
Otázka, situace          

           

V jakých případech provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů 

ÚKZÚZ? 

Základní informace 

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádí ve většině případů oprávněný provozovatel. 

V následujících případech však provádí šetření ÚKZÚZ (podle článku 87 nařízení (EU) 2016/2031). 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Profesionální provozovatel. 

Jaké jsou podmínky a postup 

ÚKZÚZ provádí šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů v následujících případech: 

a) jedná-li se o vizuální prohlídky, vzorkování a testování v případě podezření na výskyt: 

• karanténního škodlivého organismu pro EU, 

• 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.  

• karanténního škodlivého organismu pro chráněné zóny v příslušné chráněné zóně; 

b) jedná-li se o vzorkování a testování v případě podezření na výskyt regulovaného nekaranténního 

škodlivého organismu pro EU, pokud jeho výskyt překračuje příslušné prahové hodnoty; 

c) je-li šetření prováděno v bezprostředním okolí místa produkce, kam oprávněný provozovatel 

nemá přístup a pokud je takové šetření podmínkami vyžadováno;  

d) v rámci uznávacího řízení u rozmnožovacího materiálu, který podléhá úřední certifikaci; 

e)  pokud jsou stanoveny zvláštní požadavky na úřední vzorkování anebo testování, a to buď zvláštní 

požadavky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území EU ve 

vztahu k určitým karanténním škodlivým organismům (příloha VIII prováděcího nařízení) nebo 

požadavky ve vztahu k RNŠO (např. úřední testování) (příloha V prováděcího nařízení); 

f) pokud profesionální provozovatel není oprávněn k vystavování rostlinolékařských pasů a požádá 

ÚKZÚZ o provedení šetření pro účely vydání rostlinolékařských pasů a o vydání rostlinolékařského 

pasu.  

Kde, s kým a kdy otázku řešit 

Profesionální provozovatel kontaktuje ÚKZÚZ, Sekci osiv, sadby a zdraví rostlin. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

V případě uvedeném pod písmenem a) se jedná o plnění ohlašovací povinnosti podle čl. 14 nařízení 

(EU) 2016/2031. Oprávněný provozovatel, který nabude podezření nebo zjistí, že se na rostlinách, 

rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jeho kontrolou, vyskytuje karanténní 

škodlivý organismus, okamžitě toto podezření nebo zjištění oznámí místně příslušnému pracovišti 

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/file/640560/_03_Priloha_III.pdf
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/640573/_08_Priloha_VIII.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640557/_05_Priloha_V.pdf


Odboru terénní inspekce, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ. Toto oznámení podává neprodleně 

volnou formou písemně (možno e-mailem) nebo telefonicky. 

V případě uvedeném pod písmenem b) se postupuje následovně. Oprávněný provozovatel, který 

nabude podezření nebo zjistí, že se na rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které 

jsou pod jeho kontrolou, vyskytuje regulovaný nekaranténní škodlivý organismus a jeho výskyt 

překračuje příslušné prahové hodnoty, oznámí toto podezření nebo zjištění místně příslušnému 

pracovišti Odboru terénní inspekce, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ, které provede případné 

vzorkování a testování. Toto oznámení podává neprodleně volnou formou písemně (možno e-mailem) 

nebo telefonicky. 

V případě uvedeném pod písmenem c) provede šetření v bezprostředním okolí místa produkce 

inspektor Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ, a to ve vhodném termínu. Provozovatel podává 

„žádost o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu“.  

V případě uvedeném pod písmenem d) podá registrovaný provozovatel na ÚKZÚZ „žádost o uznání 

porostů rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů“, „žádost o uznání 

množitelského porostu“ (bramboru) a „žádost o uznání osiva / sadby“. Tato žádost se považuje 

současně za žádost o provedení šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů.  

V případě uvedeném pod písmenem e) kontaktuje profesionální provozovatel místně příslušné 

pracoviště Odboru terénní inspekce, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ („žádost o provedení 

šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu“). 

V případě uvedeném pod písmenem f) kontaktuje profesionální provozovatel místně příslušné 

pracoviště Odboru terénní inspekce, Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin ÚKZÚZ, kterému podá „žádost 

o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu“. Tato musí kromě obecných náležitostí 

žádosti podle správního řádu obsahovat adresu provozovny, v níž má být šetření provedeno, druh a 

počet rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, u nichž má být šetření provedeno, a uvedení 

důvodu pro provedení šetření ÚKZÚZ. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

V případech uvedených pod písmeny a) - e) není stanoven žádný poplatek.  

V případě uvedeném pod písmenem f) je vystavení rostlinolékařského pasu odborným úkonem 

zpoplatněným sazbou 6,-Kč za vystavení jednoho rostlinolékařského pasu (bod 4 položka R1 

sazebníku). 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

V případě uvedeném pod písmenem d) je stanovena lhůta pro podání „žádost o uznání porostů 

rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů“ (písmeno e), a to do 30. dubna (dle 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.). V případě „žádosti o uznání množitelského porostu bramboru“ 

je termín pro podání žádosti 20. května. V případě „žádostí o uznání osiva/ sadby“ se termín pro podání 

žádosti liší dle plodiny a lze je nalézt v § 6 Vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva 

a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení otázky 

- 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_skodlive-organismy_formulare-ke-stazeni_kontroly-pruzkumy_zadost-setreni-UKZUZ.html
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http://eagri.cz/public/web/ukzuz/e-podatelna/_obsah_cz_ukzuz_skodlive-organismy_formulare-ke-stazeni_kontroly-pruzkumy_zadost-setreni-UKZUZ.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/legislativa-cr/osivo-a-sadba/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-129.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/legislativa/legislativa-cr/osivo-a-sadba/_obsah_cz_mze_ministerstvo-zemedelstvi_legislativa_Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-129.html


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

- 

Elektronická služba, kterou lze využít 

podatelna@ukzuz.cz 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

V případech a) a b) lze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí přestupku dle 

§ 79 f zákona uložit pokutu do 2 000 000 Kč. 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

14. 12. 2019 

Popis byl naposledy aktualizován 

16. 6. 2021 

Datum konce platnosti popisu 

- 

Související předpisy 

- 

Předpisy, dle kterých se postupuje 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, čl. 87, 

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

v platném znění, 

c) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů 

za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského, v platném znění, 

d) Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných 

rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu,  

e) Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin 

do oběhu, v platném znění. 

Zodpovědný útvar 

Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 


