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Souhrn informací o nové fytosanitární legislativě EU účinné od 14. 12. 2019 

(stav k 15.2.2020) 

se zaměřením na oblast trvalých kultur 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, sekce osiv, sadby a zdraví rostlin 
 

A. Hlavní používané zkratky 

ŠO = škodlivý organismus, KŠO = karanténní škodlivý organismus pro EU, RNŠO = regulovaný 

nekaranténní škodlivý organismus, RL = rostlinolékařský. 

 

B. Co je nová fytosanitární legislativa a kde ji najdu? 
 

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům – dále 

„nařízení EU o ŠO“ – účinnost od 14.12.2019. 

(Velké) prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 - jednotné podmínky pro provádění nařízení EU o 

ŠO, pokud jde o ochranná opatření proti ŠO – dále „VPN“ - účinnost od 14.12.2019. 

Nařízení EP a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách – účinnost od 14.12.2019, týká se z oblasti 

zdraví rostlin prakticky jen postupů při dovozu ze třetích zemí. 

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

pozdějších předpisů – dále „zákon o RLP“ (zejména ve znění zák. č. 369/2019 Sb. – účinnost od 

15.1.2020. 

Vyhláška č. 5/2020 Sb. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin – účinnost od 

25.1.2020. 

Výše uvedenou + další dotčenou legislativu EU a ČR lze najít na webu ÚKZÚZ – 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/legislativa/legislativa-eu/. 

 

C. Hlavní změny od 14. 12. 2019 
 

1. Registrace pro účely RL péče - http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-

evidence-dodavatelu/ 

 

1.1. Registrován musí být profesionální provozovatel (tj. který v rámci svého podnikání) 

 

a) dováží ze třetích zemí do EU rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které je 

vyžadováno při vstupu do EU RL osvědčení,  

b) vyváží z EU do třetích zemí (jakékoliv) rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty,  

c) přemisťuje (tj. uvádí do oběhu) na území EU rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na 

které je vyžadován RL pas (dále „RL komodity“) –viz přílohy XIII (celá EU) a XIV (jen pro chráněné 

zóny) VPN, 

d) žádá o oprávnění k vydávání RL pasů. 

 

1.2. Registrace podle 1.1. není vyžadována, pokud provozovatel 

 

a) dodává výhradně a přímo konečným (tj. nepodnikajícím) uživatelům 

•  malá množství (nestanovena – výjimka platí tak pro jakákoliv množství) RL komodit; to neplatí 

u internetového prodeje (smlouvy uzavírané na dálku), nebo 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/legislativa/legislativa-eu/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/
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• malá množství semen druhů, na které není při dovozu do EU vyžadováno RL osvědčení, tj. 

jiné než tyto druhy (za malá množství se považují malá balení osiv stanovená v souladu s § 19a 

odst. 1 a 6 zákona o oběhu osiva a sadby – národní úprava – viz § 12 odst.4 zákona o RLP), nebo 
b) pouze přepravuje RL komodity (tedy je nedováží, nevyváží ani neuvádí do oběhu).  

 

1.3. Žádost o registraci podle 1.1. přijímá a vyřizuje ÚKZÚZ, lze kombinovat s žádostí o oprávnění 

k vystavování RL pasů. Kromě řádně vyplněné žádosti v souladu s § 12 odst.2 zákona o RLP se pro 

kladné rozhodnutí (vydání dokladu) o registraci nepožadují další podmínky.  

 

1.4. Osoby, zapsané před 15. 1. 2020 v registru ÚKZÚZ podle § 12 zákona o RLP, nebo podle § 16 

zákona č. 219/2003 Sb., se považují za osoby registrované i po tomto datu v souladu s nařízením 

EU o ŠO. Registrační číslo těchto osob se nově uvádí (tedy tyto osoby jej tak musí uvádět) ve tvaru 

„CZ-stávající registrační číslo osoby“ - viz čl. II bod 1 zákona o RLP. Tyto osoby jsou povinny 

předložit ÚKZÚZ do 14. března 2020 případné změny identifikačních či ostatních údajů 

vztahujících se k registrované činnosti – viz čl. 66 odst.4 nařízení EU o ŠO. 

