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          Brno, 11.10.2021 

          NŘ SOSZR 5/2021 

 

Určeno pro: 
zaměstnance Odboru dovozu a vývozu 

 

Nařízení č. 5/2021 
ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 

 

 

Stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní 

rostlinolékařské kontroly na stanovišti hraniční kontroly  

mezinárodní letiště Václava Havla Praha 
Čl. 1 

 

V návaznosti na Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin stanovuji termín 

pro oznámení a fyzické předložení zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly 
na stanovišti hraniční kontroly na mezinárodním letišti Václava Havla, Laglerové 6, 160 08 Praha 6 – 

Ruzyně, takto: 

  

dovozní rostlinolékařská kontrola zásilky bude provedena v den předložení této zásilky 

pouze tehdy, bude-li tato zásilka oznámena a fyzicky předložena k provedení této kontroly 

nejpozději do 18.30 hodin daného dne. Zásilky předložené k provedení kontroly později 

budou odbaveny   v následujícím pracovním dni, a to v PO – PA v provozní době od 8.00-20.00 hodin, 

v SO a NE na základě dohody mezi žadatelem a pracovníkem stanoviště hraniční kontroly 

na mezinárodním letišti Václava Havla.   

 

Čl. 2 

 

Ukládám řediteli Odboru dovozu a vývozu 

   informovat o stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek v rozsahu stanoveném v čl. 

1 vhodnou formou Celní správu a zástupce logistických a dalších firem, v jejichž součinnosti 

se na dotčeném stanovišti hraniční kontroly provádí dovozní rostlinolékařská kontrola, 

   upravit odpovídajícím způsobem provozní řád dotčeného stanoviště hraniční kontroly. 

 zajistit, aby zaměstnanci oddělení fytokaranténní inspekce Praha Ruzyně na dotčeném 

stanovišti hraniční kontroly prováděli dovozní rostlinolékařskou kontrolu zásilek v souladu s termínem 

jejího oznámení a fyzického předložení k této kontrole, jak je stanoveno v čl. 1. 

 

Čl. 3 

 

Stanovení termínu pro oznamování a předkládání zásilek k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly 

zásilek v rámci provozní doby stanoviště hraniční kontroly je nutné z důvodu zabezpečení řádného 

odborného provedení této kontroly, jakož i zabezpečení bezpečné manipulace se zásilkami včetně 

zajištění jejich plynulého předložení a odvozu. Provozní doba stanoviště hraniční kontroly se tímto 

nařízením nemění.   

 

Čl. 4 

 

Nařízení č. 4/2021 ředitele Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin zůstává v platnosti. 

 

Účinnost: Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2021. 

 

Ing. Michal Hnízdil 

ředitel Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 
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