉ ZÓNY
•
•

Seznam chráněných zón je uveden v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU)
2019/2072.
Zvláštní požadavky pro CHZ jsou uvedeny v příloze X prováděcího nařízení
Komise (EU) 2019/2072 (seznam rostlin, kterých se požadavky pro danou CHZ
týkají; seznam příslušných zón a požadavků).

Česká republika je CHZ pro houbového patogena Cryphonectria parastica - původce
korové nekrózy kaštanovníku. EPPO kód tohoto škodlivého organismu je ENDOPA.
Rostliny kaštanovníku (Castanea spp.) určené k pěstování, včetně osiva, dřeva a
samostatné kůry a nově také rostliny dubu (Quercus spp.) musí být pro
přemísťování do této chráněné zóny i pro přemísťování v rámci této zóny opatřeny
RL pasem pro chráněnou zónu. Na RL pasu musí být na příslušném místě uvedeno
buď Cryphonectria parastica nebo ENDOPA. Zvláštní požadavky pro tyto rostliny jsou
uvedeny v příloze X bodu 20. pro rostliny Castanea a bodu 21. pro rostliny Quercus.

CERTIFIKOVANÝ ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL
kombinace RL pasu s úřední návěskou
10 – Informace požadované
pro úřední návěsku pro osivo
nebo
jiný
rozmnožovací
materiál

Návěska pro CAC materiál bude
žlutá.

PŘIPOJOVÁNÍ RL PASŮ
a) NÁVĚSKA, SAMOLEPKA, VISAČKA, OBAL atd.
RL pas musí být připojen k „obchodní jednotce“, což může být jednotlivá rostlina,
plato, přepravní vozík, paleta, kontejner, popř. i celý náklad.
Jakmile však dojde k dělení této jednotky, je nutné vystavit nový RL pas.
b) RL PAS MŮŽE BÝT UVEDEN NA OBCHODNÍ DOKUMENTACI (FAKTURA/ DODACÍ LIST)
Pak již není nutné dávat RL pasy na jednotlivé obchodní jednotky (rostliny/ plata atd.).

EVIDENCE O RL PASECH
Vedení evidence o RL pasech nově 3 roky (místo 2 let).
Uchovávání může mít podobu uložení informací uvedených
v rostlinolékařském pasu do elektronické databáze, nebo
také formu dodacích listů či faktur.

RL PAS NA OBCHODNÍ DOKUMENTACI –
DODACÍM LISTU A FAKTUŘE

Tento způsob je výhodnější také
pro vedení evidence RL pasů.

NÁVRH VYHLÁŠKY – ZMĚNA PŘÍLOH K VYHLÁŠCE Č. 29/2004 SB., kterou se provádí
zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění
pozdějších předpisů
Průvodní list pro semenný materiál č.

.................../..................../...................
Odbě rate l:

Dodavate l:

Ide ntifikační čís lo:
Čís lo lice nce :

Datum nabytí právní moci:

Dře vina
Če s ký náze v
Vě de cký náze v

Pořadí

Evide nční čís lo uznané je dnotky

Čís lo potvrze ní o původu

Kate gorie

Typ zdroje

O bl ast
prove n i e n ce

Původ

1.
2.
3.
4.
5.
Množství

Pořadí

Surovina
(kg)

Osivo (kg)

Forma poče t bale ní

Rok
zrání
os iva

Kvalitativní parame try os iva
Čistota %

Klíčivost (% )

Hmotnost 1000 ks
(g)

Úče l použití
Poče t
k l í či vých
se m e n v 1
k g (k s)

Lesnick ý

Jiný

Os tatní údaje

1.
2.
3.
4.
5.
Doplňující údaje dodavate le :

Vys tave n dne :

Pře vzal ( jmé no, příp.otis k razítka, podpis ):

Razítko a podpis dodavatele (příp. osoby
oprávněné jeho jménem průvodní list
vystavit):

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS / PLANT PASSPORT
A

B

C

D

1
2
3
4
5
Vy světlivky : A - botanický název rostliny , B - kód "CZ - číslo jednotného registru", C - číslo p otvrzení o p ůvodu, D - u RM z členského státu EU dvoup ísmenný kód země p ůvodu, u RM z třetí země název země nebo její dvoup ísmenný kód

Které rostliny musí být opatřeny RL pasy?
Příloha XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072
Toto nařízení má 14 příloh.

