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1. Ak sa karanténny škodca vyskytuje na území Únie, ale nevyskytuje sa na území členského 
štátu alebo jeho časti a nie je karanténnym škodcom Únie (nie je uvedený v prílohe II), 
Komisia môže na žiadosť tohto členského štátu podľa odseku 4 uznať takéto územie alebo 
jeho časť ako chránenú zónu v súlade s odsekom 3 pokiaľ ide o karanténneho škodcu 
(ďalej len „karanténny škodca chránenej zóny“). - CHZ je pre škodcov, ktorí nie sú 
karanténnymi škodcami Únie

2. Karanténneho škodcu chránenej zóny nemožno zavliecť do príslušnej chránenej zóny, ani 
ho v rámci nej premiestňovať, držať, rozmnožovať či uvoľňovať.

článok 32

Uznávanie chránených zón 
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3. Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam chránených zón a príslušných 
karanténnych škodcov chránených zón. Do tohto zoznamu sa zapíšu aj chránené zóny uznané v 
súlade s článkom 2 ods. 1 prvým pododsekom písm. h) smernice 2000/29/ES a príslušní 
škodcovia, ktorí sú uvedení v časti B prílohy I a časti B prílohy II (Erwinia amylovora) k 
smernici 2000/29/ES, ako aj kódy osobitne pridelené týmto škodcom.

4. Dotknutý členský štát predkladá v rámci žiadosti uvedenej v odseku 1:

a) opis hraníc navrhovanej chránenej zóny spolu s mapami;

b) výsledky prieskumov, ktoré preukazujú, že daný karanténny škodca sa na príslušnom 
území nevyskytoval aspoň počas 3 rokov pred podaním žiadosti, a

c) dôkazy o tom, že príslušný karanténny škodca spĺňa vo vzťahu k navrhovanej chránenej 
zóne podmienky uvedené v článku 3.

článok 32

Uznávanie chránených zón 
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5. Prieskumy uvedené v odseku 4 písm. b) sa vykonajú vo vhodnom čase a intenzite s ohľadom 
na možnosť zistiť výskyt daného karanténneho škodcu. Sú založené na spoľahlivých 
vedeckých a technických zásadách a zohľadňujú sa v rámci nich príslušné medzinárodné 
normy.

6. Komisia môže uznať aj dočasné chránené zóny. Na tento účel sa obdobne uplatňujú 
podmienky uvedené v odsekoch 1 a 4 a v prvom pododseku odseku 5.

článok 32

Uznávanie chránených zón 
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7. ÚKSÚP oznámi Komisii a ostatným členským štátom hranice chránených zón na ich území, 
vrátane máp, a informuje o nich profesionálnych prevádzkovateľov prostredníctvom 
zverejnenia na oficiálnych webových stránkach ÚKSÚP. - zaslanie Komisii a členským štátom 
informácií o CHZ + aj na našu stránku

Článok 34

- prieskumy v chránených zónach

- správy do 30. apríla

článok 32

Uznávanie chránených zón 
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Prehľad vybraných chránených zón (príloha III.)
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Škodlivý organizmus EPPO kód územie

Erwinia amylovora ERWIAM aj Slovensko

Xanthomonas arboricola pv.pruni XANTPR od 30. apríla 2020 Veľká Británia

Cryphonectria parasitica ENDOPA Česká republika

Írsko

Švédsko

Veľká Británia

Phytophthora ramorum (európske izoláty) PHYTRA od 30. apríla 2023: Francúzsko (okrem

departmentu Finistère (Bretagne)

Bemisia tabaci (európske populácie) BEMITA Írsko

Švédsko

Veľká Británia

Dryocosmus kuriphilus DRYCKU Írsko

Veľká Británia



1. Pokiaľ ide o chránenú zónu, na karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny sa obdobne 
uplatňujú povinnosti stanovené v článkoch 9 až 19. - najmä opatrenia pri výskyte, vymedzené 
oblasti a oznamovacie povinnosti

2. Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktoré majú pôvod vo vymedzenej oblasti v 
chránenej zóne stanovenej pre daného karanténneho škodcu chránenej zóny, sa nesmú 
premiestňovať z tejto vymedzenej oblasti do zvyšnej časti tejto chránenej zóny ani do žiadnej 
inej chránenej zóny stanovenej pre tohto karanténneho škodcu chránenej zóny.

Odchylne od prvého pododseku sa táto rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet môžu 
premiestňovať mimo tejto vymedzenej oblasti v rámci a mimo príslušnej chránenej zóny len vtedy, 
ak sú zabalené a premiestňujú sa takým spôsobom, že neexistuje žiadne riziko šírenia daného 
karanténneho škodcu chránenej zóny v tejto chránenej zóne. - pri výskyte škodcu, pre ktorého bola 
vyhlásená CHZ, je následne vymedzená oblasť územím, z ktorého sa nesmie nič premiestňovať, 
okrem prípadu správneho zabalenia a bez rizika šírenia ŠO, ale mimo CHZ

článok 33

Všeobecné povinnosti týkajúce sa chránených zón 
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1. Komisia môže zmeniť veľkosť chránenej zóny na základe žiadosti členského štátu, ktorého 
územia sa to týka.

