
Otázka, situace 

Jaké komodity podléhají pasové povinnosti a v jakých případech musím opatřit 

rostliny, rostlinné produkty, popřípadě jiné předměty rostlinolékařským 

pasem? 

Základní informace 

Podle článků 79 a 80 nařízení (EU) 2016/2031 jsou rostlinolékařské pasy vyžadovány pro přemísťování 

určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU nebo pro jejich přemísťování do 

chráněných zón a v rámci těchto zón. Seznam komodit podléhajících pasové povinnosti je uveden 

v příloze XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro 

provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření 

proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019. Seznam komodit, pro jejichž dovoz do určitých chráněných 

zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu (s označením 

„PZ“, v případném českém textu „CHZ“) je uveden v příloze XIV téhož prováděcího nařízení. 

Podle článků 81 a 82 nařízení (EU) 2016/2031 platí výjimky, kdy rostlinolékařský pas není vyžadován 

pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dodávaných přímo konečným 

uživatelům (včetně zahrádkářů) a pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

v rámci provozoven jednoho a téhož registrovaného provozovatele, které se nacházejí v těsné 

vzájemné blízkosti, a mezi těmito jeho provozovnami.  

Jaké jsou podmínky a postup 

Rostlinolékařským pasem (vydaným profesionálním provozovatelem oprávněným k vydávání 

rostlinolékařských pasů nebo ÚKZÚZ) opatřuje dotčené komodity oprávněný profesionální 

provozovatel.  

Komodity, při jejichž přemísťování na celém území EU je vyžadován rostlinolékařský pas  

1) Všechny rostliny určené k pěstování bez ohledu na jejich druh, kromě semen (osiva). (Tato položka 

zahrnuje např. i akvarijní rostliny.) 

2) Rostliny Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženců, Casimiroa La 

Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L. kromě plodů 

a osiva. (Tato položka zahrnuje i řezané větve, listy a květy.) 

3) Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců s listy a stopkami. 

4) Dřevo které: 

(a) je považováno za rostlinný produkt ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031; a  

(b) bylo získáno zcela nebo z části z Juglans L., Platanus L., a Pterocarya L., včetně dřeva, které nemá 

zachováno přirozený zaoblený povrch; a  

(c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z následujících popisů vymezených v části II 

přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87: 

http://eagri.cz/public/web/file/640585/_13_Priloha_XIII.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640582/_14_Priloha_XIV.pdf


Kód KN Popis zboží 

4401 12 00  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné 

než jehličnaté 

4401 22 00  Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté 

4401 40 90  Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované 

ex 4403 12 00  Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 

jehličnaté 

ex 4403 99 00  Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), březového (Betula spp.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového 

(Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 

opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky 

ex 4404 20 00  Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než 

jehličnatého dřeva, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané 

ex 4407 99  Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus 

spp.), březového (Betula spp.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo 

štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na 

koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

 

5) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 66/402/EU a pro které jsou stanoveny určité 

regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 

- Oryza sativa L. 

6) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 2002/55/EU a pro které jsou stanoveny 

určité regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 

- Allium cepa L., 

- Allium porrum L., 

- Capsicum annuum L., 

- Phaseolus coccineus L., 

- Phaseolus vulgaris L., 

- Pisum sativum L., 

- Solanum lycopersicum L., 

- Vicia faba L. 

7) Osivo Solanum tuberosum L. 

8) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 66/401/EU a pro které jsou stanoveny určité 

regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 

- Medicago sativa L. 



9) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 2002/57/EU a pro které jsou stanoveny 

určité regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 
 

- Brassica napus L., 

- Brassica rapa L., 

- Glycine max (L.) Merrill, 

- Helianthus annuus L., 

- Linum usitatissimum L., 

- Sinapis alba L. 

 

10) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 98/56/EU a pro které jsou stanoveny určité 

regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 

- Allium L., 

- Capsicum annuum L. 

- Helianthus annuus L. 

- Prunus avium L., 

- Prunus armeniaca L., 

- Prunus cerasus L., 

- Prunus domestica L.,  

- Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, 

- Prunus persica (L.) Batsch,  

- Prunus salicina Lindley. 

11) Osivo, jehož přemísťování je prováděno podle Směrnice 2008/90/EU a pro které jsou stanoveny 

určité regulované nekaranténní škodlivé organismy podle článku 37(2) nařízení (EU) 2016/2031: 

- Prunus avium L., 

- Prunus armeniaca L., 

- Prunus cerasus L., 

- Prunus domestica L.,  

- Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, 

- Prunus persica (L.) Batsch, 

- Prunus salicina Lindley. 

