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Váţení vývozci,
za účelem objasnění a vysvětlení postupu při provádění vývozního rostlinolékařského šetření rostlin,
rostlinných produktů a jiných předmětů z České republiky (dále jen „ČR“) do třetích zemí, tj. zemí,
které nejsou členy Evropské Unie (mimo Švýcarska), (dále jen „dováţející země“), se vydává
následující informace.
Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí, musí splňovat poţadavky
dováţejícího, popřípadě prováţejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů včetně
poţadavku na vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro
reexport.
V ČR vystavuje tato rostlinolékařská osvědčení organizační sloţka státu Státní rostlinolékařská správa
(dále jen „SRS“), jestliţe na základě provedení vývozního šetření shledá, ţe tyto poţadavky byly
splněny.
Upozorňujeme, ţe na některé rostlinné druhy se vztahuje Úmluva o mezinárodním obchodu s
ohroţenými druhy volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Jejím cílem je ochrana
ohroţených druhů ţivočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného
vyuţívání pro komerční účely. Jak postupovat při vyřizování ţádostí o povolení dovozu nebo vývozu
ohroţených druhů a jiných dokladů CITES kontaktujte Ministerstvo ţivotního prostředí (viz
http://mzp.cz/cz/cites_kontakty). V některých případech se rostlinolékařské osvědčení vyuţívá jako
doklad CITES.
Máte-li jakékoliv dotazy nebo Vám není něco jasné z této publikace, kontaktujte Sekci dovozu a
vývozu Státní rostlinolékařské správy (e-mail sdv@srs.cz, tel. 235 010 352), nebo Vám bude
k dispozici inspektor, který se na problematiku vývozu či dovozu specializuje (viz www.srs.cz).

Ing. Richard Ščerba
Ředitel SRS
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1. Legislativní oblast
1. Mezinárodní rostlinolékařské právní předpisy
a. Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (Agreement on the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures), která je nedílnou součástí
Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (Marrakesh/ Agreement Establishing
the World Trade Organization - WTO),
b. Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International Plant Protection Convention –
IPPC) uzavřená v rámci Organizace spojených národů pro výţivu a zemědělství (OSN
– FAO),
c. Mezinárodní standardy FAO (ISPM 1-31 ) vytvořené komisí pro rostlinolékařská
opatření (CPM) ustanovenou pod FAO pro výkon IPPC,
d. Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity), která je
spravována Programem OSN pro ţivotní prostředí (United Nations Environment
Programme – UNEP).
2. České rostlinolékařské právní předpisy
a. § 28 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
b. § 27 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů,
c. příloha č. 21 (vzory rostlinolékařského osvědčení České republiky) vyhlášky č.
215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin
a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů,
d. příloha č. 21a (rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jeţ představují vysokou
míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobující skryté napadení a
seznam škodlivých organismů způsobující skryté napadením) vyhlášky č. 215/2008
Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a
rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů,
e. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Příloha
Sazebníku, část V, poloţka 70,
f. vyhláška č. 175/2005 Sb., za provedené odborné úkony SRS.

2. Kdo může požádat o vývozní rostlinolékařské šetření?
O provedení vývozního rostlinolékařského šetření ţádá vývozce nebo osoba jím pověřená. Vývozcem
se můţe rozumět:
1. podnikatel (fyzická osoba podnikající) či právnická osoba,
2. fyzická osoba – občan,
3. organizace zaloţená podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen
„zákon o podpoře výzkumu a vývoje“), ve znění pozdějších předpisů,
4. ostatní (např. školy, státní organizace)

3. Jak se žádá o provedení vývozního rostlinolékařského šetření?
Zákon nestanovil ţádné poţadavky na náleţitosti ţádosti. Ţádost lze podat dvěma způsoby:

1. Přes webový formulář, který je umístěn na stránkách SRS.
2. Pomocí vzorové žádosti o provedení vývozního rostlinolékařského šetření, kterou naleznete
v příloze č. 3, tohoto dokumentu.
Budou-li v ţádosti chybět potřebné údaje, vyzve Vás k jejich doplnění rostlinolékařský inspektor.
Ţádost je moţné podat i prostřednictvím e-mailu či faxu.