Ak sa takáto zmena týka rozšírenia chránenej zóny, obdobne sa uplatňuje článok 32 (uznávanie 
CHZ).

2. Na žiadosť členského štátu, ako sa uvádza v odseku 1, Komisia odoberie uznanie chránenej 
zóne alebo zmenší jej veľkosť.

3. Komisia odoberie uznanie chránenej zóne v prípade, ak sa prieskumy uvedené v článku 34 
nevykonali v súlade s uvedeným článkom. - na žiadosť členského štátu, zväčšenie CHZ sa musí 
potvrdiť ako pri uznaní CHZ, nesprávne prieskumy

článok 35

Zmena veľkosti chránených zón a odobratie uznania chránených zón
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4. Komisia odoberie uznanie chránenej zóny v prípade, že sa v tejto zóne zistil výskyt 
príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny a je splnená jedna z týchto podmienok:

a) do 3 mesiacov po úradnom potvrdení výskytu uvedeného škodcu nebola určená žiadna 
vymedzená oblasť;

b) opatrenia na eradikáciu prijaté vo vymedzenej oblasti neboli úspešné do 24 mesiacov po 
tom, ako bol úradne potvrdený výskyt uvedeného škodcu;

c) informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, preukazujú, že došlo k hrubému zanedbaniu 
povinností v súvislosti s výskytom daného škodcu v príslušnej chránenej zóne.

- ak do 3 mesiacov po výskyte nebola určená vymedzená oblasť alebo

- opatrenia neboli úspešné do 24 mesiacov alebo

- Komisia má informácie o hrubom zanedbaní povinností členským štátom

článok 35

Zmena veľkosti chránených zón a odobratie uznania chránených zón
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1. Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré majú pôvod v tretích krajinách 
alebo na území Únie, sa nesmú uvádzať do určitých chránených zón.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam..., ktorý obsahuje zoznam z 
časti B prílohy III k smernici 2000/29/ES (Erwinia amylovora).

článok 53

Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do 
chránených zón

16. 12. 2019www.uksup.sk

11

článok 54

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú 
osobitné požiadavky pre chránené zóny

1. Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa môžu uviesť do určitých 
chránených zón alebo sa môžu v rámci nich premiestňovať len v prípade, že sú splnené 
osobitné požiadavky pre uvedené chránené zóny.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam ... ktorý obsahuje aj osobitné 
požiadavky pre chránené zóny uvedené v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.
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Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet KN kód Chránená zóna

Rastliny a živý peľ na opeľovanie, okrem plodov a osiva, pochádzajúce z tretích krajín, okrem 

Švajčiarska a okrem tých, ktoré boli uznané za oblasti bez výskytu Erwinia amylovora príslušnou 

národnou organizáciou na ochranu rastlín a boli úradne oznámené Komisii ... vo vzťahu k týmto 

druhom:

- Amelanchier,

- Chaenomeles,

- Crataegus,

- Cydonia,

- Eriobotrya,

- Malus,

- Mespilus,

- Pyracantha,

- Pyrus,

- Sorbus.

veľa aj Slovensko

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých 
dovoz do určitých chránených zón je zakázaný (príloha IX.)
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Rastlina, rastlinný 

produkt alebo iný 

predmet

osobitné požiadavky pre chránené zóny

Rastliny a živý peľ na 

opelenie Amelanchier, 

Chaenomeles, 

Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia, 

Eriobotrya, Malus, 

Mespilus, Photinia

davidiana,

Pyracantha, Pyrus a 

Sorbus, okrem plodov

a osiva

Úradné potvrdenie, že:

a) rastliny pochádzajú z tretích krajín, ktoré boli uznané za oblasti bez výskytu Erwinia amylovora ... a úradne oznámená Komisii; 

alebo

b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu škodcov v Únii alebo tretích krajinách, ktoré boli zriadené ... a uznané ....; alebo

c) rastliny pochádzajú z kantónu Valais vo Švajčiarsku; alebo

d) rastliny boli vyprodukované alebo, ak boli premiestnené do „nárazníkovej zóny“, udržiavané po dobu najmenej 7 mesiacov 

vrátane obdobia od 1. apríla do 31. októbra posledného úplného vegetačného obdobia, a pozemok:

i) sa nachádza najmenej 1 km od vnútornej hranice úradne určenej „nárazníkovej zóny“ s výmerou najmenej 50 km2, a 

hostiteľské rastliny podliehajú kontrolnému režimu zavedenému najneskôr pred začiatkom úplného vegetačného cyklu, ktorý 

predchádza poslednému úplnému vegetačnému cyklu, s cieľom minimalizovať riziko výskytu Erwinia amylovora;

ii) ktorý bol úradne schválený, ako aj „nárazníková zóna“ pred začiatkom úplného vegetačného cyklu, ktorý predchádza 

poslednému úplnému vegetačnému cyklu, na pestovanie rastlín podľa požiadaviek stanovených v tomto bode;

iii) ktorý, ako aj okolitá zóna so šírkou najmenej 500 m boli bez výskytu Erwinia amylovora od začiatku posledného úplného 

vegetačného obdobia, pri úradnej kontrole vykonanej najmenej:

- dvakrát na pozemku v najvhodnejšom čase, t. j. raz v období od júna do augusta a raz od augusta do novembra; a

- raz v uvedenej obklopujúcej zóne (500 m) v najvhodnejšom čase, t. j. od augusta do novembra, a

iv) z ktorých boli rastliny úradne testované na latentné infekcie v súlade s vhodnou laboratórnou metódou na vzorkách úradne 

odobratých v najvhodnejšom období.

Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ... a 
osobitné požiadavky na chránené zóny (príloha X.)



Nárazníkové zóny
Chránená zóna – väčšina SR

1 km

výskyt

škôlka

kontroly rok 

vopred, 

potom raz 

ročne

Nárazníková zóna - rok vopred schválená, ak sú rastliny pestované viac ako 7 mesiacov 

vrátane obdobia 1.4.-31.10., 2 kontroly – VI.-VIII. a VIII.-XI., testovanie bezpríznakových vzoriek

500 m,

1 kontrola

VIII.-XI.

500 m, 1 kontrola VIII.-XI.

v škôlke 2 

kontroly – VI.-

VIII. a VIII.-IX., 

testovanie aj 

bezpríznakových 

vzoriek

22
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Škodca je „regulovaný nekaranténny škodca Únie“ („RNKŠ“), ak spĺňa všetky tieto 
podmienky a je zapísaný v zozname:

a) je stanovená jeho identita;

b) vyskytuje sa na území Únie;

c) nejde o karanténneho škodcu Únie alebo o škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté 
podľa článku 30 ods. 1; (rozhodnutia prijaté Komisiou)

d) prenáša sa najmä prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu;

e) jeho výskyt na týchto rastlinách na výsadbu má neprijateľný hospodársky vplyv, pokiaľ ide 
o plánované použitie týchto rastlín na výsadbu;

f) sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie jeho výskytu na uvedených 
rastlinách na výsadbu.

článok 36

Vymedzenie pojmu regulovaní nekaranténni škodcovia Únie 
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1. Profesionálni prevádzkovatelia nesmú zavliecť regulovaného nekaranténneho škodcu Únie 
na územie Únie na rastlinách na výsadbu, prostredníctvom ktorých sa prenáša, 
vymedzených v zozname, ani nesmú premiestňovať uvedeného škodcu na tomto území.

Zákaz sa nevzťahuje na:

a) premiestňovanie v rámci priestorov dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov alebo 
medzi nimi;

b) premiestňovanie rastlín na výsadbu nevyhnutné na ich dezinfekciu.

2. Komisia stanoví zoznam, v ktorom sa stanovia:

- regulovaní nekaranténni škodcovia Únie,

- špecifické rastliny na výsadbu,

- kategórie a

- prahové hodnoty.

článok 37

Zákaz zavlečenia regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na 
rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania 
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3. V zozname RNKŠ sú zahrnuté:

a) časť A oddiel II prílohy II k smernici 2000/29/ES (vyskytujúce sa v EÚ);

b) body 3 a 6 prílohy I a bod 3 prílohy II k smernici 66/402/EHS;

c) príloha I k smernici 68/193/EHS;

d) akty prijaté podľa článku 5 ods. 5 smernice Rady 98/56/ES;

e) príloha II k smernici 2002/55/ES;

f) príloha I a bod B prílohy II k smernici 2002/56/ES a akty prijaté podľa článku 18 písm. c) uvedenej smernice;

g) bod 4 prílohy I a bod 5 prílohy II k smernici 2002/57/ES;

h) akty prijaté podľa článku 4 smernice 2008/72/ES a

i) akty prijaté podľa článku 4 smernice 2008/90/ES.

Škodcovia uvedení v zozname v prílohe I a v časti A oddiele I a v časti B prílohy II k smernici 2000/29/ES a 
škodcovia zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a škodcovia, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté 
podľa článku 30 ods. 1 tohto nariadenia, sa v uvedenom zozname neuvádzajú. 

článok 37

Zákaz zavlečenia regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na 
rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania 
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- Helicoverpa armigera – zrušená

- Xanthomonas campestris pv. vesicatoria – zrušené

- Tomato spotted wilt virus – zrušený

- Liriomyza huidobrensis a Liriomyza trifolii – zrušené, ale sú v chránených zónach (+ Liriomyza bryoniae)

- Grapevine flavescence dorée phytoplasma – presunuté do karanténnych škodcov Únie

- Aphelenchoides besseyi – jahody

- Viteus vitifoliae – vinič

- Ditylenchus destructor – zemiaky

- Ditylenchus dipsaci – lucerna, cibuľoviny, jahoda, ríbezľa

- Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus – lucerna

- Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis – rajčiak

Významnejšie škodlivé organizmy presunuté zo Smernice 2000/29 
medzi RNKŠ (1)
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- Erwinia amylovora – aj v chránených zónach

- Pseudomonas syringae pv. persicae – broskyňa

- Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) – fazuľa

- Xanthomonas arboricola pv. pruni – Prunus

- Xanthomonas fragariae – jahoda

- Xylophilus ampelinus – vinič

- Cryphonectria parasitica – gaštan, aj chránená zóna

- Phytophthora fragariae – jahoda

- Plasmopara halstedii – slnečnica

- Verticillium albo-atrum – jabloň, hruška, dula, jahoda

- Plum pox virus – Prunus

- Potato spindle tuber viroid – paprika, rajčiak

16. 12. 2019www.uksup.sk
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Významnejšie škodlivé organizmy presunuté zo Smernice 2000/29 
medzi RNKŠ (2)



