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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, sdělujeme následující.
Obecně
Od 14. 12. 2019 jsou použitelné předpisy Evropské unie (EU), které přinesly novou úpravu ve
fytosanitární oblasti. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU)2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům
rostlin,
v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“) a řadu jeho prováděcích právních
předpisů. Nařízení EU jsou přímo použitelnými předpisy, které platí přímo na celém území EU.
V návaznosti na nový evropský fytosanitární právní rámec byl odpovídajícím způsobem upraven
i zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky.
Mezi výše zmíněné prováděcí právní předpisy k nařízení (EU) 2016/2031 patří např. prováděcí
nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné
podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o
ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin (dále jen „prováděcí nařízení
(EU)2019/2072“) nebo 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.
Pokud jde o vzájemnou souvislost, resp. vztah těchto předpisů, prováděcí nařízení jsou vydána
na základě nařízení (EU) 2016/2031 a pouze v jeho mezích a v rámci svěřené pravomoci
upravují konkrétněji danou část, např. seznamy škodlivých organismů a rostlin nebo náležitosti
a podobu rostlinolékařských pasů.
K pasové povinnosti
Nařízení (EU) 2016/2031 stanoví, že pro přemisťování určitých rostlin, rostlinných produktů a
jiných předmětů na území EU jsou vyžadovány rostlinolékařské pasy. Seznam rostlin,
rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území EU je vyžadován

rostlinolékařský pas, je uveden v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Patří mezi
ně mimo jiné všechny rostliny k pěstování a osiva uvedená v bodech 5. – 11. této přílohy.
Nový fytosanitární režim a povinnosti stanovené nařízením (EU) 2016/2031 se však
především vztahují na podnikající fyzické a právnické osoby (tzv. profesionální
provozovatele), kteří se profesionálně zabývají některou z činností souvisejících s
rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty, jak je uvádí nařízení a mají
regulovat dovoz a přemisťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
(zejména ve smyslu uvádění na trh) při činnosti těchto profesionálních provozovatelů.
Rostlinolékařské pasy mohou být vydávány profesionálními provozovateli, kteří jsou registrováni
a oprávněni pro vydávání rostlinolékařský pasů nebo příslušným orgánem, kterým je pro Českou
republiku Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Oprávnění provozovatelé
mohou vydávat rostlinolékařské pasy pouze pro rostliny, za něž jsou odpovědní.
Pokud tedy nejste profesionálním provozovatelem ve smyslu nařízení (EU) 2016/2031,
můžete přemisťovat příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, bez
rostlinolékařských pasů.
S pozdravem
Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
ředitel Odboru zdraví rostlin

