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Otázka, situace 

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy, jaký musí být obsah 

a jaký může být formát rostlinolékařského pasu? 

Základní informace 

Rostlinolékařský pas je úřední doklad pro přemisťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

na území EU. V určitých případech je vyžadován rostlinolékařský pas pro přemísťování do chráněných 

zón a v rámci těchto zón. Rostlinolékařské pasy může vystavovat pouze oprávněný (registrovaný) 

profesionální provozovatel nebo ÚKZÚZ. Aby byly rostlinolékařské pasy snadno viditelné a jasně 

čitelné, je důležité vydávat je v jednotném formátu. Z důvodu rozdílů ve velikosti a charakteristikách 

rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pro něž je rostlinolékařský pas vyžadován, je třeba 

zajistit určitou míru flexibility, pokud jde o jeho formální náležitosti. Příloha prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2017/2313, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařských pasů, proto udává 

několik alternativních vzorů pro každý ze čtyř typů rostlinolékařských pasů (rostlinolékařský pas pro 

přemísťování na území EU, rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, rostlinolékařský pas spojený 

s certifikační návěskou, rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu spojený s certifikační návěskou). 

Jaké jsou zásadní požadavky na rostlinolékařské pasy? 

Rostlinolékařské pasy mohou být vydány jedině pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které 

splňují tyto zásadní požadavky:  

a) jsou prosté karanténních škodlivých organismů pro EU nebo škodlivých organismů podléhajících 

mimořádným rostlinolékařským 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.],  

b) jde-li o určité rostliny k pěstování (včetně osiva) (rozmnožovací materiál druhů uvedených 

v přílohách IV a V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072), jsou prosté regulovaných 

nekaranténních škodlivých organismů EU, respektive výskyt těchto organismů na dotčených rostlinách 

nepřekračuje případně stanovenou prahovou hodnotu, a byla splněna opatření s cílem zamezit výskytu 

regulovaných nekaranténních škodlivých organismů na příslušných rostlinách určených k pěstování, 

c) splňují případné zvláštní požadavky pro jejich přemísťování na území EU, ve vztahu ke karanténním 

škodlivým organismům pro EU,  

d) v příslušných případech jsou v souladu s pravidly přijatými v karanténním území k eradikaci určitého 

karanténního škodlivého organismu pro EU, v souladu s případnými příslušnými opatřeními přijatými 

Komisí prostřednictvím prováděcích aktů proti určitým karanténním škodlivým organismům pro EU, 

popřípadě v souladu s případnými příslušnými opatřeními přijatými Komisí prostřednictvím 

prováděcích aktů proti určitým nekaranténním škodlivým organismům a  

e) v příslušných případech jsou v souladu s případnými opatřeními přijatými ÚKZÚZ k eradikaci 

karanténních škodlivých organismů pro EU nebo škodlivých organismů podléhajících mimořádným 

rostlinolékařským opatřením EU, popřípadě k eradikaci škodlivých organismů, které předběžně splňují 

kritéria pro karanténní škodlivé organismy pro EU.  

(Informace o škodlivých organismech a opatřeních uvedených pod písm. d) a e) poskytuje ÚKZÚZ 

na svých internetových stránkách.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
http://eagri.cz/public/web/file/640565/_02_Priloha_II.pdf
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&from=CS
http://eagri.cz/public/web/file/640570/_04_Priloha_IV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640570/_04_Priloha_IV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640557/_05_Priloha_V.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640557/_05_Priloha_V.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640573/_08_Priloha_VIII.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640565/_02_Priloha_II.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640565/_02_Priloha_II.pdf
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/
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Pro rostlinolékařské pasy pro stanovené komodity, určené do určitých chráněných zón navíc platí, že 

mohou být vydány jedině pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které jsou prosté 

karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a splňují zvláštní požadavky pro chráněné zóny. 

Jaký musí být obsah a formát rostlinolékařského pasu? 

Rostlinolékařské pasy musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených pro každý typ rostlinolékařského 

pasu v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313. Prvky rostlinolékařského pasu musí být 

uspořádány do obdélníkového nebo čtvercového tvaru, musí být čitelné bez použití čtecích pomůcek, 

musí být orámovány nebo jinak zřetelně odděleny od ostatních textových nebo obrazových prvků tak, 

aby byly snadno viditelné a jasně odlišitelné. 

Technické specifikace jako rozměry rostlinolékařských pasů, orámování, poměr velikosti jednotlivých 

prvků a typy písma použité ve vzorech uvedených níže slouží pouze jako příklad (nejsou konkrétně 

stanoveny). Vlajka EU může být vytištěna barevně (modré pozadí se zlatými hvězdami) nebo černobíle, 

a to buď s bílými hvězdami na černém pozadí, nebo obráceně.  