 

2. Na co je třeba vydávat RL pasy, jak mají vypadat a jak jejich vydání evidovat? 
http://eagri.cz/public/web/file/640740/Zasadni_pozadavky_na_rostlinolekarske_pasy__obsah_a_format_RL

_pasu___2.pdf 

2.1. RL pas musí být připojen k obchodní jednotce (jednotlivá rostlina, obal s více rostlinami, celá 

dodávka) RL komodit před jejím přemístěním (tj. uvedením do oběhu) na území EU. V praktickém 

obchodě bude prioritně odběrateli vyžadováno připevnění pasu na co nejmenší obchodní jednotku, 

protože to usnadní další prodeje menšího počtu jednotek komodity než v původní dodávce. 

 

2.2. RL komodity, které musí být opatřeny pasy–viz přílohy XIII (celá EU) a XIV (jen pro chráněné zóny) 

VPN. http://eagri.cz/public/web/file/640634/Co_a_kdy_musim_opatrit_rostlinolekarskym_pasem___2.pdf 

 

2.3. RL pas není vyžadován pro dodávky RL komodit 

• přímo prodávané konečným (tj. nepodnikajícím) uživatelům; to neplatí u internetového 

prodeje (smlouvy uzavírané na dálku) a pro dodávky určené do chráněných zón1 na území 

EU – viz příloha XIV VPN,  

• dovezené ze třetí země a přes území EU provážené do třetí země formou tranzitu nebo 

překládky 

• přemísťované přes území EU jako tzv. karanténní materiál2 

• přemísťované v rámci provozoven jednoho a téhož registrovaného provozovatele na území 

ČR3 

• na které se vztahují pouze požadavky na RNŠO a jde-li o přesun, který není uváděním do 

oběhu dle marketingových směrnic Rady (např. přeprava osiva z pole na čističku – viz čl. 6 

odst.3 VPN) 

• na které se vztahují pouze požadavky na NRŠO – jen dočasně do 14. 12. 2020 !! 

 
1 Jde o území určitého členského státu EU nebo jeho část, uznané Komisí na žádost tohoto členského státu za chráněnou zónu ve 

vztahu k určitému ŠO – karanténnímu jen pro tuto zónu, který se vyskytuje na území EU, ale nevyskytuje se ve vymezeném území 

chráněné zóny, a který není KŠO pro EU. Seznam a rozsah chráněných zón EU - viz příloha III VPN, seznam RL komodit, k jejichž 

dodávání do chráněných zón a jejichž přemísťování v těchto zónách jsou stanoveny zvláštní požadavky – viz příloha X VPN. 
2 Komodity rizikové z hlediska přenosu karanténních ŠO určené k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, 

pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění. 
3 Národní úprava – v jiných členských státech EU může být situace jiná. 

http://eagri.cz/public/web/file/640740/Zasadni_pozadavky_na_rostlinolekarske_pasy__obsah_a_format_RL_pasu___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640740/Zasadni_pozadavky_na_rostlinolekarske_pasy__obsah_a_format_RL_pasu___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640634/Co_a_kdy_musim_opatrit_rostlinolekarskym_pasem___2.pdf
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2.4. Formát a náležitosti RL pasu jsou harmonizovány (nařízení Komise (EU) 2017/2313), musí 

odpovídat některému ze vzorů v tomto nařízení. Prvky tvořící RL pas musí být uspořádány do tvaru 

obdélníku nebo čtverce, čitelné bez použití čtecích pomůcek, orámovány nebo jinak zřetelně 

odděleny od ostatních prvků na dokumentu/návěsce. Základní prvky pasu jsou: 

• v levém horním rohu logo EU barevně (modré pozadí se zlatými hvězdami) nebo černobíle (s 

bílými hvězdami na černém pozadí, nebo obráceně) 

• v pravém horním rohu anglický název „Plant Passport“ nebo „Plant Passport – PZ“ (pro 

dodávky do chráněné zóny) 

• písmeno A a za ním botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) 

rostlin(y), jedná-li se o rostliny a rostlinné produkty, nebo případně název dotčeného 

předmětu 

• písmeno B a za ním registrační číslo provozovatele, který pas vydal ve tvaru CZ4-XXXX.  