 

Komodity, při jejichž přemísťování do určitých chráněných zón v EU a v rámci těchto zón je 

vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“ a kódem příslušné chráněné zóny (v případě 

českého názvu rostlinolékařského pasu též „CHZ“) 

1) Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. (včetně semen, plodů – 

šišek, řezaných větví a vánočních stromků)  

2) Rostliny určené k pěstování, kromě semen, Ajuga L., Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Crossandra 

Salisb., Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl., Nerium 

oleander L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Quercus spp., kromě Quercus suber, Ulmus L. a rostliny 

určené k pěstování Begonia L., kromě semen, hlíz a oddenkových hlíz. 

3) Rostliny kromě plodů a semen Aesculus hippocastanum L., Amelanchier Med., Arbutus unedo L., 

Camellia L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 

Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Malus Mill., 



Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Rhododendron L., kromě 

Rhododendron simsii Planch., Sorbus L., Syringa vulgaris L., Taxus L., Umbellularia californica (Hook. & 

Arn.) Nutt., Vaccinium L., Viburnum L. a Vitis L.  

4) Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do 

následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & 

H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii 

Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha 

utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon 

sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea 

regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., 

Washingtonia Raf. 

5) Živý pyl k opylení Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia 

Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. a Sorbus L. 

6) Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování. 

7) Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování. 

8) Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.). 

9) Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq. a Gossypium spp. 

10) Plody (tobolky) Gossypium spp. a nevyzrněná bavlna.  

11) Dřevo, které: 

(a) je rostlinným produktem v souladu s kritérii stanovenými v druhém pododstavci článku 2(2) 

nařízení 2016/2031; a 

(b) bylo získáno zcela nebo z části z  

- jehličnanů (Pinales), kromě dřeva prostého kůry,  

- Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry,   

- Platanus L., včetně dřeva hraněného;  

a 

(c) spadá pod příslušný kód KN a odpovídá některému z následujících popisů vymezených v části II 

přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87:  

Kód KN Popis zboží 

4401 11 00  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté 

4401 12 00  Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než 

jehličnaté 

4401 21 00  Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté 

4401 22 00  Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté 



Kód KN Popis zboží 

4401 40 90  Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované 

ex 4403 11 00  Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté 

ex 4403 12 00  Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 

jehličnaté 

ex 4403 21  Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo 

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými 

konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 22 00  Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo 

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými 

konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 

15 cm nebo větší 

ex 4403 23  Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, 

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, 

kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu 

je 15 cm nebo větší 

ex 4403 24 00  Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, 

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, 

kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr 

příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 25  Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové 

(Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 

natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož 

libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 26 00  Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové 

(Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 

natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než 

dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 99 00  Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), březového (Betula spp.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového 

(Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, 

jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky 

ex  44 04  Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané 

      4406  Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) 



Kód KN Popis zboží 

ex  44 07  Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, 

broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

ex 4407 99  Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), 

březového (Betula spp.) nebo topolového (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, 

krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, 

o tloušťce převyšující 6 mm 

12) Samostatná kůra Castanea Mill. a jehličnanů (Pinales). 

Situace, kdy není vyžadován rostlinolékařský pas 

Odchylně od výše uvedených seznamů není rostlinolékařský pas vyžadován pro rostliny, rostlinné 

produkty či jiné předměty 

a) dovezené ze třetí země a přes území EU provážené do třetí země formou tranzitu nebo překládky; 

b) přemísťované přes území EU jako karanténní materiál k úřednímu testování, vědeckým nebo 

vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění; 

c) přemísťované v rámci provozoven jednoho a téhož registrovaného provozovatele na území ČR; při 

přemisťování z provozovny v ČR do provozovny na území jiného členského státu EU je třeba 

přihlédnout k případně odlišné národní úpravě v tomto státě (tato problematika je šířeji rozvedena 

v samostatné otázce). 

Rostlinolékařský pas není dále (v souladu s článkem 81 nařízení 2016/2031) vyžadován pro 

přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dodávaných přímo konečným 

uživatelům, včetně zahrádkářů. 

Tato výjimka se ale nevztahuje na:  

a) konečné uživatele, kteří uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty získávají nákupem 

prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (např. při nákupu přes internet), nebo  

b) konečné uživatele rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž je vyžadován 

rostlinolékařský pas pro chráněné zóny.  

Dále nemusí mít rostlinolékařský pas osivo v době jeho přepravy z pole na čističku, kdy ještě není 

uvedeno na trh. 

