Otázka, situace

Plán řízení rizik škodlivých organismů
Proč a jak bych měl zavést plán řízení rizik škodlivých organismů?
Základní informace
Oprávněný provozovatel může mít zaveden plán řízení rizik škodlivých organismů. Uplatňování
takového plánu má přispět k posílení preventivních opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů stanovených fytosanitárními předpisy EU a ke včasnému řešení fytosanitárních problémů.
Pokud provozovatel takový plán uplatňuje, může být ze strany ÚKZÚZ kontrolován ohledně vydávání
rostlinolékařských pasů méně často; místo minimálně jedné kontroly ročně to může být jednou za dva
roky.
Kdo plán řízení rizik zpracovává a schvaluje?
Zpracování plánu je v kompetenci oprávněného provozovatele. Návrh plánu se předkládá ÚKZÚZ, který
jej schválí, pokud splňuje všechny níže uvedené podmínky.
Co má plán řízení rizik škodlivých organismů obsahovat?
a) informace o registraci oprávněného provozovatele:
− název, adresa a kontaktní údaje provozovatele,
− způsoby nakládání s dotčenými komoditami, např. dovoz, přemísťování v EU,
− druh činnosti – tzn. vydávání rostlinolékařských pasů,
− adresa provozoven a poloha pozemků, kterých se činnost týká,
− druhy komodit, čeledi, rody nebo druhy rostlin a rostlinných produktů a případně
povahu jiných předmětů, kterých se činnost týká;
b) informace týkající se vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, tzn.
způsob provádění záznamů o nakoupených a expedovaných rostlinách s rostlinolékařským
pasem,
c) popis výrobních postupů oprávněného provozovatele a jeho činností, pokud jde
o přemísťování a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;
d) stanovení a analýzu kritických bodů výrobních postupů a postupů při přemísťování dotčených
komodit, tj. bodů, které představují riziko z hlediska zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů stanovených fytosanitárními předpisy EU a jsou významné pro dodržování
legislativních opatření,
e) popis preventivních opatření přijatých oprávněným provozovatelem ke zmírnění rizik
spojených s kritickými body;
f) popis zavedených postupů pro případ podezření na výskyt nebo zjištění výskytu karanténních
škodlivých organismů nebo škodlivých organismů podléhajících mimořádným opatřením EU,
včetně způsobu zaznamenávání zjištění a učiněných kroků;
g) úkoly a povinnosti pracovníků, kteří jsou zapojeni do:
− podávání hlášení o podezření nebo zjištění výskytu karanténního škodlivého
organismu nebo škodlivého organismu podléhajícího mimořádným opatřením EU na
dotčených komoditách, které jsou pod kontrolou oprávněného provozovatele,
− šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů,
− vydávání rostlinolékařských pasů a připojování rostlinolékařských pasů;

h) školení poskytované výše uvedeným pracovníkům.
V jaké podobě má být plán zpracován?
Plán má být zpracován pokud možno ve formě standardního provozního (operačního) postupu.
Kde, s kým a kdy otázku řešit
Žádost o schválení plánu řízení rizik se podává ÚKZÚZ, Sekci osiv, sadby a zdraví rostlin, Odboru zdraví
rostlin.
Jaké jsou potřebné formuláře
Pro podání žádosti o schválení plánu řízení rizik nejsou stanoveny žádné formuláře.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Pro schválení plánu řízení rizik není stanoven žádný poplatek.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pro schválení plánu řízení rizik není stanovena žádná lhůta.
Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@ukzuz.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 14. 12. 2019.
Popis byl naposledy aktualizován ke dni 14. 12. 2019
Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
Předpisy, podle kterých se postupuje
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, čl. 91
Zodpovědný útvar
ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin

