Rostlinolékařská registrace pěstitelů konzumních brambor není vyžadovaná pro jejich přímý prodej
konečným uživatelům a spotřebitelům
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 s účinností od 14. 12. 2019 stanovuje povinnost označit
všechna balení nesadbových brambor (bez ohledu na jejich hmotnost), uváděná v rámci EU na trh,
registračním číslem přiděleným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).
Registrační povinnost se vztahuje na pěstitele, společné sklady nebo expediční střediska. V případě
volně ložených hlíz musí být registrační číslo uvedeno v průvodních dokumentech. Tato povinnost
platila i před účinností tohoto nařízení Komise s tím, že v ČR se na základě národní úpravy nevztahovala
na obaly brambor o hmotnosti 5 kg a méně a na plochy brambor do 1 ha.
Z dikce čl. 65 odst. 3 písm. a) nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 (dále jen „nařízení EU“) a na základě
posouzení míry fytosanitárního rizika při uvádění nesadbových brambor na trh je patrné, že registrace
pěstitelů brambor se nevztahuje na případy uvádění konzumních brambor na trh přímo jejich
pěstitelem, avšak pouze u dodávek určených výhradně a přímo konečným uživatelům1 a konečným
spotřebitelům k přímému konzumu hlíz, tedy také do stravovacích zařízení. Jedná se o prodej
konzumních brambor v místě vypěstování (prodej "ze dvora" nebo rozdělování brambor jako deputátu
zaměstnancům), o nabízení konzumních brambor přímo pěstitelem na lokálních trzích nebo o již výše
uvedené přímé dodávky pěstitelem do stravovacích zařízení.
V těchto případech nemusí být balení brambor ani volně ložené hlízy, bez ohledu na hmotnost
dodávky, opatřeny registračním číslem a pěstitel nemusí být registrován u ÚKZÚZ. Na pěstitele se
přitom v plném rozsahu vztahuje čl. 14 nařízení EU, včetně poskytnutí informací o původu vlastních
brambor tak, aby bylo možno spolehlivě a rychle dohledat celou partii, resp. místo vypěstování. Pokud
se však konzumní brambory nabízejí na trhu konečným uživatelům nebo konečným spotřebitelům
nikoliv přímo jejich pěstitelem, ale prostřednictvím jiného obchodního subjektu, musí být jednotlivá
balení nebo volně ložené hlízy označeny registračním číslem pěstitele nebo tohoto obchodního
subjektu. To platí také pro dodávky konzumních, příp. i průmyslových brambor jejich pěstitelem do
zpracovatelských podniků, jako jsou balírny, loupárny, škrobárny apod., kde nedochází ke konzumaci
dodaných hlíz.
Kontakt pro bližší informace:
Ing. Petr Kroutil, Ph.D., petr.kroutil@ukzuz.cz
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Konečným uživatelem je jakákoli osoba, která si opatřuje rostliny nebo rostlinné produkty pro své osobní účely,
které se netýkají jejího podnikání, povolání ani jejích obchodních aktivit (čl. 2 bod č. 12 nařízení EP a Rady (EU)
2016/2031).