- Candidatus Phytoplasma solani (Potato stolbur phytoplasma) – vinič, zemiak, jahoda, čučoriedka

- Arabis mosaic virus – vinič, jahoda, Prunus avium, Prunus cerasus, ríbezľa, malina

- Raspberry ringspot virus – jahoda, Prunus avium, Prunus cerasus, ríbezľa, malina

- Strawberry crinkle virus – jahoda

- Strawberry latent ringspot virus – jahoda, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus persica, ríbezľa, malina

- Strawberry mild yellow edge virus – jahoda

- Tomato black ring virus – jahoda, Prunus avium, Prunus cerasus, ríbezľa

- Tomato yellow leaf curl virus – rajčiak

- Candidatus Phytoplasma prunorum (European stone fruit phytoplasma, Apricot chlorotic leafroll phytoplasma, 
európska žltačka kôstkovín) – Prunus (z prílohy I A II)

- Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma, proliferácia jablone) – jabloň (z prílohy I A II)

- Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma, fytoplazma chradnutia hrušky) – hruška (z prílohy I A II)

16. 12. 2019www.uksup.sk
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Významnejšie škodlivé organizmy presunuté zo Smernice 2000/29 
medzi RNKŠ (3)



4. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa potreby stanoví opatrenia na zabránenie výskytu 
regulovaných nekaranténnych škodcov Únie. Uvedené opatrenia sa uplatňujú bez toho, aby tým boli 
dotknuté opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, smernice 
Rady 1999/105/ES (1) a smerníc 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 
2008/90/ES. – opatrenia nemajú dopad na osivársku legislatívu

7. Ak je podmienka pre konkrétny druh splnená len v prípade jednej alebo viacerých z týchto kategórií: 
predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, osivo alebo sadivo zemiakov, alebo štandardný 
alebo CAC materiál alebo osivo, ako sa uvádza v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 
2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, zoznam RNKŠ sa 
vzťahuje iba na dané kategórie. – opatrenia súvisia a kategóriami množenia

článok 37

Zákaz zavlečenia regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na 
rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania 
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8. Ak je podmienka pre konkrétny druh splnená iba vtedy, ak sa miera výskytu daného škodcu 
nachádza nad určitou prahovou hodnotou vyššou ako nula, v zozname RNKŠ sa stanoví táto 
prahová hodnota a uplatňuje sa len pri prekročení tejto prahovej hodnoty.

Takáto prahová hodnota sa stanoví len v prípade, ak sú splnené obe tieto ustanovenia:

a) je možné, aby profesionálni prevádzkovatelia zabezpečili, že miera výskytu RNKŠ neprekročí 
túto prahovú hodnotu;

b) je možné overiť, či nie je prekročená táto prahová hodnota.

článok 37

Zákaz zavlečenia regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na 
rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania 
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Zoznam RNKŠ a rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými 
hodnotami uvedenými v článku 5 (príloha IV.) (1)
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Časť A: RNKŠ osiva krmovín

Časť B: RNKŠ osiva obilnín

Časť C: RNKŠ viniča

Časť D: RNKŠ okrasných rastlín

Časť E: RNKŠ lesných kultúr, okrem osiva

Časť F: RNKŠ osiva zelenín

Časť G: RNKŠ sadivových zemiakov

Časť H: RNKŠ osiva olejnín a priadnych rastlín

Časť I: RNKŠ zelenín, okrem osiva

Časť J: RNKŠ ovocných drevín

Časť K: RNKŠ osiva zemiakov

Časť L: RNKŠ chmeľu, okrem osiva



16. 12. 2019www.uksup.sk

24

RNKŠ Rastliny na pestovanie Predzákladné osivo Základné 

osivo

Certifikované 

osivo

Clavibacter michiganensis 

ssp. insidiosus [CORBIN]

Medicago sativa 0 % 0 % 0 %

Ditylenchus dipsaci

[DITYDI]

Medicago sativa 0 % 0 % 0 %

Zoznam RNKŠ a rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými 
hodnotami uvedenými v článku 5 (príloha IV.) (2)
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RNKŠ Rastliny na výsadbu Predzákladný, základný, 

certifikovaný materiál

Štandardný materiál

Arabis mosaic virus 

[ARMV00]

Vitis 0 % 0 %

RNKŠ Rastliny na výsadbu Prahová hodnota pre príslušný množiteľský 

materiál ovocia a ovocné dreviny

Erwinia amylovora [ERWIAM] Rastliny na výsadbu, okrem osiva 

Cydonia, Malus, Pyrus

0 %

Zoznam RNKŠ a rastlín na výsadbu s kategóriami a prahovými 
hodnotami uvedenými v článku 5 (príloha IV.) (3)



„Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného 

orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ 

ide o výskyt RNKŠ v plodine, aby zabezpečili, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty 

v tejto tabuľke“ pre tieto skupiny plodín:“

- osivo krmovín

- osivo obilnín

- okrasné rastliny

- lesné druhy

- osivo zelenín

- osivo olejnín a priadnych rastlín

- sadenice zelenín

- osivo zemiakov

- sadenice chmeľu

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ uvedené v rastlinolekárskej 
legislatíve
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Neplatí to pre tieto skupiny plodín (bude to v 

Smerniciach + doplnky pre všetky skupiny, 

kombinácia rastlinolekárskych a osivárskych

opatrení):

- vinič

- sadivové zemiaky

- ovocné dreviny



Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných 
predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci 
nich, ktorá potvrdzuje:

- súlad so všetkými požiadavkami,

- súlad v prípade premiestňovania rastlín do chránených zón a v rámci nich a

- má stanovený obsah a formát.