• písmeno C a za ním kód vysledovatelnosti5 (např. číslo partie, datum expedice, číslo pozemku 

nebo sektoru v provozu, na němž byly rostliny/předměty vypěstovány/vyrobeny); který může 

být doplněn odkazem na jedinečný čárový kód, QR kód, hologram, čip nebo jiný nosič 

údajů zajišťující vysledovatelnost, který je na obchodní jednotce umístěn 

• písmeno D a za ním kód CZ (pro rostliny původem z ČR6) nebo kód příslušné třetí země 

(pro rostliny přímo dovezené ze třetí země). 

 

Pokud je dodávka určena do chráněné zóny, je nutno pod slova „Plant Passport“ uvést vědecký 

název KŠO pro chráněnou zónu, nebo tzv. kód EPPO pro dotčený KŠO – viz příloha III VPN.  

 

2.5. Jedná-li se o předzákladní, základní nebo certifikovaný materiál nebo prvotní, základní nebo 

certifikované osivo či sadbu bramboru, musí být RL pas součástí úřední návěsky. 

 

2.6. Každý provozovatel – příjemce nebo dodavatel RL komodit s RL pasy je povinen po dobu 3 let 

vést záznamy o přijatých a odeslaných dodávkách komodit s RL pasy tak, aby byl schopen 

identifikovat provozovatele, který mu tyto dodávky dodal, resp. kterým je dodal. Obsah záznamů 

o vydaných RL pasech upřesňuje čl. 69 odst.3 nařízení EU o ŠO. 

 
3. Jak získat oprávnění k vystavování RL pasů? http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-

sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/ 
 

3.1. K vydávání RL pasů na území ČR je nezbytné mít oprávnění od ÚKZÚZ. Žádost o oprávnění se 

podává na společném formuláři „Jednotná registrace a evidence osob“ – příloha č. 3 část 2. Doklad 

o oprávnění ÚKZÚZ vydá pro konkrétní RL komodity uvedené v žádosti, pokud žadatel prokáže 

nezbytný rozsah znalostí k zajištění prevence výskytu a šíření ŠO, a má zavedeny systémy a 

postupy k zajištění vysledovatelnosti (viz bod 2.6.).  

 
3.2. Znalosti potřebné k získání oprávnění prokazuje žadatel prostřednictvím alespoň jedné osoby, 

provádějící šetření před vystavením RL pasů, nebo pověřené žadatelem k poskytování školení 

 
4 Pro subjekty registrované na území ČR. 
5 Tento kód nemusí být uváděn (viz čl. 83 odst. 2 nařízení EU o ŠO), pokud jsou rostliny připraveny (dopěstovány) tak, že jsou 

použitelné k prodeji konečným (nepodnikajícím) uživatelům bez jakékoli další přípravy a neexistuje žádné riziko šíření KŠO či ŠO 

regulovaných podle čl. 30 nařízení EU o ŠO, a dále pokud nejde o dodávku do chráněné zóny nebo pokud rostliny nenáleží k typům 

či druhům uvedeným na seznamu prováděcího nařízení Komise (k datu 1.1.2020 nebyl vydán).  
6 U komodit původem z ČR určených pro tuzemský trh nemusí být kód CZ vyplněn; u komodit určených do jiného členského státu 

je vhodné tuto položku raději vyplnit, a to z důvodu předcházení případným komplikacím. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106631222&uri=CELEX:32017R2313
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/registrace-a-evidence-dodavatelu/opravneni-k-vydavani-rl-pasu/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/formulare/registrace-dodavatelu/
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v rámci podniku7, které uvede v žádosti - § 13 odst.4 zákona o RLP. Po obdržení žádosti vyzve 

ÚKZÚZ písemně žadatele k absolvování distančního e-learningového kurzu a testu na webu 

ÚKZÚZ a zašle mu přístupové údaje. Žadatel musí složit test do 30 dnů ode dne získání 

přístupových údajů. Výsledek testu se zobrazí účastníkovi po jeho absolvování. Test je možné v 

uvedeném období skládat opakovaně. Zajištění vysledovatelnosti se ověřuje šetřením u žadatele. 
 

