
Otázka, situace         

 

Povinnosti dopravců, poštovních služeb a internetových prodejců a jiných 

profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje 

prostřednictvím smluv uzavřených na dálku 

Základní informace 

Letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy mají dát cestujícím informace o  

a) rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které nesmějí být dováženy na území EU 

(popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, vymezené na území ČR), pokud pocházejí 

z jakýchkoli nebo určitých třetích zemí nebo území; 

b) rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které mohou být dovezeny na území EU 

nebo na tomto území přemísťovány (popřípadě dováženy nebo přemísťovány do chráněné zóny, 

vymezené na území ČR), pouze pokud jsou splněny zvláštní nebo rovnocenné požadavky; 

c) vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které nesmějí být 

dováženy na území EU; 

d) malých množstvích určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, dovážených na území 

EU jako součást osobního zavazadla cestujících, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským 

osvědčením. 

Tyto informace poskytnou ve formě plakátů nebo brožur a případně na svých internetových stránkách. 

Poštovní služby a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv 

uzavřených na dálku (internetoví prodejci, prodejci uskutečňující prodej prostřednictvím telefonu, 

faxu, e-mailu nebo na základě nabídkových katalogů) mají zpřístupnit svým zákazníkům výše uvedené 

informace týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů alespoň prostřednictvím 

internetu. 

Profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje rostlin, rostlinných produktů a jiných 

předmětů (podléhajících fytosanitárním omezením) prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, 

musejí být registrováni v úředním registru profesionálních provozovatelů. 

Profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje rostlin, rostlinných produktů a jiných 

předmětů (podléhajících fytosanitárním omezením) prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, 

musejí opatřovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty (podléhající fytosanitárním 

omezením) rostlinolékařskými pasy. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat 

Provozovatelé letišť a mezinárodní dopravy, profesionální provozovatelé, zapojení do prodeje 

prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, poštovní služby. 

 

 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/ro/Prehled/


Jaké jsou podmínky a postup 

Letiště a provozovatelé mezinárodní dopravy zpracují příslušné plakáty a brožury ve spolupráci 

s ÚKZÚZ. Na internetových stránkách mohou využít odkaz na příslušné internetové stránky ÚKZÚZ. 

Poštovní služby a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv 

uzavřených na dálku, mohou rovněž využít odkaz na příslušné internetové stránky ÚKZÚZ. 

Profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na 

dálku, musí požádat o registraci a o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení  

Pro bližší pokyny k poskytování informací je vhodné kontaktovat ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin. 

Splnění povinnosti registrace a získání oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů se zahájí 

podáním žádosti o registraci do úředního registru pro účely rostlinolékařské péče. 

Kde, s kým a kdy otázku řešit 

Podání vyplněné žádosti včetně příloh se zasílá na podatelnu ÚKZÚZ, nebo přímo na adresu Odboru 

osiv a sadby ÚKZÚZ Praha: 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Odbor osiv a sadby – registrace firem 

Za Opravnou 4 

150 06 Praha 5 

Odbornou agendu registrace osob (správa úředního registru) zajišťuje ÚKZÚZ, Sekce osiv, sadby 

a zdraví rostlin, Odbor osiv a sadby, oddělení správní. 

Ustanovení o povinnosti registrace profesionálních provozovatelů, kteří jsou zapojeni do prodeje 

prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, a o jejich povinnosti opatřovat rostliny, rostlinné 

produkty a jiné předměty podléhající fytosanitárním omezením rostlinolékařskými pasy jsou účinná 

od 14. prosince 2019. 

Jaké doklady jsou třeba 

Žádost o zápis do úředního registru, žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů. Jedná 

se o formuláře „Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostliny, 

rostlinné produkty a jiné předměty“ a "Příloha č. 3". 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Osoba nebo subjekt podléhající registraci podá žádost o registraci a o oprávnění k vystavování 

rostlinolékařských pasů. K tomu se použijí formuláře „Jednotná registrace a evidence osob, které 

vyrábějí a uvádějí do oběhu rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty“ a "Příloha č. 3". Jejich aktuální 

podoby jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatek za správní úkon přijetí žádosti o registraci je 100 Kč, jak je uvedeno v příloze k zákonu 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (část V, položka 88). 

 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_uvodni-stranka.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_uvodni-stranka.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_osivo-a-sadba_formulare-ke-stazeni_registrace-dodavatelu_priloha-c-3.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/formulare-ke-stazeni/osivo-a-sadba/registrace-dodavatelu/


Jaké jsou způsoby a lhůty pro vyřízení 

ÚKZÚZ na základě posouzení žádosti buď: 

a) vyhoví žádosti a vydá doklad o provedení zápisu profesionálního provozovatele do úředního 

registru pod registračním číslem. 

b) rozhodne o zamítnutí žádosti správním rozhodnutím (15. denní lhůta na odvolání v poučení 

rozhodnutí od jeho doručení), nebo 

c) správní řízení zastaví (15. denní lhůta na odvolání v poučení usnesení od jeho doručení). 

ÚKZÚZ rozhodne o žádosti neprodleně, tj. podle konkrétních okolností – v řádu hodin (dovozci, vývozci) 

až do 5 pracovních dnů, a to podle výsledku zjištění, zda žadatel naplnil podmínky zápisu do registru či 

nikoli. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení otázky 

- 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- 

Elektronická služba, kterou lze využít 

podatelna@ukzuz.cz 

Adresa elektronického podání: 

Název DS: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ID DS: ugbaiq7 

Maximální velikost 1 zprávy: 20 MB 

Více informací o el. podáních na stránkách ÚKZÚZ.  

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

- 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Pokud se kontrolou nebo v rámci úřední činnosti ÚKZÚZ (podnět) zjistí, že osoba či subjekt není 

registrován, ačkoli by registrován měl být a sám tuto povinnost nesplnil, jde o porušení zákona 

č. 326/2004 Sb. V těchto případech lze takové jednání sankcionovat do výše 2 000 000 Kč. 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 25. 10. 2022 

Popis byl naposledy aktualizován ke dni 25. 10. 2022 

Datum konce platnosti popisu 

- 

Související předpisy 

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

pozdějších předpisů. 

mailto:podatelna@ukzuz.cz
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna


Předpisy, dle kterých se postupuje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým 

organismům rostlin, čl. 45, 55, 65, 81. 

Zodpovědný útvar 

ÚKZÚZ, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 

 