článok 78

Rastlinné pasy
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1. Na premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie sa 
vyžadujú rastlinné pasy. Komisia stanoví zoznam ..., ktorý obsahuje:

a) všetky rastliny na výsadbu, okrem osív;

b) rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti A bode I prílohy V k smernici 
2000/29/ES, pokiaľ sa na ne už nevzťahuje písmeno a);

c) rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré boli prijaté požiadavky ... týkajúce sa ich premiestňovania 
v rámci územia Únie (rozhodnutia Komisie, 4 predpisy);

d) osivá uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v článku 37 ods. 2 („RNKŠ“) a

e) rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch (osobitné požiadavky a 
rovnocenné požiadavky z tretích krajín), pokiaľ ide o ich premiestňovanie v rámci Únie.

5. Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinný pas nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na 
ktoré sa vzťahujú články 46 (hraničné zóny), 47 (tranzit), 48 (vedecké ... účely) a 75 (batožina cestujúcich).

článok 79

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktorých 
premiestňovanie v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas 
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1. Všetky rastliny určené na výsadbu, okrem osiva.

2. Rastliny Choisya, Citrus (citrónovník), Fortunella (kumkvát), Poncirus (citrónovníkovec) a ich hybridy, Casimiroa, 

Clausena, Murraya (muraja), Vepris, Zanthoxylum a Vitis – vinič, okrem plodov a semien,.

3. Plody Citrus (citrónovník), Fortunella (kumkvát), Poncirus (citrónovníkovec) a ich hybridy, s listami a stopkami.

4. Drevo Juglans (orech), Platanus (platan) a Pterocarya (orechovec) a spadá pod príslušný číselný znak KN.

5. Osivo Oryza sativa (ryža).

6. Osivo zelenín:

- Allium cepa – cesnak cibuľový,

- Allium porrum – cesnak pórový,

- Capsicum annuum – paprika ročná,

- Phaseolus coccineus – fazuľa šarlátová,

- Phaseolus vulgaris – fazuľa obyčajná,

- Pisum sativum – hrach siaty,

- Solanum lycopersicum – rajčiak jedlý,

- Vicia faba – bôb záhradný.

PRÍLOHA XIII
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré 

sa vyžaduje rastlinný pas na prepravu na území Únie (1)
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7. Osivo Solanum tuberosum – zemiak.

8. Osivo Medicago sativa – lucerna siata.

9. Osivo:

- Brassica napus – repka,

- Brassica rapa – kapusta poľná,

- Glycine max – sója fazuľová,

- Helianthus annuus – slnečnica ročná,

- Linum usitatissimum – ľan siaty,

- Sinapis alba – horčica biela.

PRÍLOHA XIII
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré 

sa vyžaduje rastlinný pas na prepravu na území Únie (2)
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10. Osivo okrasných druhov:

- Allium - cesnak,

- Capsicum annuum – paprika ročná,

- Helianthus annuus – slnečnica ročná,

- Prunus avium – čerešňa vtáčia,

- Prunus armeniaca – marhuľa,

- Prunus cerasus – čerešňa,

- Prunus domestica – slivka,

- Prunus dulcis – mandľa,

- Prunus persica – broskyňa,

- Prunus salicina – slivka japonská.

11. Osivo ovocných druhov:

- Prunus avium – čerešňa vtáčia,

- Prunus armeniaca – marhuľa,

- Prunus cerasus – čerešňa,

- Prunus domestica – slivka,

- Prunus dulcis – mandľa,

- Prunus persica – broskyňa,

- Prunus salicina – slivka japonská.

PRÍLOHA XIII
Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré 

sa vyžaduje rastlinný pas na prepravu na území Únie
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1. náhle odumieranie dubov (Phytophthora ramorum) – kalina (Viburnum spp.), kamélia (Camellia spp.) 
a rododendrón (Rhododendron spp.) – rastlinný pas aj konečnému spotrebiteľovi,

2. živicová rakovina borovice (Gibberella circinata) – borovica (Pinus) a duglaska tisolistá (Pseudotsuga
menziesii) – vrátane osiva, rastlinný pas aj konečnému spotrebiteľovi,

3. baktériová nekróza aktinídie (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) – kivi (Actinidia) – rastlinný pas aj 
konečnému spotrebiteľovi,