3.3. Osoby, zapsané před 15. 1. 2020 v registru ÚKZÚZ podle § 12 zákona o RLP, nebo podle § 16 

zákona č. 219/2003 Sb., se považují za osoby již oprávněné k vystavování RL pasů v souladu 

s nařízením EU o ŠO; musí však do 1 roku (tedy do 15. 1. 2021) rovněž prokázat, že disponují 

znalostmi podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení EU o ŠO. Způsob prokázání dtto viz výše 3.2.   
 

3.4. Povinnosti oprávněných provozovatelů k vystavování RL pasů: 
• provádět šetření k vydávání RL pasů (pokud nejde o případ, kdy šetření provádí ÚKZÚZ), 

prostřednictvím proškolených osob k provádění tohoto šetření, a vést záznamy o výsledcích 

šetření (včetně těch, která provádí ÚKZÚZ) po dobu nejméně 3 let 
• před vydáním RL pasu stanovit a sledovat kritické body svého produkčního procesu a vést 

o tom záznamy po dobu nejméně 3 let (záznamy mohou být jak analogové, tak digitální) 
• vydávat RL pasy v souladu s požadavky na jejich obsah a formát a s odbornými požadavky 

na uvádění dotčených RL komodit na trh (viz bod 4.1.) 
• plnit požadavky na vysledovatelnost (viz bod 2.6.). 

 

 

4. Jaké požadavky musí být splněny před vydáním RL pasů? 
http://eagri.cz/public/web/file/640758/Kdy_a_jak_provadi_opravneny_provozovatel_setreni_za_ucelem_vy

dani_rostlinolekarskeho_pasu___2.pdf 

 
4.1. RL pasy mohou být vydány na dodávky RL komodit, pokud dotčené komodity splňují tyto 

požadavky: 

• jsou prosté KŠO nebo ŠO regulovaných podle čl. 30 nařízení EU o ŠO8  

• jde-li o rostliny určené k pěstování, nepřekračuje případný výskyt RNŠO stanovenou prahovou 

hodnotu 

• splňují zvláštní fytosanitární požadavky – případně stanovené v přílohách V a VIII VPN 

• pokud byla přijata fytosanitární opatření k eradikaci nebo zamezení šíření určitých ŠO, nařízená 

přímo platnými akty Komise nebo opatřením ÚKZÚZ, jsou s nimi v souladu. 

 
4.2. Splnění požadavků v bodě 4.1. ověřují provozovatelé oprávnění k vystavování pasů šetřením – viz 

bod 3.4., tj. prohlídkou porostů dotčených komodit, popř. odběrem a testováním vzorků. 

V legislativou stanovených případech provádí toto šetření ÚKZÚZ: 
• jde-li o přehlídku porostu v rámci uznávacího řízení ÚKZÚZ 

 
7 Osoby úspěšně proškolené v kurzu organizovaném ÚKZÚZ (e-learningu) mohou samy průkazně proškolit interně další 

zaměstnance podniku nebo jiné smluvně dohodnuté osoby – viz čl. 90 odst.2 nařízení EU o ŠO. V případě dodavatelů osiv by mělo 

jít o osobu, která tiskne návěsky.  
8 ŠO regulovaný podle čl. 30 nařízení EU o ŠO je ŠO (většinou nově zjištěný v EU), který není v seznamu KŠO, proti jehož 

zavlékání a šíření byla na omezenou dobu přijata specifická fytosanitární opatření nařízením nebo rozhodnutím Komise. Informace 

o těchto opatřeních viz web ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-

opatreni/. 

 

http://eagri.cz/public/web/file/640758/Kdy_a_jak_provadi_opravneny_provozovatel_setreni_za_ucelem_vydani_rostlinolekarskeho_pasu___2.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640758/Kdy_a_jak_provadi_opravneny_provozovatel_setreni_za_ucelem_vydani_rostlinolekarskeho_pasu___2.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/
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• v případě podezření na výskyt KŠO, ŠO regulovaných podle čl. 30 nařízení EU o ŠO nebo ŠO 

podléhajících fytosanitárním opatřením Komise nebo ÚKZÚZ k eradikaci nebo zamezení šíření 
• v případě podezření na výskyt RNŠO, pokud jeho výskyt překračuje příslušné prahové hodnoty 
• je-li šetření prováděno v bezprostředním okolí místa produkce, kam provozovatel nemá 

přístup a pokud je takové šetření legislativou vyžadováno  
• je-li legislativou vyžadováno, aby splnění požadavků pro určité ŠO ověřil přímo ÚKZÚZ (např. 

úřední testování) – viz přílohy V a VIII k VPN  

• pokud provozovatel, který není oprávněn k vystavování RL pasů, požádá ÚKZÚZ o 

provedení šetření pro účely jejich vydání.  

 

4.3. O provedení šetření podle bodu 4.2. požádá provozovatel ÚKZÚZ ve lhůtě, která umožní provedení 

šetření ve vhodnou dobu s ohledem na příslušná fytosanitární rizika, tj. pro rostliny pěstované ve 

sklenících do 31. ledna, pro ostatní rostliny do 30. dubna; náležitosti žádosti viz § 14 odst.2 zákona 

o RLP. Jde-li o přehlídku porostů v rámci uznávacího řízení, řídí se podání žádosti lhůtou stanovenou 

na základě zákona č. 219/2003 Sb.; jde-li o podezření z výskytu regulovaného ŠO, provede ÚKZÚZ 

šetření na základě ohlášení podaného neprodleně provozovatelem, který podezření zjistil. 
 

5. Jaké ÚKZÚZ provádí kontroly v souvislosti s vydáváním RL pasů? 
 

5.1. ÚKZÚZ provádí u profesionálních (nejen u registrovaných) provozovatelů kontroly dodržování 

povinností vyplývajících z nařízení EU o ŠO – viz např. čl. 69 a 92 tohoto nařízení. Tyto kontroly 

se provádí pokud možno v rámci jedné návštěvy v návaznosti na další činnosti ÚKZÚZ u dotčeného 

provozovatele (šetření před vystavením RL pasů, přehlídky …). 

 
5.2. U provozovatelů oprávněných k vystavování RL je předmětem kontroly plnění požadavků na 

provádění šetření pro vydávání RL pasů (včetně případného odběru a testování vzorků), na 

připojování, obsah a formát RL pasů, na vedení záznamů zajišťujících vysledovatelnost pěstovaných 

a obchodovaných komodit, stanovení a sledování kritických bodů produkčního procesu a vedení 

záznamů o této činnosti, vedení záznamů o provedených šetřeních pro účely vydávání RL pasů. 

 
5.3. Kontroly se u provozovatelů oprávněných k vystavování RL pasů provádějí nejméně jednou 

ročně, při zvýšeném fytosanitárním riziku častěji. V případech, kdy bude mít provozovatel zpracovaný 

tzv. plán řízení rizik ŠO9 schválený ÚKZÚZ, může být četnost kontrol snížena.  

Další podrobnější informace k této problematice: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-

organismy/novinky-platne-k-14-12-2019/ 

Často kladené dotazy k této problematice: 

http://eagri.cz/public/web/file/641372/Casto_kladene_otazky_na_web_verze_13_12_2019.pdf 

Kontaktní pracoviště ÚKZÚZ/osoby: 

Registrace a oprávnění k vystavování RL pasů: Odbor osiv a sadby ÚKZÚZ/Ing. Monika Rubešová, 

monika.rubesova@ukzuz.cz. 

Šetření před vydáváním RL pasů, vydávání RL pasů, kontroly oprávněných provozovatelů a ostatní: 

 
9 Jedná se o soubor preventivních opatření proti zavlékání a rozšiřování ŠO stanovených fytosanitárními předpisy EU a ke včasnému 

řešení fytosanitárních problémů – více viz http://eagri.cz/public/web/file/640669/Plan_rizeni_rizik_skodlivych_organismu.pdf. 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/novinky-platne-k-14-12-2019/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/novinky-platne-k-14-12-2019/
http://eagri.cz/public/web/file/641372/Casto_kladene_otazky_na_web_verze_13_12_2019.pdf
mailto:monika.rubesova@ukzuz.cz
http://eagri.cz/public/web/file/640669/Plan_rizeni_rizik_skodlivych_organismu.pdf
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Odbor zdraví rostlin ÚKZÚZ/Ing. Táňa Klailová, tana.klailova@ukzuz.cz. 

