
Obecně: 

1. opatřit rostliny RL pasem je povinností pro tzv. „profesionální provozovatele“, tj.  
jakékoli osoby, která se ve Vašem případě hodlá profesionálně zabývat 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, uvádí 
rostliny na trh za účelem prodeje, tzn. prodej je profesionální činností a obživou, pak 
tato povinnost platí i pro prodej rostlin prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (pro 
všechny rostliny k pěstování, včetně kaktusů), 

2. semena kaktusů a sukulentů je možné nabízet prostřednictvím webových stránek bez 
omezení a tato semena nepodléhají pasové povinnosti ani při prodeji prostřednictvím 
smluv uzavřených na dálku, 

3. pokud rostliny neuvádíte na trh jako profesionální provozovatel a prodej není 
předmětem podnikání, můžete je přemisťovat bez omezení.  

Jinými slovy, pokud nabízíte rostliny jako subjekt, pro který není prodej rostlinného materiálu 
výdělkem ani předmětem podnikatelské činnosti, pak je můžete nabízet bez omezení. 

Jakmile však rostliny nabízíte k prodeji, jako „profesionální provozovatel“, pak se na Vás 
vztahuje povinnost registrace u ÚKZÚZ a povinnost vystavit RL pas. 

Nebudeme zabíhat do filozofických disputací, kdo je a kdo není podnikající fyzickou osobou, 
hranicí je prodej rostlinného materiálu v rámci podnikatelské činnosti. 

Reakce na Vaše jednotlivé dotazy: 

1/ Jak má občan žádat o vydání rostlinolékařských pasů na své rostliny, které chce posílat 
prostřednictvím smluv uzavřených na dálku: 

Uvedené se týká rostlin nabízených k prodeji profesionálními provozovateli (viz výše). 

Podmínkou je povinnost registrace subjektu (profesionálního provozovatele), který o vydání 
RL pasu žádá u ÚKZÚZ. Informace o „Jednotné registraci a evidenci osob“ jsou k dispozici na 
webu ústavu - http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-
dodavatelu/. Formulář žádosti pro „Jednotnou registraci a evidenci osob“ je umístěn na webu 
ÚKZÚZ – Příloha č. 3 - Příloha č. 3 (ÚKZÚZ) (eagri.cz). 

- jaké náležitosti a údaje musí mít žádost občana o vydání rostlinolékařských pasů? 
Formulář žádosti k šetření, včetně základních informací pro vydání rostlinolékařského pasu, je 
k dispozici na webu ústavu – http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/formulare-
ke-stazeni/zadost-setreni.html 

U formuláře žádosti jsou uvedeny doporučené termíny pro její podání. V tomto případě lze 
žádat celoročně. 

- jaké jsou lhůty UKZUZu pro jednotlivé úkony po přijetí žádosti? 
o tedy lhůta pro provedení odborného šetření  UKZUZ na rostlinách u žadatele 
o dále lhůty pro vydání jednotlivých rostlinolékařských pasů.  Toto je důležitá 

informace proto, že občan neví,  co bude obchodní jednotkou, na které stačí 



vydat jeden rostlinolékařský pas = neví dopředu, kdo a které rostliny si někdo 
objedná, aby na tyto rostliny stačil jeden pas. Pak musí být UKZUZem vydán 
rostlinolékařský pas na každou rostlinu samostatně! 

Šetření musí proběhnout v odpovídající růstové a vývojové fázi rostlin před uvedením na trh. 
Cílem je ověřit vizuální prohlídkou možný výskyt škodlivých organizmů. Na provedení šetření 
má ÚKZÚZ správní lhůtu 30ti dnů. 

- jak jsou jednotlivé úkony spojené s vydáním rostlinolékařského pasu UKZUZem 
zpoplatněny? = odkaz na konkrétní příslušné předpisy. 

Za provedení odborných úkonů je žadatel povinen uhradit náhradu nákladů. Výši náhrad 
stanoví vyhláška č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony. 
Částka za jeden vydaný rostlinolékařský pas je 6 Kč (vyhláška č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad 
nákladů za odborné a zkušební úkony – příloha č. 4 – bod 4). 

- má občan uloženou nějakou povinnost s odkazem na článek č. 45 nařízení 2016/2031? 
= tedy jestliže posílá rostliny, musí sdělit provozovateli poštovní služby informaci, že 
posílá rostliny? Například tím, že musí uvést na zásilku informaci, že posílá rostliny, 
aby provozovatel poštovní služby mohl splnit svoji povinnost podle tohoto článku? 

Profesionální provozovatelé (tedy i pošta) při prodeji rostlinného materiálu prostřednictvím 
smluv uzavíraných na dálku mají povinnost zpřístupnit svým zákazníkům informace o zákazech 
dovozu, rovnocenných požadavcích na rostlinný materiál, případně o výjimkách pro rostlinný 
materiál. Zákazník vůči poště v tomto ohledu žádné povinnosti nemá. 