4. Xylella fastidiosa, uvádzané na trh iba profesionálnemu pestovateľovi:

akácia (Acacia dealbata), akácia vŕbovitá (Acacia saligna), javor horský (Acer pseudoplatanus), palina (Artemisia
arborescens), divý asparágus (Asparagus acutifolius ), Calicotome villosa , katarant (Catharanthus), cistus krétsky 
(Cistus creticus), cistus (Cistus monspeliensis), cistus (Cistus salviifolius), kávovník (Coffea), ranostaj (Coronilla
valentina), zanoväť (Cytisus scoparius), Dodonaea viscosa, Eremophila maculata, prýštec – mliečnik (Euphorbia
terracina), kručinka (Genista corsica), kručinka (Genista ephedroides), kručinka (Genista x spachiana), grevilea
(Grevillea juniperina), Hebe, slamiha (Helichrysum italicum), vavrín bobkový – bobkový list (Laurus nobilis), 
levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia), levanduľa (Lavandula dentata), levanduľa (Lavandula stoechas), 
levanduľa (Lavandula x allardii), Metrosideros excelsa, Myoporum insulare, myrta obyčajná (Myrtus communis), 
oleander obyčajný (Nerium oleander), oliva európska (Olea europaea), muškát omamný (Pelargonium graveolens), 
muškát (Pelargonium x fragrans), Phagnalon saxatile, Phillyrea latifolia, horčinka (Polygala myrtifolia ), čerešňa 
vtáčia (Prunus avium), slivka čerešňoplodá – myrobalan (Prunus cerasifera), Prunus dulcis, dub korkový 
(Quercus suber), rešetliak macchiový (Rhamnus alaternus), ruža (Rosa x floribunda), rozmarín lekársky 
(Rosmarinus officinalis), Spartium junceum, zimozeleň (Vinca), Westringia fruticosa, Westringia glabra.

+ Rozhodnutia Komisie pre ŠO:
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1. Na uvádzanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých 
chránených zón a na ich premiestňovanie v nich sa vyžadujú rastlinné pasy.

Komisia stanoví zoznam ..., ktorý obsahuje:

a) rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti A bode II prílohy 
V k smernici 2000/29/ES;

b) prípadne iné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch 
(osobitné požiadavky).

5. Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinný pas nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty 
alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 56 (hraničné zóny pre CHZ), 57 (tranzit) a 58 
(vedecké ... účely).

Príloha XIV – je to vlastne sumár prílohy III.

článok 80

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých sa na ich 
uvedenie do chránených zón a premiestňovanie v rámci chránených 

zón vyžaduje rastlinný pas
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1. Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných 
predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov. (čl. 2 
bod 12. „konečný používateľ“ je každá osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo rámca 
obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo profesie tejto osoby, ktorá získava rastliny 
alebo rastlinné produkty na osobné použitie)

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a) konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné 
predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku (cez internet), alebo

b) konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa 
do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia prípady, v ktorých 
sa pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety výnimka podľa odseku 1 tohto 
článku vzťahuje len na malé množstvá. V uvedených delegovaných aktoch sa vymedzia tieto 
množstvá na určité obdobie primerane podľa dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných 
predmetov a príslušných rizík spojených so škodcami.

článok 81

Výnimka pre priame dodávanie konečným používateľom
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Výrobca (množiteľ, dodávateľ)

Potreba rastlinných pasov
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Konečný 
používateľ (aj 
záhradkár)

Konečný 
používateľ (aj 
záhradkár) –
cez internet

Ditribútor

Ditribútor

Predajca 
(posledný v 
reťazci, aj 
TESCO ...)

Konečný 
používateľ (aj 
záhradkár)

Konečný 
používateľ (aj 
záhradkár) –
cez internet

Konečný 
používateľ (aj 
záhradkár)

s RP

s RP

s RP

s RP

bez 
RP

bez 
RP

s RP

s RP

bez 
RP

s RP

Predajca 
(posledný v 
reťazci, aj 
TESCO ...)

Profesionálny 
prevádzkovateľ 
(realizácie záhrad) 
– vždy s RP

Červeným 
písmom je 
vyznačená 
potreba 
registrácie

Predajca 
(posledný v 
reťazci, malé 
predajne)



Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných 
predmetov v rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného prevádzkovateľa, 
ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

SR môže bližšie vymedziť tesnú blízkosť na svojich príslušných územiach, ako aj to, či je 
potrebné na účely týchto premiestňovaní vydať namiesto rastlinného pasu nejaké iné 
dokumenty. - určiť "tesnú blízkosť"

Ak sa takéto premiestňovania uskutočňujú medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, 
musia výnimku z požiadavky na rastlinný pas schváliť príslušné orgány dotknutých členských 
štátov

článok 82

Výnimky v prípade premiestňovania v rámci priestorov 
registrovaného prevádzkovateľa a medzi nimi
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1. Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na 
tlač prvkov uvedených v odseku 2 za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných 
informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade.

Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a 
trvácne.

2. Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky stanovené v časti A prílohy VII.
– základný typ rastlinného pasu

Odchylne od časti A bodu 1 písm. e) prílohy VII sa kód vysledovateľnosti nemusí vyžadovať, ak rastliny 
na výsadbu spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) sú pripravované takým spôsobom, že sú prichystané na predaj konečným používateľom bez 
akejkoľvek ďalšej prípravy, pričom neexistuje riziko týkajúce sa šírenia karanténnych škodcov Únie 
ani škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

b) nepatria medzi typy alebo druhy uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 3 tohto článku.

