
Otázka, situace 

Kdy a jak provádí oprávněný provozovatel šetření za účelem vydání 

rostlinolékařského pasu? 

 

Základní informace 

Rostlinolékařský pas může být vydán pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pouze tehdy, 

pokud šetření provedené oprávněným provozovatelem, nebo v určitých případech ÚKZÚZ prokázalo, 

že jsou splněny zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy. 

Kdo šetření provádí 

Šetření provádí oprávněný provozovatel, kromě stanovených případů, kdy šetření má vykonat ÚKZÚZ. 

Do šetření mohou být zapojeni zaměstnanci oprávněného provozovatele, pokud jsou odpovídajícím 

způsobem proškoleni. Šetření může být zajišťováno také prostřednictvím jiné osoby na základě 

smluvního vztahu, pokud tato osoba úspěšně absolvovala e-learningový test; i v tomto případě nese 

odpovědnost za vydávání rostlinolékařských pasů příslušný oprávněný provozovatel. 

Kde, kdy a jak se šetření provádí 

− Šetření se provádí v místech produkce dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných 

předmětů, v souladu s druhy či skupinami komodit a adresami provozoven (míst produkce) 

uvedenými v zápisu provozovatele v úředním registru. Stanovují-li to požadavky pro 

přemísťování komodit (ve vztahu ke karanténním škodlivým organismům pro EU, škodlivým 

organismům podléhajícím mimořádným opatřením EU, karanténním škodlivým organismům 

pro chráněné zóny nebo regulovaným nekaranténním škodlivým organismům) pro šetření 

zahrnuje i okolí těchto míst produkce; pro konkrétní škodlivý organismus může být stanoveno 

tzv. „bezprostřední okolí“ nebo určitá izolační vzdálenost od hranic místa produkce. 

− Šetření se provádí buď na všech rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, nebo 

na jejich reprezentativních vzorcích (např. 10 % z každé partie), vždy v souladu s příslušnými 

požadavky (viz výše), popř. podle povahy materiálu. 

− Šetření se vykonává ve vhodnou dobu, kdy je nejvyšší pravděpodobnost detekce daného 

regulovaného škodlivého organismu, a také vždy v době případně stanovené požadavky (viz 

výše), např. bezprostředně před expedicí rostlin. Četnost a termíny prohlídek, popř. i 

vzorkování a testování, stanoví plodinové manuály pro skupiny plodin, které jsou pro pěstitele 

publikovány na webu ÚKZÚZ (v přípravě). 

− Vždy je třeba při šetření brát v potaz příslušná rizika; oprávněný provozovatel má určit 

a sledovat kritické body z hlediska rizika šíření regulovaných škodlivých organismů, a to jak 

v procesu produkce, tak při přemísťování materiálu. Kromě vlastních rostlin, rostlinných 

produktů a jiných předmětů se šetření ve vhodných případech zaměřuje i na pěstební 

substráty, obaly, rostlinný odpad, mechanizační prostředky a zařízení aj.  

− Šetření může zahrnovat vizuální prohlídku, vzorkování a testování. U těch rostlin a rostlinných 

produktů, na nichž regulované škodlivé organismy mohou vyvolávat příznaky napadení, 

zahrnuje šetření alespoň vizuální prohlídku. Vzorkování a testování se provádí, je-li to 

stanoveno požadavky pro přemísťování komodit v rámci EU. Pokud však tyto požadavky 

upřesňují, že prohlídka, vzorkování nebo testování mají být úřední, a také v ostatních 

případech, kdy šetření může vykonat jen ÚKZÚZ, provozovatel tyto činnosti neprovádí. 

http://eagri.cz/public/web/file/641341/V_jakych_pripadech_provadi_setreni_pro_ucely_vydavani_rostlinolekarskych_pasu_UKZUZ___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640740/Zasadni_pozadavky_na_rostlinolekarske_pasy__obsah_a_format_RL_pasu___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/641341/V_jakych_pripadech_provadi_setreni_pro_ucely_vydavani_rostlinolekarskych_pasu_UKZUZ___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640573/_08_Priloha_VIII.pdf
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/file/640576/_10_Priloha_X.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640576/_10_Priloha_X.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640557/_05_Priloha_V.pdf


− Vzorkování a testování vykoná provozovatel i při podezření na výskyt regulovaného 

nekaranténního škodlivého organismu v míře, která není v souladu s požadavky stanovenými 

pro stanoviště produkce nebo porost daného druhu nebo rodu rostliny. (Při podezření na 

výskyt karanténního škodlivého organismu pro EU, škodlivého organismu podléhajícího 

mimořádným opatřením EU nebo karanténního škodlivého organismu pro chráněnou zónu, do 

které nebo v rámci které má být komodita přemístěna, je provozovatel povinen kontaktovat 

ÚKZÚZ, který provede úřední vzorkování a testování.) 

Jak se evidují záznamy o šetření 

Výsledky šetření zaznamenává provozovatel tak, aby je mohl předložit ÚKZÚZ při úřední kontrole. 

Záznamy ze šetření mohou být jak pouze analogové (např. v sešitu), tak pouze digitální. 

Záznamy o provedení šetření by měly obsahovat alespoň komodity, u nichž šetření proběhlo, datum 

šetření, jméno osoby, která šetření provedla, výsledek vizuální prohlídky a informace o případném 

vzorkování a testování a jeho výsledcích. 

Provozovatel uchovává výsledky jak z vlastního šetření, tak ze šetření provedených ÚKZÚZ, a to po 

dobu nejméně tří let. 

 

Kde, s kým a kdy otázku řešit  

Konzultace v případě nejasností poskytne Odbor zdraví rostlin ÚKZÚZ. 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni  

14. 12. 2019  

Popis byl naposledy aktualizován  

-  

Datum konce platnosti popisu  

-  

Související předpisy  

- 

Předpisy, dle kterých se postupuje 

a) Nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, čl. 87, 90 

b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti 

škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019, přílohy V, VIII a X 

c) Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, § 14(3) 

Zodpovědný útvar 

ÚKZÚZ, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 