4. Jak se pracuje s webovým formulářem?
Pokud chcete podat ţádost o vývozní rostlinolékařské šetření, přes webový formulář musíte být
registrováni u Agentury pro zemědělství a venkov, postup registrace naleznete na stránkách
www.eagri.cz. Kaţdá poloţka webového formuláře je opatřena nápovědou a součástí je i uţivatelská
příručka.
Podporu uţivatelům zajišťuje Ing. Markéta Heczková, tel. 235 010 341, mob. 724 336 071,
marketa.heczkova@srs.cz, na kterou je moţné se obrátit v případě jakýchkoli dotazů vztahující se k
tomuto formuláři.

5. Kdy je nutné požádat o provedení vývozního rostlinolékařského šetření?
Vţdy, kdyţ země dovozu poţaduje vystavení rostlinolékařského osvědčení. V souladu se zákonem je
nutné, aby vývozce nebo osoba jím pověřená („ţadatel“) poţádal rostlinolékařskou správu o provedení
vývozního rostlinolékařského šetření nejméně 2 pracovní dny před naloţením zásilky.

6. Kdo je oprávněn provést vývozní rostlinolékařské šetření?
Vývozní rostlinolékařské šetření můţe provádět zaměstnanec sekce dovozu a vývozu SRS.
Doporučujeme, abyste kontaktovali vývozního rostlinolékařského inspektora, který je nejblíţe Vašemu
místu naloţení zásilky, tj. místu kde proběhne vývozní rostlinolékařské šetření. V příloze č.2.
naleznete kontaktní údaje na jednotlivé vývozní rostlinolékařské inspektory.

7. Kdo je oprávněn přijímat žádost o provedení vývozního rostlinolékařského šetření?
Kaţdý zaměstnanec SRS je povinen přijmout ţádost o provedení vývozního rostlinolékařského
šetření. Ţádost bude ihned předána na sekci dovozu a vývozu SRS, které vybere nejvhodnějšího a
nejbliţšího vývozního rostlinolékařského inspektora, jemuţ tuto ţádost postoupí k vyřízení

8. Co znamená vývozní rostlinolékařské šetření?
Vývozní rostlinolékařské šetření je šetření, jehoţ úkolem je zjistit, zda byly splněny rostlinolékařské
poţadavky dováţejícího (ale i prováţejícího) státu. Jedná se o:
a. kontrolu předloţených dovozních poţadavků dováţejícího, popřípadě prováţejícího státu na
ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly tyto poţadavky zveřejněny
podle § 28 odst. 7 písm. b) zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení
součástí dovozních poţadavků,
b. ověření platnosti dovozního povolení dováţejícího, popřípadě prováţejícího státu, je-li
vystavení tohoto povolení součástí dovozních poţadavků tohoto státu,
c. kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii rostlinolékařského
osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a bylo-li takové osvědčení vystaveno,
d. ověření totoţnosti zásilky porovnáním údajů v dokladech identifikujících zásilku a
osvědčujících její původ se skutečným stavem,
e. ověření splnění případných dovozních poţadavků dováţejícího, popřípadě prováţejícího státu
na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, jejichţ splnění nelze průkazně ověřit v
místě provádění šetření,
f. odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní vzorkování a laboratorní
testování k ověření nepřítomnosti škodlivých organismů, jejichţ zavlékání do dováţejícího,
popřípadě prováţejícího státu je zakázáno dovozními poţadavky tohoto státu, anebo k
ověření splnění dalších případných rostlinolékařských poţadavků, pokud jsou takové
poţadavky součástí dovozních poţadavků příslušného státu.

9. Co je nutné předložit k žádosti o provedení vývozního rostlinolékařského šetření?
SRS zveřejňuje na svých internetových stránkách rostlinolékařské dovozní poţadavky vybraných
třetích zemí. Pokud ovšem nejsou tyto poţadavky zveřejněny nebo nejsou vývoznímu
rostlinolékařskému inspektorovi známy, je povinností vývozce takovéto poţadavky přiloţit k ţádosti o
provedení vývozního rostlinolékařského šetření (stačí čitelná kopie nebo fax) a to přednostně
v českém nebo slovenském jazyce. Dále je nutné, aby vývozce navrhnul místo vývozního
rostlinolékařského šetření. Pokud je součástí dovozních rostlinolékařských poţadavků dovozní
povolení vydávané dovozci dováţející třetí zemí, musí jej ţadatel o provedení rostlinolékařského
šetření předloţit vývoznímu rostlinolékařskému inspektoru SRS ještě před zahájením tohoto šetření.

10.

Co dělat v případě rostlin, které musí být zkontrolovány během vegetace?

V některých případech můţe být součástí dovozních poţadavků také poţadavek na provedení
rostlinolékařského šetření během vegetace. V takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval
o zamýšleném vývozu pracoviště SRS místně příslušné danému místu produkce rostlin nebo
rostlinných produktů, které pak provede na základě jeho ţádosti potřebná šetření. Tato šetření během
vegetace jsou zpoplatněna podle části XIII vyhlášky č. 175/2005 Sb. V některých případech můţe
odběr vzorku a následné laboratorní testování nahradit provedení šetření během vegetace.

11.
Kde se provádí vývozní rostlinolékařské šetření a jsou nějaké rozdíly v rámci
vývozního rostlinolékařského šetření?
Vývozní rostlinolékařské šetření se provádí nejlépe v místě nakládky nebo produkce. Je ovšem nutné
rozlišit vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a vývoz rostlin, rostlinných produktů a
jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů.

12.

Co znamená „vysoká míra rizika zavlékání a šíření škodlivého organismu“?

Za vysokou míru rizika se povaţuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné příznaky
napadení (dále jen „skryté napadení“). Do této skupiny podléhají:
a) rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování jiné neţ
1. cibule,
2. oddenkové hlízy,
3. rostliny čeledi Graminae,
4. oddenky,
5. osivo,
6. hlízy,
7. tkáňové kultury,
b) řezané květiny.
Škodlivými organizmy, které způsobují na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech
skryté napadaní, se rozumí
a) třásnokřídlí (Thysanoptera),
b) vrtalkovití (Agromyzidae).

13.
Jaké jsou požadavky na místo šetření u zásilek, které představují vysokou míru
rizika zavlékání a šíření škodlivého organismu?
Toto místo musí splňovat poţadované minimální garance na technické vybavení:
a. zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,
b. umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při sníţené
viditelnosti,
c. věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání dopravních prostředků,
k přistavování ţebříků, můstků a pojízdných schodů tak, aby bylo moţno provést
reprezentativní prohlídku všech partií celé zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo
vykládky, je-li zásilka jiţ naloţena na dopravním prostředku, a je-li to u dané komodity
potřebné,
d. prostory umoţňující podrobnou prohlídku odebraných vzorků a vystavení rostlinolékařského
osvědčení zejména tak, aby zde při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru
rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v zimním období na
teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li být v tomto období šetření prováděno,
se zásuvkovým připojením k elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a
odvodem odpadní vody do kanalizace.

14.
Jaký je rozdíl mezi vývozem rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a
vývozem rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou
míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů?
U vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které přestavují vysokou míru rizika
zavlékání a šíření škodlivých organismů SRS stanoví místa provádění rostlinolékařského vývozního
šetření a provozní reţim těchto míst. Dále je zveřejní ve Věstníku SRS. Jedná se tedy o sloţitější
situaci neţ u vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proto doporučujeme obrátit se na
vývozního rostlinolékařského inspektora s ţádostí o pomoc při stanovení těchto míst.

