INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYDÁVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ ÚKZÚZ
(souhrn výhod a nevýhod pro profesionální provozovatele)

Ve většině případů vydávají rostlinolékařské pasy (dále jen „RL pasy“) profesionální
provozovatelé, kteří vlastní oprávnění k vydávání RL pasů (tzv. oprávnění provozovatelé).
V některých výjimečných případech však mohou být rostlinolékařské pasy vydány také ÚKZÚZ.
Žádost o vydání rostlinolékařských pasů (RL pasů) ÚKZÚZ by měla být využívána pouze
ve výjimečných případech. Může se jednat například o profesionální provozovatele, kteří
běžně neprodávají své produkty obchodním odběratelům nebo prostřednictvím smluv
uzavřených na dálku (internetu). Dále se může jednat například o obchodníky, kteří
potřebují rozdělit dodanou obchodní jednotku pro účely jejího následného prodeje
a potřebují nahradit původní RL pasy RL pasy novými, přičemž se jedná o potřebu u nich
výjimečnou. Registrace takovýchto profesionálních provozovatelů je nutná, protože musejí
mít vlastní registrační číslo pro účely uvedení na RL pasu, a to i v případě, že RL pasy jim budou
vydány ÚKZÚZ. Z tohoto důvodu je v níže uvedené srovnávací tabulce shrnující výhody
a nevýhody vydávání RL pasů ÚKZÚZ použit termín „registrovaný provozovatel“ (RP).
DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ:
Profesionální provozovatel – je jakákoliv osoba, která se profesionálně zabývá výsadbou,
šlechtěním, produkcí (včetně pěstování, množení a udržování), dovozem na území EU,
dodáváním na trh nebo skladováním, sběrem, odesíláním a zpracováváním rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů a je za tyto činnosti právně odpovědná.
Registrovaný provozovatel – je profesionální provozovatel, který je zapsaný v Registru osob
vedeném ÚKZÚZ. Zápisu do tohoto registru podléhají profesionální provozovatelé, kteří se
profesionálně zabývají činnostmi týkajícími se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,
a to „uváděním do oběhu, dovozem do EU, vývozem z EU, ošetřováním a výrobou dřevěných
obalů“.
Oprávněný provozovatel – je registrovaný provozovatel, kterému bylo uděleno oprávnění
k vydávání RL pasů.
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TABULKA SHRNUJÍCÍ VÝHODY A NEVÝHODY TOHO, KDYŽ ZA REGISTROVANÉHO
PROVOZOVATELE VYSTAVUJE RL PASY ÚKZÚZ
VÝHODY
VYSTAVENÍ RL PASŮ ÚKZÚZ
pro registrovaného provozovatele

NEVÝHODY
VYSTAVENÍ RL PASŮ ÚKZÚZ
pro registrovaného provozovatele
Ztráta flexibility ve vztahu ke způsobu
připojování RL pasů k obchodní jednotce
RL pasy vystavené ÚKZÚZ budou tištěny
na archy ve formátu A4.
Administrativní zátěž
RP musí podat Žádost o provedení šetření
za účelem vydání rostlinolékařského pasu
na rostliny, rostlinné produkty a jiné
předměty, v souladu se čl. 87 nařízení (EU)
2016/2031.
Časová prodleva – ztráta časové flexibility
ve vztahu k vydávání RL pasů
ÚKZÚZ má na vyřízení žádosti o vystavení RL
pasů až 30 dní, proto musí RP počítat
s možnou časovou prodlevou od data
podání žádosti do faktického vydání RL pasů.
Poplatek za vydané RL pasy
Zpoplatnění vydávaných RL pasů se provádí
dle sazebníku náhrad za odborné úkony
na úseku rostlinolékařské péče. (K 11. lednu
2021 se jedná o částku 6,-Kč za jeden vydaný
nebo nahrazený RL pas. Položka R1
sazebníku.)

-

-

-

Registrovaný provozovatel, který se
rozhodne, že nepotřebuje vlastnit oprávnění
k vydávání RL pasů, nemusí žádat ÚKZÚZ
o vydání oprávnění k této činnosti a skládat
distanční test.

