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I. 
 

Úřední sdělení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o 

způsobu a termínech podávání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské 

kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a o způsobu vedení 

plánu pozemků a objektů v místech, ve kterých jsou rostliny, rostlinné 

produkty nebo jiné předměty pěstovány, vyráběny, skladovány nebo 

používány, a o termínech jeho předávání 

 
 Právnické nebo fyzické osoby registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou povinny podle § 13 odst. 1 
písm. e) požádat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o provedení 
soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 
stanovených přílohou č. 9, část A, bod I. a II. vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 
215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin 
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 Cílem soustavné rostlinolékařské kontroly prováděné Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavem zemědělským podle § 15 zákona je zjistit, zda rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty stanovené v příloze č. 9 části A bodu I. a II. vyhlášky (dále 
jen „rizikové rostliny“) nejsou napadeny škodlivými organismy stanovenými vyhláškou 
a ověřit splnění zvláštních požadavků stanovených rovněž vyhláškou. 
 Dále právnické a fyzické osoby registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) 
zákona (dále jen „povinné osoby“) jsou povinny podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona 
vést a aktualizovat plán pozemků a objektů v místech, ve kterých jsou rizikové 
rostliny pěstovány, vyráběny, skladovány nebo používány (dále jen „plán rizikových 
rostlin“), nebo kde se tyto rizikové rostliny vyskytují, a tento plán poskytnout 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému před provedením 
soustavné rostlinolékařské kontroly. 

 

Způsob a termíny podávání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské 

kontroly  
 K podání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly použije 
povinná osoba vzor uvedený v příloze tohoto sdělení. Žádost odesílá povinná osoba 
na adresu oblastního odboru Sekce zemědělské inspekce ÚKZÚZ územně 
příslušného místu produkce rizikových rostlin uvedených v plánu rizikových rostlin, a 
to: 
► každoročně do 30. dubna - pro rizikové rostliny pěstované ve venkovních 
podmínkách 
► každoročně do 31. ledna - pro rizikové rostliny pěstované mimo venkovní 
podmínky a pro rostlinné produkty a jiné předměty. 

K žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly musí být povinnou 

osobou přiložen i plán rizikových rostlin platný pro určité období. 

 

Vedení a upřesňování plánu rizikových rostlin povinnou osobou 
 Plán rizikových rostlin musí být veden povinnou osobou písemně a musí 
obsahovat alespoň předpokládané druhy a množství rizikových rostlin, které se 
vyskytují (nebo budou vyskytovat) v místě produkce v časovém období uvedeném 
v plánu rizikových rostlin ode dne podání žádosti, umístění těchto rostlin v tomto 
místě a údaj, zda příslušné rizikové rostliny jsou určeny k přemístění do chráněné 
zóny podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona. Povinná osoba ke zpracování plánu 
rizikových rostlin použije formulář uvedený v příloze tohoto sdělení („Přehled rostlin, 



rostlinných produktů a jiných předmětů v místě produkce“), nebo jinou formu 
evidence obsahující požadované údaje (např. čitelné kopie vyplněných formulářů 
žádostí o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu dle zákona č. 
219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, nebo evidenci o 
školkařské činnosti vedenou dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů). 
V případech, kdy se po odeslání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské 
kontroly a plánu rizikových rostlin změní rozsah, druh nebo umístění rizikových 
rostlin v místě produkce, oznámí povinná osoba tuto změnu písemnou formou 
neprodleně příslušnému oblastnímu odboru.  
 
 Nedodržením termínů podání žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské 
kontroly včetně plánu rizikových rostlin se povinná osoba vystavuje riziku opoždění 
uvádění rizikových rostlin na trh oproti plánovanému termínu v důsledku opožděného 

provedení soustavné rostlinolékařské kontroly těchto rizikových rostlin. Tato 

kontrola je zároveň zásadním a neopominutelným podkladem pro vystavení 

rostlinolékařských pasů či rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu na 

příslušné rizikové rostliny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha k úřednímu sdělení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 

Vzor žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly 

 

Vzor žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly 

         Podací místo:
1 

 

 

 

 

Žádost 
o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných 

předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

 

I. Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení nebo obchodní firma (název) žadatele: ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresa žadatele určená k doručování: ………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 (obec, ulice, PSČ) 

Telefon: ……………………………………     Fax: ………………………………………… 

E-mail: ……………………………………… 

Registrační číslo: ………………………… 

 

II. Předmět žádosti 

Žádám podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly 

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přiloženém přehledu - plánu 

rizikových rostlin, pro období od ……….  do …………..  . 