15.
Které doklady potřebuji při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů?
1. Dovozní poţadavky třetí země (včetně dodatkového prohlášení, pokud je součástí dovozních
poţadavků), které jsou uvedené v ţádosti, případně v povolení k dovozu.
2. Doklady obsahující seznam komodit určených k vývozu a doklad jejich původu (v případech,
kdy rostlinný materiál není českého původu, vývozce můţe předloţit certifikáty o původu,
uznávací listy pro osivo a sadbu, kopii rostlinolékařského osvědčení, fakturu nebo čestné
prohlášení?).
3. Doklad o splnění podmínek během vegetace. V případech, kdy je podle dovozních poţadavků
země určení nutné šetření během vegetace nebo jsou stanoveny jiné dovozní poţadavky,
které nelze ověřit jinak neţ v místě původu zásilky nebo je-li stanoven poţadavek na ošetření
zásilky před vývozem, musí vývozce písemně doloţit, ţe komodity v zásilce prošly bez závad
předepsanými šetřeními. Pro zásilky původem z jiných ČS můţe být předloţen vyplněný
harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace v EU (viz příloha č. 4).
4. V případě reexportu originál nebo ověřená kopie rostlinolékařského osvědčení vystaveného v
zemi původu zásilky, bylo-li vystaveno.
5. Jiné doklady (např. nákladní list nebo doklady vystavené k rostlinným druhům CITES).
6. Jiný úřední dovozní poţadavek stanovený dovozním státem.

16.

Co je to dodatkové prohlášení?

Dodatkové prohlášení je prohlášení, ve kterém jsou stanoveny zvláštní poţadavky pro dováţené
rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, vyţadované dováţející zemí. Dodatkové prohlášení se

uvádí na rostlinolékařském osvědčení, které potvrzuje splnění zvláštních poţadavků tykající se
zdravotního stavu zásilky.

17.

Co je to harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace?

Harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace slouţí ke komunikaci mezi rostlinolékařskými
sluţbami členských států EU. Na jeho základě můţe vystavit rostlinolékařský inspektor vyváţejícího
státu rostlinolékařské osvědčení pro vývoz komodit, které mají původ v jiném členském státu a tyto
komodity jsou následně vyváţeny do třetích zemí. Formulář se pouţívá ke garanci toho, zda byla
komodita kontrolována během vegetace, testována a s jakým výsledkem (např. podle
rostlinolékařských podmínek dováţejícího státu). Formulář se přednostně vyplňuje v anglickém
jazyce.(viz příloha č. 4.)

18.

Co je jiný dovozní požadavek stanovený dovozním státem?

Jiný úřední dovozní poţadavek stanovený dovozním státem, do něhoţ má být uskutečněn dovoz,
spočívá v poţadavku na nezávadnost rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z hlediska reziduí
pesticidů, nitrátů a nitritů nebo jiných látek poškozujících zdraví lidí nebo zvířat. Diagnostická laboratoř
SRS není schopna poţadované rozbory provést, a proto je ţadatel povinen zajistit si rozbory vzorků
sám u akreditované laboratoře podle ISO normy 17025 a výsledek rozboru inspektorovi SRS před
provedením vývozní rostlinolékařské šetření předloţit.
Např. Ruská federace vyţaduje při dovozu máku k potravinářským účelům garanci obsahu kadmia.
Protokol musí být vystaven akreditovanou laboratoří a ţádné jiné protokoly a certifikáty nejsou Ruskou
federací akceptovány.

19.

Kdy se vystaví a nevystaví rostlinolékařské osvědčení?

Vývozní rostlinolékařský inspektor vystaví rostlinolékařské osvědčení, pouze pokud zásilka byla
zkontrolována v místě, které splňovalo poţadavky podle § 27 vyhlášky č. 215/2008 Sb., byla řádně
prohlédnuta a splňuje veškeré rostlinolékařské poţadavky dováţející (resp. prováţející) země. Rovněţ
tak musí být případné laboratorní testování odebraných vzorků negativní. Pokud nejsou splněny
podmínky dané legislativou (např. vývozce nepoţádal v zákonné lhůtě, není vhodné místo k
vývoznímu šetření, zjištění výskytu škodlivých organismů) anebo není moţné potvrdit poţadované
garance, rostlinolékařské osvědčení není vydáno.

20.

Jak vypadá rostlinolékařské osvědčení?

Vzor rostlinolékařského osvědčení naleznete v příloze č. 5 tohoto dokumentu. Rozlišujeme dva druhy
rostlinolékařských osvědčení. Rostlinolékařské osvědčení pro export je v zelené barvě a
rostlinolékařského osvědčení pro reexport je v hnědé barvě.

21.

Jak se vyplňuje rostlinolékařské osvědčení?

Rostlinolékařské osvědčení se přednostně vyplňuje v anglickém jazyce. Musí byt vyplněné ve všech
kolonkách, kolonka, do které se neuvádí ţádný údaj se proškrtne nebo se uvede termín ţádný
(anglicky „None“). Rostlinolékařské osvědčení můţe být vyplněno tiskem, strojově nebo hůlkovým
písmem.

22.

Co znamená reexport a kdy se vydává rostlinolékařské osvědčení pro reexport?

Reexportem se rozumí vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které nebyly vypěstovány
nebo vyrobeny na území Evropské unie. Při vývozu zásilky, která není původem z Evropské unie,
můţe vývozce poţádat o vystavení rostlinolékařského osvědčení pro reexport, pokud zásilka během
skladování, přebalení, rozdělení nebo sloučení s jinou zásilkou a nebyla vystavena riziku napadení
škodlivým organismem. V tomto případě je nutné k ţádosti předloţit originál nebo ověřenou kopii
rostlinolékařského osvědčení ze země původu rostlinného materiálu. Nemá-li vývozce rostlinolékařské
osvědčení k dispozici nebo nebylo-li vystaven, nelze vystavit reexportní rostlinolékařské osvědčení a u
zásilky se provede vývozní rostlinolékařské šetření, na jehoţ základě se vystaví rostlinolékařské
osvědčení. Podmínky pro vystavení rostlinolékařského osvědčení pro reexport jsou totoţné
s podmínkami na vystavení rostlinolékařského osvědčení pro export.

23.

Jak je zpoplatněno vývozní rostlinolékařské šetření?

Vydání rostlinolékařského osvědčení je podmíněno zaplacením správního poplatku ve výši 500 Kč.
Poplatek se hradí formou kolku, který je povinen dodat vývozce nejpozději v okamţiku předání
rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Upozorňujeme, ţe SRS
neprodává kolky, a je na vývozci, aby si kolek dopředu obstaral.

24.

Jak probíhá proces zpoplatnění vývozního rostlinolékařského šetření?

Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport (označené originál) se bez
kolku předá vývozci. Velký díl kolku se nalepí na zadní stranu do pravého rohu na tzv. první kopii
(stejnopis) rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport (určeno
ţadateli). Malý díl kolku se nalepí na zadní stranu tzv. druhé kopie (stejnopisu) rostlinolékařského
osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport (tato kopie je určena k uloţení na
pracovišti, které rostlinolékařské osvědčení vystavilo). Po nalepení se kaţdý díl kolku přerazí kulatým
úředním razítkem tak, aby alespoň část kolku byla razítkem překryta a tím znehodnocena.

25.

Existuje výjimka od zpoplatnění vývozního rostlinolékařského šetření?

Od poplatku je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostlin,
nebo jiných předmětů k jiným neţ podnikatelským účelům (tj. nejčastěji fyzické
školy). Dále jsou od poplatků osvobozené i společnosti, které byly zaloţené
výzkumu. Osvobozeni od poplatků jsou při vývozu také státní orgány a státní
samosprávné celky a jejich orgány, právnické osoby, poţadují-li provedení
s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny.

rostlinných produktů
nepodnikající osoby
na podporu vědy a
fondy nebo územní
úkonů souvisejících

Podmínky u společnosti založené na podporu vědy a výzkumu?

26.

