 

Číslo jednotného registru
Jednotné podací místo:
ÚKZÚZ *
Odbor osiv a sadby
registrace firem
Za opravnou 4
150 06 Praha 5 - Motol






Jednotná registrace A EVIDENCE osob,
které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

S ohledem na činnost firmy podávám(e)1):
q	Žádost o registraci - podle § 16 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. (Vyplňte Přílohu č. 1)
q	Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu podle § 20-22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 2)
q	Žádost o registraci - podle § 12 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 3A)
q	Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Vyplňte Přílohu č. 3B) 
	právnická osoba1)
podnikající fyzická osoba1)

podnikající fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce1)
Jméno a příjmení (FO) /Obchodní název (PO) a bydliště/sídlo žadatele  .......................……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
		
IČ………………..……Datum narození………………………Telefon/fax…………………………………….. 

E-mail……………………………………

Adresa žadatele určená k doručování 2)………………………………………………………………………….

Jméno, příjmení a adresa osoby zmocněné žadatelem k jednání 3) : …………………………………………..

………………………………………………………………….. 





V…………………………….   dne: …………………                    Podpis a razítko žadatele

*)  ÚKZÚZ - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1) Zaškrtněte odpovídající údaj, 2) Vyplňte, jen pokud žádáte doručit na jinou adresu než je adresa Vašeho bydliště/sídla, 3)  Nutno doložit plnou moc zmocněnce; to neplatí, jedná-li za žadatele statutární zástupce. 
Přílohy:  	(1) k žádosti o registraci podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (1 strana)
                 	(2) k žádosti o udělení licence podle § 20-22  zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (2 strany)
                 	(3A) rozsah činnosti žadatele o registraci osob podle § 12, odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., samostatné provozovny (2 strany), 
(3B) žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb. (1 strana)


Návod k vyplnění žádosti:
·	Žadatel vyplní povinně úvodní stranu tiskopisu.
·	Je-li předmětem žádosti udělení registrace podle zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č. 1, případně žádá-li žadatel současně o registraci podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyplní přílohu č. 3A, popř. přílohu č. 3B této žádosti. 
·	Je-li předmětem žádosti udělení licence podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č. 2, případně žádá-li žadatel současně o registraci podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, vyplní přílohu č. 3A, popř. přílohu č. 3B této žádosti. 
·	Je-li předmětem žádosti pouze registrace podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, musí být vyplněna příloha č.  3A, popř. příloha č. 3B této žádosti.
·	V příloze č. 3A žadatel uvádí rozsah a zaměření své činnosti pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které hodlá uvádět na trh. Dále uvede samostatné provozovny. Pokud má více provozoven, je třeba přiložit k žádosti jejich seznam s uvedením kontaktních údajů. 
V příloze č. 3B žadatel může požádat současně s žádostí o registraci i o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., nebo o oprávnění k vystavování náhradních pasů podle § 19 zákona č. 326/2004 Sb. 


·	Správní poplatek: 
-	při registraci osoby podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, bude žadatelem uhrazen správní poplatek vylepením kolkové známky ve stanovené výši, dle § 46 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na příloze č. 1 této žádosti.
-	při podání žádosti o udělení licence podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, bude správní poplatek uhrazen vylepením kolkové známky ve stanovené výši na příloze č. 2 této žádosti.
-	při registraci podle § 12 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, není vyžadována úhrada správního poplatku, ale žadatel je povinen uhradit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému případné náklady, které mu vznikly při provádění příslušných odborných úkonů.


Dotazy a informace k žádosti o registraci osob:
 
q	podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb.: Ing. Nevena Prokešová: 257 294 298
q	podle § 20-22 zákona č. 149/2003 Sb.: Ing. Lada Krnáčová: 221 812 351
q	podle § 12 odst. 1 a § 17 zákona č. 326/2004 Sb.: Ing. Jiří Vyhnánek: 235 010 370 
      a Ing. Miloslava Táborská: 235 010 333







                    
Místo pro
vylepení
kolkové známky

100 Kč
Příloha č. 1																							





Žádost o registraci osob

podle § 16 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

Zaměření žadatele 1)

q	výroba rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu
q	dovoz rozmnožovacího materiálu za účelem uvedení do oběhu
q	uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

Specifikace činnosti podle skupin plodin 1):

Rozmnožovací materiál:
q	ovocných druhů (včetně jahodníku) 
q	vinné révy
q	chmele 
q	okrasných druhů
q	sazenic zelenin


K žádosti přikládám následující doklady1):
q	u fyzických osob doklad o odborné způsobilosti (originál nebo úředně ověřená kopie výučního listu, vysvědčení nebo diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy)
q	u právnických osob písemné prohlášení o zastupující osobě, která musí prokázat svou odbornou způsobilost dokladem (originál nebo úředně ověřená kopie výučního listu, vysvědčení nebo diplomu z odborné zemědělské nebo zahradnické školy)
q	kolková známka (100 Kč) jako správní poplatek





