
Obecně: 

Všechny informace, které jsou potřebné pro profesionální provozovatele, jsou k dispozici na 
webu ústavu k části „Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019“ pod nadpisem „Vnitřní trh EU a 
rostlinolékařské pasy“ (viz Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019 (ÚKZÚZ) (eagri.cz). 

Reakce na dotazy 1 (a – g): 

ad 1/ Dotaz: 

Může oprávněný provozovatel za splnění níže uvedených podmínek pod body a/ až g/ vydat 
jeden Plant Passport pro jednu obchodní jednotku, kterou je celá produkce rostlin, prodaných 
různým odběratelům prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, za kalendářní rok? 

Odpověď: Nikoliv. Jeden rostlinolékařský pas se vydává a připojuje k jedné obchodní jednotce 
dotčených rostlin, a to pouze při jejím přemísťování (čl. 78, 79 nařízení (EU) 2016/2031, čl. 88 
nařízení (EU) 2016/2031). Obchodní jednotka není a nemůže být tedy celá produkce rostlin v 
daném kalendářním roce, pokud by tato produkce nebyla celá najednou přemístěna od jednoho 
dodavatele k jednomu odběrateli. Z toho logicky plyne, že jeden rostlinolékařský pas se 
vztahuje pouze a jen k množství a druhům rostlin, které jsou v daném okamžiku přemísťovány 
jako jedna obchodní jednotka. 

ad a/ Registrovaný oprávněný provozovatel nenakupuje žádné rostliny, které by dále množil a 
sám dále nabízel k prodeji, tj. nenakupuje žádné rostliny s Plant Passport. 

Odpověď: Ano, tato situace může nastat. 

ad b/ Veškerá jeho produkce rostlin pochází z jeho vlastní pěstební činnosti nebo je množí z 
nakupovaných semen, které nepodléhají povinnosti být opatřeny Plant Passport. 

Odpověď: Ano, tato situace může nastat. 

ad c/ Oprávněný provozovatel řádně provádí šetření zdravotního stavu rostlin, vede záznamy o 
těchto šetřeních a plní zásadní požadavky podle příslušných předpisů k vydání Plant Passport. 

Odpověď: Ano, toto je povinnost oprávněného provozovatele (čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031). 

ad d/ Oprávněný provozovatel vede po 3 roky povinnou evidenci všech prodejních dokladů k 
rostlinám, prodaných prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, takže lze dohledat podle 
údajů v těchto dokladech všechny odběratele jednotlivých rostlin. 

Odpověď: Ano, toto je povinnost oprávněného provozovatele (čl. 69 nařízení (EU) 2016/2031). 

ad e/ Oprávněný provozovatel opatří každý prodejní doklad údaji o odběrateli, číslem dokladu, 
datem odeslání a přesným výčtem rostlin odeslaným s tímto dokladem. 

Odpověď: Náležitosti prodejního dokladu se neřídí legislativou v oblasti zdraví rostlin, takže 
se k tomuto tvrzení nelze v tomto kontextu vyjádřit. 

ad f/ Na každém vydaném prodejním dokladu k rostlinám, prodaných prostřednictvím smluv 
uzavřených na dálku, bude vytištěn Plant Passport v souladu s požadavky na formální 
náležitosti Plant Passport pro přemísťování na území Unie. 



Odpověď: Ano, tímto způsobem může být rostlinolékařský pas k obchodní jednotce připojen 
(čl. 88 nařízení (EU) 2016/2031). 

ad g/ 

Odpověď: Ano, schematicky přiložený obrázek odpovídá formátu rostlinolékařského pasu. 
Upozorňujeme však, že pod písmenem A musí být pouze botanické názvy rostlin, které fakticky 
tvoří konkrétní obchodní jednotku, k níž je dotčený pas připojen. Dále musí být odpovídajícím 
způsobem doplněny náležitosti za písmena C a D (čl. 83 nařízení (EU) 2016/2031, resp. Příloha 
VII část A nařízení (EU) 2016/2031). 

Dále upozorňujeme, že v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytovat informace nedopadá na 
dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Příslušná žádost o 
poskytnutí informace (obdobně jako žádosti předcházející) míří na právní názor spočívající ve 
výkladu právních předpisů z oblasti rostlinolékařských pasů. Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský přes výše uvedené poskytuje své stanovisko k dotazům jako odborný a 
dozorový správní úřad pro úsek rostlinolékařské péče. 