PŘÍLOHA XIII - SEZNAM ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ
MUSÍ BÝT PRO PŘEMÍSŤOVÁNÍ V RÁMCI EU OPATŘENY RL PASEM
bod 1. všechny rostliny k pěstování, jiné než osivo
bod 2. rostliny, jiné než plody a semena, citrusů a révy vinné
bod 3. plody citrusů a jejich kříženců s listy a stopkami
bod 4. dřevo (blíže specifikované v tomto bodě)
body 5. - 10. osivo druhů s požadavky na RNŠO a KŠO
Vše ve vztahu k příslušným marketingovým směrnicím a jejich přílohám.
Cibule kuchyňská, pór zahradní, osivo dalších druhů rodu Allium, paprika roční, fazol obecný
a šarlatový, hrách setý, lilek rajče, bob obecný (zahradní), lilek brambor, tolice vojtěška,
brukev řepka, brukve (Brassica rapa L.), sója luštinatá, slunečnice roční, len setý, hořčice
setá, mandloň obecná, třešeň ptačí (Prunus avium L.), meruňka obecná, višeň obecná,
slivoň švestka (Prunus domestica L.), broskvoň obecná, slivoň vrbová (Prunus salicina
Lindley), rýže setá.

PŘÍLOHA XIII PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072

VÝJIMKA Z PASOVÉ POVINNOSTI
Přemísťování mezi provozovnami jednoho registrovaného provozovatele „v
těsné vzájemné blízkosti“. V případě ČR se tím rozumí celá ČR.
V tomto případě je nutné vést řádnou evidenci o přemísťování rostlin mezi
provozovnami.

NAHRAZOVÁNÍ RL PASŮ (nahrazení RL pasu novým RL pasem)
Dochází-li k dělení obchodních jednotek, pro které byl vydán původní RL pas.

V případě nahrazování RL pasu novým RL pasem, jsou požadavky na náležitosti
nového RL pasu totožné jako při vystavování nových RL pasů na vlastní výpěstky.
Pouze v případě, kdy bude nahrazován RL pas určený do chráněné zóny, má být pod
písmenem D uvedeno reg. číslo profesionální provozovatele, který vydal původní RL
pas. (Příloha VII Nařízení o zdraví rostlin, část B bod 1 g) ii)
Neexistuje „náhradní RL pas“, je vystaven NOVÝ RL pas.
Evidenci o původním i novém RL pase nutno vésti po dobu 3 let.
(Článek 93 Nařízení o zdraví rostlin)

SCHÉMA POUŽÍVÁNÍ RL PASŮ

SCHÉMA POUŽÍVÁNÍ RL PASŮ II

PLÁNY ŘÍZENÍ FYTOSANITÁRNÍCH RIZIK
Co to bude? Budou povinné? Jaký bude jejich význam?
U profesionálních provozovatelů, kteří budou mít plán řízení fytosanitárních rizik schválený ÚKZÚZ,
bude možné snížení četnosti kontrol ze strany ÚKZÚZ na jednou za dva roky (jinak minimálně
jednou ročně).
Plány řízení fytosanitárních rizik nebudou povinné.
Plán řízení fytosanitárních rizik budou muset obsahovat:
✓informace o registrované osobě (provozovny, druhy činnosti, druhy komodit atd.)
✓popis výrobních postupů
✓popis preventivních opatření ke zmírnění rizik spojených s kritickými body
✓postupy pro případ podezření na výskyt nebo zjištění karanténních škodlivých organismů nebo ŠO
podléhajících mimořádným opatřením EU (nařízení ÚKZÚZ)
✓informace týkající se vysledovatelnosti
✓úkoly a povinnosti pracovníků zapojených do plnění ohlašovací povinnosti, provádění šetření pro účely
vydávání RL pasů a do vydávání a připojování RL pasů
✓školení poskytované výše uvedeným pracovníkům
✓stanovení kritických bodů a systému jejich monitorování

E-learning a test
Absolvování e-learningového kurzu a následné prokazování znalostí formou
distančního testu.
E-learning bude mít obecnou a speciální části (dle pěstovaných komodit).
Distanční test bude obsahovat 30 otázek. Test bude úspěšně složen v případě
nejméně 25 správných odpovědí. Čas pro zpracování testu bude 60 minut a test
bude možné složit nejpozději do 30 dnů ode dne získání přístupu profesionálního
provozovatele k tomuto testu. Bude neomezený počet pokusů (o složení testu).

Formulář žádosti o zaslání přihlašovacích údajů k absolvování distančního testu
pro osoby již oprávněné k vydávání RL pasů bude umístěn na webu ÚKZÚZ.

Absolvování e-learningového kurzu a složení testu je podmínkou pro
udělení oprávnění k vydávání RL pasů. Osoba, která úspěšně složila test,
bude moci v rámci daného podniku proškolit další osoby k provádění
šetření pro účely vydávání RL pasů. (článek 90 odst. 2 nařízení o zdraví rostlin).
Poznámka: Bude se týkat všech školkařů (včetně ovocných školek, kde provádí uznávací
řízení ÚKZÚZ), a to z toho důvodu, že je podmínkou pro udělení oprávnění k
vystavování RL pasů. RL pasy bude vystavovat školkař, nikoliv ÚKZÚZ.
Oprávněný provozovatel může zajistit provádění šetření pro
účely vydávání RL pasů zaměstnancem nebo na základě
smluvního vztahu jinou osobou (např. poradcem), která
zdárně absolvovala e-learning a test pro danou skupinu
komodit. Odpovědnost za prováděná šetření a vydávání RL
pasů však nese oprávněný provozovatel.