 

Rostliny trvalých kultur určené k pěstování, na které se při dovozu do EU vyžaduje rostlinolékařské 

osvědčení (příloha XI VPN), a u osiva tak nelze uplatnit výjimku z povinnosti registrace podle čl. 65 

odst.3 písm. b) nařízení o EU 

Rostliny určené k pěstování (sadba, rouby, řízky, očka, hotové rostliny k výsadbě, v kontejneru..) všech 

druhů kromě osiva,  

Osivo rodů Aegle, Aeglopsis, Afraegle., Atalantia, Balsamocitrus, Burkillanthus, Calodendrum, Choisya, 

Clausena, Limonia, Microcitrus, Murraya, Pamburus, Severinia, Swinglea, Triphasia a Vepris. Citrus, 

Fortunella, Poncirus a jejich hybridy, Prunus, Rubus. 

 

Rostliny trvalých kultur, na které musí být vystaveny RL pasy – příloha XIII VPN 

Rostliny určené k pěstování (sadba, rouby, řízky, očka, hotové rostliny k výsadbě, v kontejneru ..) všech 

druhů kromě osiva. 

Osivo Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica., Prunus dulcis, Prunus persica 

(L.), Prunus salicina, pokud je uváděno do oběhu v rámci působnosti příslušných marketingových směrnic 

EU, a pokud jsou pro ně uvedeny konkrétní RNŠO.  

Rostliny, vyjma plodů a osiva, Choisya, Citrus, Fortunella, Poncirus a jejich hybridů, Casimiroa, Clausena, 

Murraya, Vepris, Zanthoxylum a Vitis. 

Plody Citrus, Fortunella, Poncirus a jejich hybridů, s listy a stopkami. 

 

Rostliny trvalých kultur, na které musí být vystaveny RL pasy pro příslušné chráněné zóny – příloha 

XIV VPN 

Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.  

Rostliny k pěstování, kromě osiva, 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., vyjma Quercus suber, Ulmus L. a rostlin k pěstování 

Begonia L., vyjma oddenkových hlíz, osiva a hlíz.  

Rostliny, vyjma plodů a osiva, 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., vyjma Rhododendron simsii 

Planch., Sorbus L., Syringa vulgaris L., Taxus L., Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium 

L., Viburnum L. a Vitis L.  

Rostliny čeledi Palmae, 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.  

Živý pyl určený k opylování 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. 

 
 

mailto:tana.klailova@ukzuz.cz
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Čl. 69 odst.3 nařízení EU o ŠO 

Pokud oprávněný provozovatel vydá RL pas podle čl. 84 odst. 1 a pokud příslušný orgán vydá RL pas podle 

čl. 84 odst. 2 pro registrovaného provozovatele, provozovatel v zájmu zajištění vysledovatelnosti podle 

odstavců 1 a 2 tohoto článku zajistí, aby o uvedeném RL pasu zaznamenal tyto informace:  

a) v příslušných případech profesionálního provozovatele, který dotčenou obchodní jednotku dodal;  

b) profesionálního provozovatele, jemuž byla dotčená obchodní jednotky dodána, a  

c) relevantní informace týkající se rostlinolékařského pasu10.  

 
10 Jedná se o botanický název (názvy) dotčeného druhu (druhů) nebo taxonu (taxonů) rostlin(y), jedná-li se o rostliny a rostlinné 

produkty, nebo případně název dotčeného předmětu a případně i název odrůdy, datum vydání RL pasu, velikost obchodní jednotky 

(např. počet kusů jednotlivých druhů rostlin v obchodní jednotce), kód vysledovatelnosti, u komodit s RL pasem pro chráněnou 

zónu také vědecký název nebo EPPO kód KŠO pro chráněnou zónu. 