Aby nedocházelo ke zneuţívání, jsou vývozci o provedení vývozního rostlinolékařského šetření u této
společnosti povinni při podání ţádosti o vývoz doloţit 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, ţe „veškerý zisk společnosti je
využíván k podpoře výzkumu“. Poskytnutí ověřené kopie lze nahradit předloţením originálu příslušné
listiny k nahlédnutí, kdy v takovém případě inspektor SRS pořídí kopii, opatří ji textovou doloţkou
„souhlasí s originálem“ a vybaví tuto doloţku příslušnými souvisejícími náleţitostmi. Při opakovaných
vývozech se tato listina nepřikládá.

27.
Co dělat, když ztratím originál rostlinolékařského osvědčení před vývozem z
ČR?
Pokud ţadatel ohlásí ztrátu originálu rostlinolékařského osvědčení a poţádá o vystavení náhradního
dokladu, můţe být tímto dokladem první kopie (resp. stejnopis) vydaného rostlinolékařského
osvědčení, kterou oprávněný zaměstnanec, který vystavil rostlinolékařského osvědčení, označí
v místě označujícím kopii kulatým úředním razítkem a zápisem „ověřená kopie“ („verified copy“),
podpisem a datem. Tento úkon se provede po předloţení první kopie rostlinolékařského osvědčení a
písemného prohlášení vývozce o ztrátě vydaného originálu, uhrazení správního poplatku za vystavení
stejnopisu podle zákona č.634/2004 Sb., poloţky č. 3, písm. a), přílohy Sazebníku správních poplatků
a provedení kontroly totoţnosti zásilky. Na základě zkušeností s moţnými komplikacemi při uznání
takto upravené kopie rostlinolékařského osvědčení na hranicích třetích zemí je účelné, aby vývozci
poţádali o vystavení nového rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro
reexport se standardním zpoplatněním.

28.
Co dělat, když ztratím originál i první kopii rostlinolékařského osvědčení před
vývozem z ČR?
Poţádejte o vystavení náhradního rostlinolékařského osvědčení vývozního rostlinolékařského
inspektora a ten vystaví nové rostlinolékařské osvědčení na tutéţ zásilku za podmínek:





předložení písemného prohlášení vývozce o ztrátě vydaného dokladu
provedení šetření, zda se zásilkou nebylo manipulováno
uhrazení nového správního poplatku.

29.
Co dělat, když ztratím originál i první kopii rostlinolékařského osvědčení po
vývozu z ČR?
Ohlásíte-li ztrátu rostlinolékařského osvědčení po odeslání zásilky, kdy není moţno totoţnost zásilky
znovu ověřit vývozním rostlinolékařským šetřením, náhradní rostlinolékařské osvědčení se nevystaví.

30.
Co dělat, když se mi změnily nějaké údaje v rostlinolékařském osvědčení před
vývozem z ČR (např. odběratel)?
Pokud dojde ke změně údajů, které byly uvedeny ţadatelem v ţádosti o vývozní rostlinolékařské
šetření lze v jiţ vyplněném rostlinolékařském osvědčení provézt změnu opravou. Opravy musí být na

originále i obou kopiích potvrzeny kulatým razítkem, datem a podpisem inspektora, který původní
rostlinolékařské osvědčení vystavil. Na základě zkušeností s moţnými komplikacemi při uznání takto
upraveného rostlinolékařského osvědčení na hranicích třetích zemí doporučujeme, aby vývozci
poţádali o vystavení nového rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro
reexport se standardním zpoplatněním a stornováním původního rostlinolékařského osvědčení.

31.
Co dělat, když se mi změnily údaje v rostlinolékařském osvědčení po vývozu
z ČR?
Pokud dojde ke změnám údajů, které byly uvedeny ţadatelem v ţádosti o vývozní rostlinolékařské
šetření u zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, která jiţ není přítomna na území ČR
nelze provést opravu a ani vystavit nové rostlinolékařské osvědčení.

32.

Jaké jsou stanoveny specifické podmínky pro vývoz do Ruské federace?