Datum:  

Jméno:       Podpis:  

(hůlkovým písmem)     (případně razítko) 

 
 

 

Příloha k žádosti: Přehled rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v místě produkce 

– plán rizikových rostlin (celkem  ……..  listů) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Adresa oblastního odboru Sekce zemědělské inspekce ÚKZÚZ územně příslušného místu produkce rostlin, rostlinných 

produktů a jiných předmětů uvedených v příloze k žádosti 

 

 



Příloha k žádosti o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly 

 

Přehled rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v místě produkce 
 

Přehled o pěstovaných rostlinách nebo vyráběných rostlinných produktech a jiných 

předmětech, jejichž pěstování a výroba probíhá na území České republiky, které před 

následným uvedením na trh v rámci Evropské unie či přemístěním do chráněné zóny podléhají 

soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“). 

 

Příloha žádosti ze dne ……………č.j.: ……………… 

Číslo listu ………/ celkem listů ……… 

 

Jméno a příjmení/obchodní název/ osoby registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Registrační číslo: ………………………. 

 

Adresa provozovny (místa produkce): …………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Přehled pro období:    od…………….  do …….............. 

Druh rostliny 

(vědecký 

botanický název), 

rostlinného 

produktu, jiného 

předmětu  

Bližší 

identifikace 

rostlin
1) 

Umístění 

v provozovně 

(pozemek, objekt, 

řada) 

Množství
2) 

Určeno 

do 

chráněné 

zóny    

ano / ne  

Původ
3) 

      

      

      

      

      

      

      

      

V případě potřeby pokračovat v tabulce na dalších listech 

 

1) Např. název odrůdy, číslo nebo vlastní označení partie 

2) Např. u polních a trvalých kultur výměra v ha 

3) Uvést ČR nebo označení jiné země původu   



II.  

 

Vzor žádosti o provedení průzkumu před založením porostu šlechtitelského, 

rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu 

 
 

Žádost o provedení průzkumu 

za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů před založením porostu šlechtitelského, 

rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu (na základě § 6 odst. 1 zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“) 

 

Určeno místně příslušnému pracovišti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“), adresa: 

 

 

 

 

 

Žadatel, fyzická nebo právnická osoba, která hodlá šlechtitelský, rozmnožovací nebo 

reprodukční materiál pěstovat: 

 

Jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu):  

...................................................................................................................................................... 

Název, obchodní firma: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Adresa k doručování: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Sídlo v případě právnické osoby:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Registrační číslo podle § 12 odst. 1 zákona ................... 

Jméno, příjmení a doručovací adresu osoby zmocněné žadatelem k jednání s ÚKZÚZ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Identifikace pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu, nebo 

uznán zdroj reprodukčního materiálu (okres, obec, adresa, označení pozemku: parcelní číslo 

podle katastru nemovitostí, výměra pozemku a jeho zanesení do mapy s vyznačením měřítka, 

vyznačení budoucího porostu rozmnožovacího materiálu). 

…………………………………………………………………………………………...............

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



Rostliny, jejichž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo jejichž zdroj 

reprodukčního materiálu má být uznán: (zde zaškrtněte) 

 

 Citrus L.,      Abies Mill.,  

 Cydonia Mill.,      Castanea Mill.,  

 Fragaria L.,      Larix Mill.,  

 Malus Mill.,      Picea A. Dietr.,  

 Prunus L.,       Pinus L.,  

 Pyrus L.,       Populus L.,  

 Rubus L.,       Prunus L.,  

 Vitis L.,       Pseudotsuga Carr.  

 Quercus L.  

 

Podle § 6 odst. 1 zákona žádám ÚKZÚZ o provedení průzkumu před založením 

porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu za účelem  

zjištění výskytu škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A 

vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 

organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě 

škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření 

podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je překážkou uznání podle zvláštních 

právních předpisů
i,ii

. 

 

 

Datum ………………………  Jméno a podpis žadatele  ……………………………….. 

 

 

Žadatel bude písemně informován místně příslušným pracovištěm ÚKZÚZ do jednoho měsíce 

od doručení písemné žádosti na toto pracoviště ÚKZÚZ o termínu provedení průzkumu. 

 

 
                                                           
i Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
ii Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých  

 kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly v editovatelné podobě lze 
získat zde.  
 

Žádosti o provedení průzkumu před založením porostu šlechtitelského, 
rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu v editovatelné podobě lze získat zde.  

 
 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/formulare-ke-stazeni/kontroly-a-pruzkumy/zadost-SRK.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/formulare-ke-stazeni/kontroly-a-pruzkumy/zadost-pruzkum-vyskyt-SO.html

