
Poplatky spojené s vývozem rostlin, rostlinných produktů a 

ostatních předmětů 

 

1. Poplatky za vydání rostlinolékařského osvědčení 

 

Každý vývozce, až na výjimky, je povinen uhradit poplatek za vydání 

rostlinolékařského osvědčení před vývozem, dle sazebníku poplatků. 

V sazebníku poplatků, který podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tvoří přílohu tohoto zákona, je v položce 80 přímo 

uvedeno (cit.): 

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro 

vývoz Kč 500 

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení 

určené pro vývoz rostlin nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům 

(tj. nejčastěji fyzické nepodnikající osoby, případně jiné neobchodní účely, např. školy, 

výzkumné ústavy). 

Osvobozeni od poplatků (podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb.) jsou při vývozu také, 

státní orgány a státní fondy nebo územní samosprávné celky a jejich orgány, právnické osoby, 

požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny. 

Poplatek se účtuje firmám, které podnikají s rostlinnými komoditami, a to tak, že 

kolek v hodnotě 500 Kč je povinen dodat žadatel nejpozději v okamžiku předání RO nebo 

RO-ex. Podnikání definuje § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

v platném znění: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 

Specifickým případem jsou společnosti založené podle zákona č. 130/2002 Sb., o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném 

znění a zákona č. 211/2009 Sb. Specifičnost je v tom, že tyto společnosti veškerý zisk 

využívají pouze k podpoře výzkumu a vývoje. Zisk zpětně investují do základního výzkumu, 

aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, 

publikování nebo převodu technologií.  

Z uvedených  důvodu se jedná o neobchodní účely, proto při vývozech zásilek jsou 

tyto společnosti osvobozeny od poplatku za vydání RO. 

Aby nedocházelo ke zneužívání, jsou žadatelé o provedení vývozního 

rostlinolékařského šetření povinni při podání žádosti o vývoz doložit uvedenou skutečnost 

ověřenou kopií zřizovací listiny (nejčastěji ve formě zakladatelské listiny společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti, event. stanovami takových společností), ve které 

bude uvedeno, že „veškerý zisk společnosti je využíván k podpoře výzkumu“. Poskytnutí 

ověřené kopie lze nahradit předložením originálu příslušné listiny k nahlédnutí, kdy 

v takovém případě inspektor ÚKZÚZ pořídí obyčejnou kopii, opatří ji textovou doložkou 

„souhlasí s originálem“ a vybaví tuto doložku příslušnými souvisejícími náležitostmi.  

Při opakovaných vývozech se tato listina nepřikládá, neboť ÚKZÚZ prostřednictvím 

ODV v daném ohledu vede a průběžně aktualizuje databázi těchto subjektů.  


