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SYSTÉMY A POSTUPY UMOŽŇUJÍCÍ SPLNIT PROFESIONÁLNÍMU 

PROVOZOVATELI POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VYSLEDOVATELNOSTI 

 

Povinnost profesionálního provozovatele: vedení a uchovávání záznamů 
 

a) vedení záznamů umožňujících u každé dodané obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu či 

jiného předmětu identifikovat profesionální provozovatele, kteří ji dodali; 

 

b) vedení záznamů umožňujících u každé expedované obchodní jednotky rostliny, rostlinného produktu 

či jiného předmětu identifikovat profesionální provozovatele, kterým byla dodána. 

 

Pokud oprávněný provozovatel vydá rostlinolékařský pas (RL pas), nebo pokud ÚKZÚZ vydá 

registrovanému provozovateli RL pas, zaznamenají tito provozovatelé o uvedeném RL pasu tyto 

informace: 

 

a) u dodaných komodit profesionálního provozovatele, který dotčenou obchodní jednotku dodal;  

b) profesionálního provozovatele, jemuž byla dotčená obchodní jednotka dodána;  

c) relevantní informace týkající se rostlinolékařského pasu, kterými jsou:  

• 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 

karanténního škodlivého organismu pro chráněnou zónu. 

 

Výše uvedené záznamy uchovávají profesionální provozovatelé po dobu alespoň tří let ode dne, kdy 

jim byly dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dodány, nebo kdy je dodali jiným 

profesionálním provozovatelům. Způsob uchovávání těchto záznamů není předepsán, záznamy 

mohou být jak analogové, např.  v sešitu, tak digitální – v PC, nejméně pracné je uchovávat záznamy ve 

formě přijatých nebo vydaných faktur nebo dodacích listů. Profesionální provozovatelé jsou povinni na 

vyžádání sdělit ÚKZÚZ informace o výše uvedených záznamech. 

 

Profesionální provozovatelé, kteří dodávají nebo přijímají rostliny, rostlinné produkty či jiné 

předměty musí mít zavedeny systémy nebo postupy vysledovatelnosti umožňující sledovat 

přemísťování uvedených komodit v rámci jejich vlastních provozoven a mezi těmito provozovnami. 

Tato povinnost se netýká profesionálních provozovatelů, kteří se zabývají výhradně přepravou daných 

komodit nebo přepravou předmětů všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu. Pro zajištění 

vysledovatelnosti při přemísťování komodit v rámci provozoven profesionálního provozovatele a mezi 

jeho provozovnami nejsou stanoveny podrobnější požadavky, příslušné záznamy profesionálního 

provozovatele však musí být dostatečné k dohledání příslušných rostlin, rostlinných produkty či jiné 

předměty a musejí být na vyzvání zpřístupněny ÚKZÚZ. 
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FORMÁT A NÁLEŽITOSTI ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ NESPOJENÝCH S 

CERTIFIKAČNÍ NÁVĚSKOU (podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2313) 
 

Jeden ze vzorů rostlinolékařských pasů uvedených v nařízení Komise (EU) 2017/2313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden ze vzorů rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu uvedených v nařízení Komise (EU) 

2017/2313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další vzory naleznete na webu ÚKZÚZ v sekci VNITŘNÍ TRH EU A 

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy) nebo přímo v nařízení Komise (EU) 2017/2313. 

  

Rostlinolékařský pas / Plant Passport 

 

 

 

A  xxxxx 

B  XX – xxxx 

C  xxxxx 

D  XX 

Rostlinolékařský pas – CHZ / Plant Passport – PZ 

                                   xxx 

 

 

A  xxxxx 

B  XX – xxxx 

C  xxxxx 

D  XX 

Naformátováno: Písmo: (výchozí) Times New Roman

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

A - botanický název (vědecký název, stačí rod) 

B - registrační číslo ve tvaru „CZ – xxxx“ 

C - kód vysledovatelnosti 

D - kód členského státu EU nebo kód třetí země 

xxx pod slovy Rostlinolékařský pas – CHZ / Plant Passport – PZ - označení chráněné zóny 

(vědecký název karanténního škodlivého organismu, nebo jeho EPPO kód) 

Anglická slova „Plant Passport“ nebo „Plant Passport – PZ“ jsou povinná. Je-li třeba, lze 

uvést i slova „Rostlinolékařský pas“ nebo „Rostlinolékařský pas – CHZ“, oddělená lomítkem. 

 

Rozměry a tvar RL pasu, vlajka EU 

Rozměry rostlinolékařských pasů, orámování, poměr velikosti jednotlivých prvků a typy písma 

použité ve vzorech slouží pouze jako příklad (nejsou stanoveny). Údaje uvedené na 

rostlinolékařském pasu musí být dobře čitelné, uspořádané do obdélníkového nebo čtvercového 

tvaru a orámované nebo jinak zřetelně oddělené od ostatních textových nebo obrazových prvků, 

aby byly snadno odlišitelné.  

Vlajka EU může být vytištěna barevně nebo černobíle, a to buď s bílými hvězdami na černém 

pozadí, nebo obráceně. 

 

 

 

 

 
 