-
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SROVNÁNÍ POVINNOSTÍ REGISTROVANÉHO PROVOZOVATELE, KTERÝ POŽÁDÁ O VYDÁNÍ
RL PASŮ ÚKZÚZ A POVINNOSTÍ OPRÁVNĚNÉHO PROVOZOVATELE
Modře jsou označeny povinnosti, které má oprávněný provozovatel navíc oproti
registrovanému provozovateli, který požádá o vydání RL pasů ÚKZÚZ.
REGISTROVANÝ PROVOZOVATEL
Registrovaný provozovatel
bez oprávnění k vydávání
RL pasů NEMUSÍ:
• provádět
šetření
pro účely vydávání RL
pasů, o provedení
šetření může požádat
ÚKZÚZ,
• mít
stanoveny
a sledovat
kritické
body produkčního
procesu,
• disponovat účinným
plánem1, podle nějž
se
postupuje
v případě podezření
na
výskyt
nebo
zjištění
výskytu
regulovaných
škodlivých
organismů2,
• mít
přístup
k vybavení a zařízení
nezbytnému
k provádění šetření
pro účely vydávání
rostlinolékařských
pasů,
• mít
stanovenu
kontaktní osobu pro
komunikaci s ÚKZÚZ.

Registrovaný provozovatel
bez oprávnění k vydávání
RL pasů MUSÍ:
• vést
záznamy
o šetřeních
provedených
ÚKZÚZ3,
• vést evidenci o RL
pasech
vydaných
ÚKZÚZ,
• vést
evidenci
o nahrazených
/
zneplatněných
RL
pasech (pokud je tato
činnost prováděna),
• vést
evidenci
umožňující
identifikovat
profesionální
provozovatele, kteří
mu dodali příslušnou
obchodní jednotku
(dostačujícím
dokladem
je
faktura/dodací list),
• vést
evidenci
o přemísťování
rostlin, rostlinných
produktů a jiných
předmětů
v rámci
provozoven a mezi
svými provozovnami.
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OPRÁVNĚNÝ
PROVOZOVATEL
Oprávněný provozovatel
MUSÍ:
• provádět
šetření
pro účely vydávání
RL pasů,
• vést
záznamy
o provedených
šetřeních pro účely
vydávání RL pasů,
• vést
evidenci
o vydaných
RL
pasech,
• vést
evidenci
o nahrazených
/
zneplatněných
RL
pasech (pokud je tato
činnost prováděna),
• vést
evidenci
umožňující
identifikovat
profesionální
provozovatele, kteří
mu dodali příslušnou
obchodní jednotku
(dostačujícím
dokladem
je
faktura/dodací list),
• vést
evidenci
o přemísťování
rostlin, rostlinných
produktů a jiných
předmětů
v rámci
provozoven a mezi
svými provozovnami,

Jedná se o povinnost stanovenou pro oprávněné provozovatele v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/827.
2
karanténních škodlivých organismů (dále jen „KŠO“) pro EU, KŠO pro chráněné zóny a ŠO podléhajících
mimořádným opatřením EU
3
Nařízení o zdraví rostlin čl. 69
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•

•
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mít
stanoveny
a sledovat kritické
body produkčního
procesu,
disponovat účinným
plánem4, podle nějž
se
postupuje
v případě podezření
na výskyt nebo
zjištění
výskytu
regulovaných
škodlivých
organismů5,
mít
přístup
k vybavení a zařízení
nezbytnému
k provádění šetření
pro účely vydávání
rostlinolékařských
pasů,
mít
stanovenu
kontaktní osobu pro
komunikaci s ÚKZÚZ,
mít
záznam(y)
o proškolení dalších
pracovníků
zapojených
do provádění šetření
pro účely vydávání
RL pasů (kromě
osoby, která složila
distanční test; týká-li
se
to
daného
oprávněného
provozovatele).

Jedná se o povinnost stanovenou pro oprávněné provozovatele v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/827.
5
karanténních škodlivých organismů (dále jen „KŠO“) pro EU, KŠO pro chráněné zóny a ŠO podléhajících
mimořádným opatřením EU
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