Přikládání rostlinolékařského pasu ke komoditám, u kterých to fytosanitární předpisy EU nevyžadují 

Přikládání rostlinolékařského pasu ke komoditám, u kterých to fytosanitární předpisy EU nevyžadují, 

není zakázáno, ale je možné jedině v případech, kdy budou dodrženy všechny obecné podmínky pro 

vystavení rostlinolékařských pasů: 

a) pas smí být vydán jen oprávněným provozovatelem;  
b) pas smí být vydán jen pro komodity u nichž proběhlo šetření pro účely vydávání rostlinolékařských 

pasů; 
c) pas smí být vydán jen pro komodity, které splňují zásadní požadavky na rostlinolékařský pas 

uvedené v článku 85 nařízení 2016/2031 (což je právě ověřováno výše uvedeným šetřením), 

zejména musí být prosté karanténních škodlivých organismů pro EU a škodlivých organismů 

podléhajících mimořádným opatřením EU. /Škodlivým organismem podléhajícím mimořádným 



opatřením se rozumí škodlivý organismus (většinou nový pro území EU), který není v seznamu 

karanténních škodlivých organismů pro EU, ale proti jehož zavlékání a šíření byla na omezenou dobu 

přijata opatření prováděcím aktem Komise. Informace o těchto škodlivých organismech poskytuje 

ÚKZÚZ na svých internetových stránkách./ 

Přechodné období pro osivo a jiné rostliny určené k pěstování, dovezené na území EU, přemístěné 

v rámci území EU nebo vyprodukované před 14. prosincem 2019 

Osivo a jiné rostliny určené k pěstování, které byly dovezeny na území EU, přemístěny v rámci území 

EU nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019 podle příslušných požadavků směrnic 66/401/EHS, 

66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, 

(resp. v ČR v prováděcích vyhláškách k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin, tedy ve vyhláškách č. 332/2006 Sb. a 129/2012 Sb.), týkajících se výskytu 

regulovaných nekaranténních škodlivých organismů před uvedeným datem, mohou být  přemísťované 

v EU do 14. 12. 2020, pokud tyto požadavky splňují.  

Rostlinolékařské pasy, vyžadované podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 pro 

přemísťování osiva a jiných rostlin určených k pěstování na území EU, které budou využívat výše 

uvedené přechodné období, musí po tuto dobu potvrzovat pouze splnění požadavků týkajících se 

karanténních škodlivých organismů pro EU, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny 

a škodlivých organismů podléhajících mimořádným opatřením EU. 

V určitých případech lze již vydaný (cizí, vlastní) rostlinolékařský pas nahradit novým pasem 

K nahrazování rostlinolékařského pasu novým pasem může oprávněný provozovatel přistoupit, je-li 

obchodní jednotka komodity, pro kterou byl rostlinolékařský pas vydán, rozdělena do dvou nebo více 

nových obchodních jednotek. K nahrazení rostlinolékařského pasu lze přistoupit, pokud u příslušné 

komodity lze potvrdit požadované garance zdravotního stavu, charakteristiky dotčené komodity se 

nezměnily a jsou dodrženy požadavky na vysledovatelnost nových obchodních jednotek. 

Vystavování rostlinolékařských pasů na dodávky směsí osiv 

Pokud směs bude obsahovat jeden druh, pro který je vyžadován rostlinolékařský pas, tak návěska pro 

směs osiv má být také opatřena tímto pasem. Příslušný komponent musí splňovat i požadavky, na 

základě kterých může být rostlinolékařský pas vystaven. 

Kde, s kým a kdy otázku řešit 

Konzultace pro případy nejasností, zda komodita musí či nemusí být opatřena rostlinolékařským 

pasem, poskytne místně příslušné pracoviště Odboru zdraví rostlin ÚKZÚZ. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba některou z povinností týkajících se 

rostlinolékařských pasů podle čl. 79 až 95 nařízení (EU) 2016/2031 nebo přímo použitelných předpisů 

Evropské unie přijatých na jeho základě, např. neopatří-li při přemísťování rostlinolékařským pasem 

komoditu, pro níž je rostlinolékařský pas vyžadován, nebo opatří-li při přemísťování rostlinolékařským 

pasem komoditu, pro níž není rostlinolékařský pas vyžadován, aniž by bylo provedeno šetření pro účely 

vydávání rostlinolékařských pasů, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč. 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

14. 12. 2019 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/


Popis byl naposledy aktualizován 

- 

Datum konce platnosti popisu 

- 

Související předpisy 

- 

Předpisy, dle kterých se postupuje 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, čl. 79, čl. 80, čl. 81 a čl. 82 

b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti 

škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2018/2019, přílohy XIII a XIV 

c) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, § 79f 

Zodpovědný útvar 

ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin  