Pro vývoz do Ruské federace je vţdy nutné platné povolení k dovozu (tzv. IKR). Ruská federace
neuznává vyplnění rostlinolékařského osvědčení hůlkovým písmem, vyţaduje vyplnění tiskem. Pro
dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů poţaduje pouze rostlinolékařské osvědčení,
rostlinolékařské osvědčení pro reexport není uznáváno.

33.

Jak probíhá ověřování přítomnosti škodlivých organismů v zásilce?

Přítomnost škodlivých organismů v zásilce je zjišťována odbornou prohlídkou, při které
rostlinolékařský inspektor provádějící vývozní rostlinolékařské šetření provede odběr a rozbor vzorku.
V případech, kdy je součástí plnění dovozních poţadavků laboratorní testování reprezentativního
vzorku zaměřené na potvrzení nepřítomnosti určitého škodlivého organismu a tento rozbor vzorku
nelze provést v místě provádění šetření, inspektor SRS zajistí dodání vzorků do diagnostické
laboratoře SRS. Vzorky rozborované diagnostickou laboratoř SRS se zpoplatňují, ve spojení s
příslušnými poloţkami sazebníku náhrad nákladů za odborné úkony provedené SRS.

Příloha č. 1. Schéma vývozu rostlin, rostlinných produktů jiných předmětů
ŽADATEL

fyzická osoba

právnická osoba

navštíví www.srs.cz na rostlinolékařských poţadavcích konkrétní
dovozní země nebo kontaktuje SRS
požadavky nalezne/SRS podmínky sdělí

požadavky nenalezne/SRS podmínky
nesdělí

podá ţádost o
vývozní kontrolu

ţadatel musí sdělit
SRS rostlinolékařské
podmínky
dováţejícího státu

Rizikové
komodity

Klasické komodity

ve vyhlášce nalezne
poţadavky na místo
kontroly

SRS získá
poţadavky

SRS stanoví
reţimem postupu
při kontrole zásilky
a zveřejní ho ve
Věstníku

ţadatel
navrhne místo
kontroly
SRS
zkontroluje
místo

místo
vyhovuje

místo
nevyhovuje

SRS
provede
kontrolu
zásilky

Škodlivý
organismus,
problém

SRS nevydává RO

částečný
problém

náprava dle instrukcí SRS

vše v pořádku

SRS vydává RO

SRS
nezíská
poţadavky

šetření se
neprovede

Příloha č. 2 Seznam rostlinolékařských inspektorů

Příloha č. 3. Vzor žádosti o provedení vývozního rostlinolékařského šetření a vydání
rostlinolékařského osvědčení

Podací místo:

Žádost o provedení vývozního rostlinolékařského šetření, v souladu s ustanoveními
§ 28 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Žádám o provedení vývozního rostlinolékařského šetření k zásilce:
I. Údaje o žadateli:
Obchodní firma (název, IČO a adresa), Jméno a příjmení žadatele, datum nar., adresa:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
II. Adresa dovozce:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
III. Botanický název rostlin, popis komodity:
…………………………………………………………………………………………………...
IV. Země určení:………………………………………………………………………….........
V. Země původu:………………………………………………………………………………
VI. Ohlášené vstupní místo:…………………………………………………………………...
VII. Počet, množství (váha netto): ……………………………………………………………
VII. Typ dopravy, (příp. RZ vozidla, č. kontejneru):……………………………………….
IX. Požadované znění dodatkového prohlášení:……………………………………………
X. Místo a datum vývozního rostlinolékařského šetření zásilky:…………………………..
XI. Požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním
škodlivých organismů, pokud nebyly tyto požadavky SRS zveřejněny.
Přílohy (jsou-li požadovány):
1. Doklad o ošetření
2. Dovozní povolení
3. Jiné doklady k doložení splnění požadovaných zvláštních požadavků dovozní země
4. Předchozí RO (v případě reexportu)

Datum:
Jméno:

Podpis:

č. 5. Vzor rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport

č. 6. Výkaz odborných úkonů

Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez
písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