Kde, s kým a kdy otázku řešit 

ÚKZÚZ, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba některou z povinností týkající 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 na území EU 

rostlinolékařským pasem komoditu, pro níž je rostlinolékařský pas vyžadován, nebo pokud nesplní 

předepsané formální náležitosti rostlinolékařského pasu, dopustí se přestupku, za který lze uložit 

pokutu do 2 000 000 Kč. 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

7. 2. 2022 

Popis byl naposledy aktualizován 

7. 2. 2022 

Datum konce platnosti popisu 

- 

Související předpisy 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 

Předpisy, dle kterých se postupuje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, čl. 83 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského 

pasu pro přemísťování na území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny 

a přemísťování v rámci této zóny 

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

pozdějších předpisů, § 79f 

Zodpovědný útvar 

ÚKZÚZ, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 

http://eagri.cz/public/web/file/640560/_03_Priloha_III.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640576/_10_Priloha_X.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20211216&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554105532533&uri=CELEX:32016R2031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/legislativa-cr/skodlive-organismy/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2004-326-viceoblasti.html
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TYPY ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ 

 

VYSVĚTLENÍ K PRVKŮM ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ (čísla prvků jsou použita u níže 

uvedených vzorů rostlinolékařských pasů) 

1. Slova „Rostlinolékařský pas“, a to v angličtině „Plant Passport“; tato slova mohou být uvedena 
i v dalším úředním jazyce EU, oddělená lomítkem, pro rostlinolékařský pas v češtině to tedy je 
„Rostlinolékařský pas/ Plant Passport“; u rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu musí být 
uvedena slova „Plant Passport – PZ“, přičemž PZ jsou začáteční písmena slov „protected zone“ 
(chráněná zóna); tato slova mohou být uvedena i v dalším úředním jazyce EU, oddělená lomítkem, 
pro rostlinolékařský pas v češtině to tedy je „Rostlinolékařský pas – CHZ/Plant Passport – PZ“. 

2. Botanický název (či botanické názvy) dotčeného druhu (či dotčených druhů) nebo taxonu 
(či taxonů) rostliny (či rostlin) a případně i název odrůdy, jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, 
nebo název dotčeného předmětu. Pokud je na RL pasu uveden vědecký („latinský“) název rostliny 
nebo rostlinného produktu a zároveň odpovídající český název, není takový rostlinolékařský pas 
závadný (např.: Malus domestica/ jabloň domácí; Pyrus/ hrušeň). Na pořadí názvů nezáleží. Název 
je možno uvést na úrovni druhu nebo rodu, možno doplnit o název odrůdy/ kultivaru. 

3. Dvoupísmenný kód pro členský stát, v němž je prof. provozovatel registrován (pro ČR je to kód 
CZ). 

4. Vnitrostátní registrační číslo profesionálního provozovatele; od 14. 12. 2019 má registrační číslo 
tvar “CZ-xxxx“ (x jsou číslice). 

5. Kód vysledovatelnosti (např. číslo partie, datum expedice, číslo pozemku nebo sektoru, na němž 
byly rostliny vypěstovány; u ovocných rodů a druhů, révy a chmele se používá číslo žádosti nebo 
oznámení o rozsahu výroby ve formátu EEFF-GGHH (6116-1703) kdy EE je číslo inspektora, FF je 
skupina porostů (např. jednoleté výpěstky k uvedení do oběhu), GG je rok přijetí žádosti/oznámení 
a HH je pořadí žádosti v rámci předmětného roku) – v příslušných případech. 

6. Jedinečný čárový kód, QR kód, hologram, čip nebo jiný nosič údajů, který může doplňovat kód 
vysledovatelnosti. 

7. Dvoupísmenný kód pro členský stát původu, pokud daná komodita pochází z členského státu EU; 
u komodit původem z ČR určených pro tuzemský trh nemusí oprávněný provozovatel tento kód 
vyplňovat; u komodit původem z ČR určených do jiného členského státu EU je třeba tuto položku 
vyplnit.  

8. Název třetí země původu nebo její dvoupísmenný kód, pokud daná komodita pochází ze třetí 
země. 

9. Vědecký název karanténního škodlivého organismu pro chráněnou zónu, popřípadě vědecké 
názvy karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny vymezené v EU, nebo jejich EPPO 
kódy1, které byly těmto škodlivým organismům přiděleny (týká se pouze rostlinolékařských pasů pro 
chráněné zóny). 

10. Informace požadované pro úřední návěsku pro osivo nebo jiný rozmnožovací materiál (pouze 
v případech, kdy je rostlinolékařský pas spojený s úřední návěskou). 

 
1 Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušných 
kódů je uveden v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. 

https://eagri.cz/public/web/file/640560/_03_Priloha_III.pdf
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Rostlinolékařský pas určený pro přemisťování na území EU (část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313


5 
 

Rostlinolékařský pas určený pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny (část B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 

2017/2313) 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
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Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování na území EU spojený 

s certifikační návěskou (část C přílohy prováděcího nařízení Komise 

(EU) 2017/2313) 

 

Rostlinolékařský pas určený pro dovoz do chráněné zóny v EU a 

přemísťování v rámci této zóny spojený s certifikační návěskou 

(část D přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
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OZNAČOVÁNÍ ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU OVOCNÝCH RODŮ A DRUHŮ  

 

Doklad dodavatele pro CAC materiál ovocných dřevin (návěska) 

 

 

 Vzor dokladu dodavatele pro CAC materiál, jehož součástí je RL pas 

 

 

 

 Úřední návěska pro certifikovaný RM ovocných rodů a druhů, chmele 
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Vzor rostlinolékařského pasu, připojeného k průvodnímu listu určenému k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu 

 

  



9 
 

Vzor rostlinolékařského pasu, připojeného k průvodnímu listu určenému k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu 
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Příklad spojení faktury a rostlinolékařského pasu 

 

 