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů
provádí
▪ oprávněný provozovatel NEBO
▪ v určitých případech ÚKZÚZ
1) Jedná-li se o vizuální prohlídky, vzorkování a testování v případě
podezření na výskyt:
Ohlašovací povinnost!

• karanténního škodlivého organismu
• karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny v příslušné chráněné zóně
• škodlivých organismů podléhajících mimořádným opatřením EU (budou přímo nařízení EK, nařízení
ÚKZÚZ již nebudou),
• při překročení prahové hodnoty výskytu regulovaného nekaranténního škodlivého organismu (RNŠO)

2) V bezprostředním okolí místa produkce, pokud tam oprávněný
provozovatel nemá přístup a pokud je takové šetření podmínkami
vyžadováno.

3) Pokud provedení šetření úředním orgánem je vyžadováno na

základě zvláštních požadavků pro přemísťování rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů v rámci území EU ve vztahu k určitým
škodlivým organismům (uvedeným v příloze VIII prováděcího
nařízení (EU) 2019/2072 – Seznam rostlin, rostlinných produktů a
jiných předmětů původem z EU a odpovídající zvláštní požadavky pro
jejich přemísťování na území EU).
4) V rámci uznávacího řízení ÚKZÚZ (osiv zemědělských druhů, sadby
zeleniny a RM ovocných druhů, chmele a révy) v působnosti
marketingových směrnic, pokud tyto komodity podléhají pasové
povinnosti).
5) Profesionální provozovatel, který není oprávněn k vystavování RL
pasů a chce uvádět do oběhu rostliny s RL pasy, musí požádat ÚKZÚZ
o provedení šetření a vydání RL pasů (zpoplatněné činnosti).

Komodity, pro které je stanoven požadavek na
úřední prohlídku nebo vzorkování v příloze VIII
prováděcího nařízení 2019/2072
Pro výše uvedené rostliny bude podána žádost na ÚKZÚZ, a to v
termínech do 31.1. pro skleníkové rostliny a do 30.4. pro rostliny
ve venkovních podmínkách. (obdoba žádosti o SRK; formulář
žádosti bude umístěn na webu ÚKZÚZ)
Inspektor ÚKZÚZ provede na základě této žádosti šetření ve
vhodném termínu.
Inspektor současně provede prohlídku okolí školek v případě, že je
to podmínkou pro vystavení RL pasů a školkař do tohoto okolí nemá
přístup.

Co bude v roce 2020?
Bude soustavná rostlinolékařská kontrola (SRK)?
NEBUDE. Oprávnění provozovatelé nebudou podávat žádost o provedení SRK.
Co tedy bude v roce 2020?
Šetření pro účely vydávání RL pasů budou provádět ve svých provozech (firmách/
školkách) OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVATELÉ.
Přechodné období 14.12.2019 – 14.1.2021
(do jednoho roku ode dne účinnosti novely zákona č. 326/2004 Sb.)

Ale co Ti, kteří ještě nebudou mít projitý e-learning a složený test?
Všichni profesionální provozovatelé, kteří jsou registrovaní u ÚKZÚZ (bez ohledu na to,
zda vlastní oprávnění k vystavování RL pasů), budou dle návrhu novely RLZ považováni
do 14.1.2021 za oprávněné k vydávání RL pasů a k provádění šetření pro účely vydávání
RL pasů.

CO BUDE KONTROLOVAT ÚKZÚZ A V JAKÉM TERMÍNU?
Bude nová kontrola v rámci rostlinolékařského dozoru. (Nebude se o ni žádat.)
V rámci této kontroly bude inspektor ve vhodném termínu min. jednou
ročně kontrolovat DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ OPRÁVNĚNÝCH
PROVOZOVATELŮ:
•
•
•
•

vedení záznamů o provedených šetřeních pro účely vystavování RL pasů
evidenci vydaných RL pasů
namátkově zdravotní stav rostlin
to, zda má podnik osobu, která absolvovala e-learning a složila test
(netýká se přechodného období 14.12.2019-14.1.2021)
• další povinnosti oprávněných provozovatelů dle nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) 2019/827 „o kritériích pro operátory“
(nabývá účinnosti 14. prosince 2020)

ZDROJE INFORMACÍ
O NOVÉM FYTOSANITÁRNÍM
REŽIMU
WEB ÚKZÚZ

vstup přes ikonu

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.
Děkuji kolegům za spolupráci při přípravě této prezentace.
Ing. Táňa Klailová
Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Tana.Klailova@ukzuz.cz