 

2/ Jaká je správná informace UKZUZu o možnosti přepravy či posílání rostlin z Kanárských 
ostrovů do ČR, tj. s doklady nebo bez dokladů? Žádám o odkaz na konkrétního předpisu, který 
toto stanovuje. 

Pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z Kanárských ostrovů, tak 
je nutné se na toto území dívat jako na třetí zemi. Takže Vámi uvedený příklad, Kanárské 
ostrovy jsou územím EU (autonomní společenství Španělska), ale vzhledem k tomu, že jsou 
geograficky mimo kontinent musí plnit stejné fytosanitární podmínky jako „třetí země“ mimo 
EU, což přímo stanoví nařízení (EU) 2016/2031. Pro účely tohoto nařízení se odkazy na třetí 
země rozumí třetí země, Ceuta, Melilla a na území uvedená v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o 
fungování EU s výjimkou Madeiry a Azor (pozn. čl. 355 je bývalý čl. 299 odst. 2, první 
pododstavec a odst. 3 a 6 Smlouvy o ES).  

Kanárské ostrovy jsou v tomto článku uvedeny a pohlíží se na ně s ohledem na fytosanitární 
podmínky jako na třetí zemi.  

To znamená, že při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů platí zcela totožná 
pravidla jako pro třetí země. Podmínky jsou dány nařízením (EU) 2016/2031, prováděcím 
nařízením (EU) 2019/2072 a dalšími předpisy. 

Zásilky vyjmenovaných rostlin a rostlinných produktů (rostliny k pěstování, osivo, části rostlin) 
z Kanárských ostrovů do ČR (EU) musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením, které vydá 
země původu (autonomní správa dané provincie). Některé zásilky mohou podléhat povinné 
dovozní kontrole, u některých může být provedena dovozní rostlinolékařská kontrola 



namátkově. Požadavek na opatření zásilky rostlinolékařským osvědčením však platí prakticky 
pro veškeré dovážené zásilky. Poplatek za provedenou kontrolu je stanoven sazebníkem náhrad 
nákladů za provedené odborné úkony ÚKZÚZ, kdy byla cena snížena na 300 Kč za zásilku 
(položka DK33). U zásilek, jejichž prodej není předmětem podnikání, nejsou další omezení.  

Pro dovoz v rámci podnikání platí další požadavky, jako je zápis zásilek, které podléhají 
povinné dovozní kontrole, do systému TRACES NT, registrace dovozce a jsou stanoveny jiné 
poplatky dle sazebníku.  

Pokud jde o vývoz zásilek na Kanárské ostrovy, tak to se řídí podmínkami pro dovoz rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou uveřejněny na 
https://www.boe.es/eli/es/o/1987/03/12/(5)/con. 

Každopádně si ještě před plánovaným vývozem ověřte podmínky u ÚKZÚZ, protože dochází 
průběžně k jejím změnám. 

Souhrn: 

Vaše dotazy se týkají režimu, požadavků a povinností pro profesionální provozovatele, tedy 
subjekty, které uvádějí výpěstky a rostliny na trh za účelem prodeje. 

Závěrem lze konstatovat, že přehled o fytosanitární problematice máte podobně slušný jako 
další kaktusářské spolky. Ostatně proto jsme kaktusářským spolkům doporučili podporovat své 
členy při orientaci v nových předpisech.  

Jako zdroj informací lze doporučit web ústavu, kapitolu Fytosanitární režim EU od 14. 12. 
2019.                                                                                                                                                                                  
Fytosanitární režim EU od 14. 12. 2019 (ÚKZÚZ) (eagri.cz).  

 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) obdržel dne 12. 2. 2021 
Vaši žádost týkající se poskytnutí GPS souřadnic pedologických sond. 

V příloze zasíláme tabulku požadovaných souřadnic půdních sond vykopaných v rámci 
Bazálního monitoringu půd s tím, že žlutě označené sondy se nachází na plochách, které již 
nejsou v monitoringu aktivní, nicméně veškeré informace/výsledky k těmto sondám stále 
evidujeme. Sondy byly kopány na začátku 90. let, označeny jsou ve sloupci „Pořadové číslo 
sondy“ jako 1. 

Vzhledem ke změnám klasifikačního systému půd byl v roce 2011 zahájen, druhý v pořadí, 
postupný výkop a popis všech půdních profilů určený k aktualizaci dat. Dosud popsané sondy 
mají ve sloupci „Pořadové číslo sondy“ uvedeno 2. 

S případnými doplňujícími dotazy se prosím obracejte na Mgr. Šárku Polákovou, Ph.D., 
vedoucí Oddělení půdy a lesnictví ÚKZÚZ, tel. 546 548 333. 

Příloha: 

- BMP sondy souřadnice.xlsx 