							Podpis a razítko žadatele




1)  Zaškrtněte odpovídající údaj 




Příloha č. 2

 


Místo pro nalepení kolkové známky
Místo pro úřední záznamy:
	file_0.wmf
 


 


Žádost o udělení/prodloužení doby platnosti1) licence 
k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
podle § 20 a 22 zákona č. 149/2003 Sb., zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

q	právnická osoba1) 
q	fyzická osoba1)
q	fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce1)

Žadatel – fyzická osoba/právnická osoba (vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Fyzická osoba
Jméno:
Příjmení:
Obchodní firma nebo název:
Rodné číslo, bylo-li přiděleno:2)










Datum narození:








Okres narození:2)
Místo narození:2)

Právnická osoba
Název (dle Obchodního rejstříku):

Fyzická osoba uvede: adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, právnická osoba uvede: adresu sídla
Ulice:
č.  
PSČ:





Obec:
IČ, bylo-li přiděleno:








Mobil:









Tel:









E-mail:
Číslo jednotného registru, bylo-li přiděleno:





Odpovědný zástupce žadatele (právnická osoba vyplní vždy, fyzická osoba jen byl-li ustanoven)
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo, bylo-li přiděleno:2)










Datum narození:








Okres narození:2)
Místo narození:2)
Trvalý pobyt
Ulice: 
č.
PSČ:





Obec:

V
dne


						Podpis  (razítko) žadatele:

1) 	Zaškrtněte odpovídající údaj.
2) 	Rodné číslo, okres narození a místo narození je požadováno pro účely pořízení výpisu z evidence Rejstříku trestu dálkovým přístupem.



Příloha k Žádosti o udělení/prodloužení doby platnosti licence podle zákona č. 149/2003 Sb.
K žádosti o udělení licence přikládám*):
Jako fyzická osoba:
q	Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání žadatele
q	Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe
q	Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona)
q	Kolková známka (správní poplatek)
Jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce: 
q	Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání odpovědného zástupce
q	Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné prohlášení)
q	Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona
q	Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona)
q	Kolková známka (správní poplatek)
K žádosti o prodloužení doby platnosti licence přikládám*):
Jako fyzická osoba:
q	Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe
q	Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona)
q	Kolková známka (správní poplatek)
Jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce: 
q	Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné prohlášení)
q	Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona
q	Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího pracovníka státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona)
q	Kolková známka (správní poplatek)
*)	Zaškrtněte odpovídající údaj
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Rozsah činností žadatele o registraci osob podle § 12 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zaškrtněte odpovídající údaj                    
__________________________________________________________________________________

	Uvádění na trh určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vypěstovaných nebo vyrobených na území České republiky (§ 12 odst. 1 písm. a) zákona)


□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě I.1.).

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem, a jsou produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin a jsou určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě I.2.).


□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě II.1.). 

□   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě dovozu nebo přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř dané zóny, a jsou produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin a jsou určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části A bodě II.2.). 
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	Dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, s výjimkou rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dovážených jen pro vlastní užití nebo ke spotřebě během přepravy (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona) 

□ Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro celé Společenství, a které musí být podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona vždy opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části B bodě I.).

□ Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy, závažné pro určité chráněné zóny, a které musí být podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona opatřeny rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport, platným pro danou zónu v případě dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny (uvedené v příloze č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, části B bodě II.).

	Na území České republiky provozování společného obchodního skladu, odesílacího střediska nebo balírny nesadbových hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) nebo jejich pěstování pro nesadbové účely na výměře 1 hektar nebo větší a uváděných na trh (§ 12 odst. 1 písm. c) zákona                                                      a příloha č. 10 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů): 
 
	Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory

	□  pěstované na výměře 1 ha nebo větší

	□  skladované ve společných obchodních skladech a odesílacích střediscích

	□  balené a uváděné na trh

  □    Vydávání náhradních rostlinolékařských pasů (§ 12 odst. 1 písm. d) zákona)   



Samostatné provozovny (místo pěstování rostlin, skladování rostl. produktů, balíren):* 

Název ………………………………Adresa   …………………………………PSČ…………..


Kontaktní osoba……….…..…………………………tel./mail…………….…………………..




*) vyplní žadatel jen v případě, že adresa provozovny je odlišná od adresy uvedené na žádosti 
       


Příloha č. 3B:

Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Zaškrtněte  odpovídající údaj  

□   žádám o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4  zákona a podle § 10 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 215/2008, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přikládám návrh vzoru (vzorů) rostlinolékařského pasu (pasů), který (které) hodlám používat. *) 


Poučení :


*) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) udělí oprávnění k vystavování rostlinolékařských (RL) pasů současně s registrací osoby nebo již registrované osobě. Přílohou rozhodnutí o udělení oprávnění k vystavování RL pasů je schválený vzor RL pasu, který jako návrh předloží osoba buď současně s žádostí o udělení oprávnění k vystavování RL pasů, nebo při místním šetření provedeném pracovníky ÚKZÚZ při kontrole žádosti o registraci.


	