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí typy a druhy rastlín na výsadbu, na ktoré sa výnimka 
uvedená v odseku 2 nevzťahuje. - kód vysledovateľnosti nemusí byť pri predaji konečným spotrebiteľom 
a ak druh nepatrí medzi druhy, ktoré Komisia z tejto výnimky vylúčila – neodporúčame využívať!!!

článok 83

Obsah a formát rastlinného pasu
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a) slovné spojenie „Rastlinný pas“ v pravom hornom rohu v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom 
jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b) vlajka Únie v ľavom hornom rohu vytlačená farebne alebo čierno-bielo;

c) písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade 
rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;

d) písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód uvedený v článku 67 písm. a) pre ten členský štát, v 
ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas (SK), ďalej spojovník a 
registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas alebo pre ktorého 
rastlinný pas vydáva príslušný orgán;

e) písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného 
predmetu;

f) písmeno „D.“, po ktorom prípadne nasleduje:

i) názov tretej krajiny pôvodu alebo

ii) dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a).

Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. e) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód pre 
vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke. 

PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ A
Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie
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4. Rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v rámci nej obsahuje prvky 
stanovené v časti B prílohy VII. – rastlinný pas pre chránené zóny

článok 83

Obsah a formát rastlinného pasu
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a) slovné spojenie „Rastlinný pas – Chránená zóna“ v pravom hornom rohu v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom 
jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b) bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) alebo kód (kódy) príslušného škodcu(-ov) chránenej zóny, ako 
sa uvádza v článku 32 ods. 3;

c) vlajka Únie v ľavom hornom rohu vytlačená farebne alebo čierno-bielo;

d) písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a 
rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;

e) písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód uvedený v článku 67 písm. a) pre ten členský štát, v ktorom je 
zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas (SK), ďalej spojovník a registračné číslo príslušného 
profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas alebo pre ktorého rastlinný pas vydáva príslušný orgán;

f) písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

g) písmeno „D.“, po ktorom prípadne nasleduje:

i) názov tretej krajiny pôvodu alebo

ii) dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a), a v prípade nahradenia 
rastlinného pasu registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydal pôvodný rastlinný pas
alebo pre ktorého vydal pôvodný rastlinný pas príslušný orgán, ako sa uvádza v článku 93 ods. 1 a 2.

Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. f) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód pre vysledovateľnosť, 
hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke. 

PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ B
Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón
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5. Ak sú rastliny na výsadbu vyrobené alebo sprístupnené na trhu ako predzákladný, základný alebo 
certifikovaný materiál alebo predzákladné, základné alebo certifikované osivo alebo sadivo zemiakov, ako 
sa uvádza v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 
2002/57/ES a 2008/90/ES, rastlinný pas sa začlení, a to výrazným spôsobom, do úradnej návesky 
vyhotovenej v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto smerníc.

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky 
stanovené v časti C prílohy VII k tomuto nariadeniu. – rastlinný pas s náveskou

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v rámci nej 
obsahuje prvky stanovené v časti D prílohy VII k tomuto nariadeniu. – rastlinný pas s náveskou pre 
chránené zóny

článok 83

Obsah a formát rastlinného pasu
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1. Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie uvedený v spoločnej náveske spolu s úradnou 
náveskou pre osivá alebo iný množiteľský materiál príslušne uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 
66/401/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 66/402/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 68/193/EHS, článku 
12 smernice 2002/54/ES, článku 28 ods. 1 smernice 2002/55/ES, článku 13 ods. 1 smernice 
2002/56/ES a v článku 12 ods. 1 smernice 2002/57/ES a s náveskou pre predzákladný, základný alebo 
certifikovaný materiál, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2008/90/ES, obsahujú tieto 
prvky:

a) slovné spojenie „Rastlinný pas“ v pravom hornom rohu spoločnej návesky v jednom z úradných 
jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b) vlajka Únie v ľavom hornom rohu spoločnej návesky vytlačená farebne alebo čierno-bielo.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou a má 
rovnakú šírku ako úradná náveska.

2. Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. e) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód 
pre vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke.

PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ C
Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie spolu s certifikačnou náveskou
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1. Rastlinný pas na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, uvedený v spoločnej náveske spolu s 
úradnou náveskou pre osivá alebo iný množiteľský materiál, príslušne uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 
66/401/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 66/402/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 68/193/EHS, článku 12 smernice 
2002/54/ES, článku 28 ods. 1 smernice 2002/55/ES, článku 13 ods. 1 smernice 2002/56/ES a v článku 12 ods. 1 
smernice 2002/57/ES a s náveskou pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, ako sa uvádza v 
článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2008/90/ES, obsahujú tieto prvky:

a) slovné spojenie „Rastlinný pas – Chránená zóna“ v pravom hornom rohu spoločnej návesky v jednom z 
úradných jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b) bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) alebo kód (kódy) príslušného karanténneho 
škodcu(-ov) chránenej zóny;

c) vlajka Únie v ľavom hornom rohu spoločnej návesky vytlačená farebne alebo čierno-bielo.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou a má rovnakú šírku 
ako úradná náveska.

2. Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. e) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód pre 
vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke.

PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ D
Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón spolu

s certifikačnou náveskou
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1. Rastlinné pasy na premiestňovanie na území Únie zodpovedajú jednému zo vzorov uvedených v 
časti A prílohy.

2. Rastlinné pasy na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej musia zodpovedať jednému 
zo vzorov uvedených v časti B prílohy. 

3. Rastlinné pasy na premiestňovanie na území Únie spolu s certifikačnou náveskou ... musia 
zodpovedať jednému zo vzorov uvedených v časti C prílohy.

4. Rastlinné pasy na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v nej spolu s certifikačnou 
náveskou ... musia zodpovedať jednému zo vzorov uvedených v časti D prílohy.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2313

ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie 
na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na 

premiestňovanie v nej

Článok 1

Vzory rastlinných pasov 
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Prvky rastlinného pasu stanovené v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2031/2016 sa musia usporiadať do 
tvaru obdĺžnika alebo štvorca a byť čitateľné bez použitia vizuálnej pomoci.

Musia byť ohraničené čiarou alebo inak jasne oddelené od akéhokoľvek textu alebo obrázkov tak, aby 
boli jasne viditeľné a rozpoznateľné.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Článok 4

Dátum uplatňovania

Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. decembra 2019.

Rastlinné pasy vydané pred 14. decembrom 2019 v súlade so smernicou 92/105/EHS zostávajú 
platné do 14. decembra 2023. – neodporúčame využiť!!!

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2313

Článok 2

Požiadavky na prvky rastlinných pasov 
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Technická špecifikácia: Veľkosť rastlinných pasov, spôsob ohraničenia, pomery veľkosti prvkov a štýl 
písma použitý vo vzoroch slúžia iba ako príklad.

Vlajka Únie sa môže vytlačiť farebne alebo čierno-bielo, s bielymi hviezdami na čiernom pozadí alebo 
naopak.

6. V náležitých prípadoch jedinečný čiarový kód, kód QR, hologram, čip alebo iný dátový nosič, ktorý 
dopĺňa kód vysledovateľnosti.

10. Informácie požadované v úradnej náveske pre osivá alebo iný množiteľský materiál príslušne 
uvedené v článku 10 ods. 1 smernice Rady 66/401/EHS(2), článku 10 ods. 1 smernice Rady 66/402/EHS(3), 
článku 10 ods. 1 smernice Rady 68/193/EHS(4), článku 12 smernice Rady 2002/54/ES(5), článku 28 ods. 1 
smernice Rady 2002/55/ES(6), článku 13 ods. 1 smernice Rady 2002/56/ES(7) a v článku 12 ods. 1 
smernice Rady 2002/57/ES(8) alebo v náveske pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, 
ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2008/90/ES(9).

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2313

Príloha 
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Plant Passport / Rastlinný pas

A botanický názov (dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov 
prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody)

B registračné číslo (dvojpísmenový kód uvedený v článku 67 písm. a) pre ten členský štát, v ktorom je 
zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo 
príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas alebo pre ktorého rastlinný pas 
vydáva príslušný orgán)

C kód vysledovateľnosti (dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;, V náležitých 
prípadoch jedinečný čiarový kód, kód QR, hologram, čip alebo iný dátový nosič, ktorý dopĺňa kód 
vysledovateľnosti)

D dvojpísmenový kód krajiny pôvodu alebo názov tretej krajiny pôvodu alebo jej dvojpísmenový kód 
uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2.

Zhrnutie základných údajov na rastlinnom pase
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Staré rastlinné pasy
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PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ A
Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie
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xxxxx / Plant Passport1

A xxxxx2

B XX3 – xxxxx4

C xxxxx5

D XX7 alebo 8

Rastlinný pas / Plant Passport

A Malus (jabloň), Pinova

B SK – 1234

C 123456/2019

D SK



PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ A
Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie
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xxxxx / Plant Passport1

A xxxxx2

B XX3 – xxxxx4

C xxxxx5

D XX7 alebo 8                                                         6

Rastlinný pas / Plant Passport

A Malus (jabloň), Pinova

B SK – 1234

C 123456/2019

D SK



PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ B
Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón
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xxxxx - XX/

Plant Passport - PZ1

xxx9

A xxxxx2

B XX3 – xxxxx4

C xxxxx5

D XX7 alebo 8

6

Rastlinný pas - CHZ / Plant Passport - PZ

Erwinia amylovora alebo ERWIAM

A Malus (jabloň), Pinova

B SK – 1234

C 123456/2019

D SK



PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ C
Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie spolu s certifikačnou 

náveskou
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xxxxx / Plant Passport1

xxxxxxxxxx10

Rastlinný pas / Plant Passport

A xxxxx2                                 C xxxxx5

B XX3 – xxxxx4                D XX7 alebo 8

xxxxxxxxxx10



PRÍLOHA VII
RASTLINNÉ PASY

ČASŤ D
Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón 

spolu s certifikačnou náveskou
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xxxxx - XX / Plant Passport - PZ1

xxx9

Xxxxxxxxxxxxxxxxx10

Rastlinný pas – CHZ / Plant Passport - PZ1

Erwinia amylovora alebo ERWIAM

A xxxxx2                                 C xxxxx5

B XX3 – xxxxx4                D XX7 alebo 8

Xxxxxxxxxxxxxxxxx10



Príklady rastlinných pasov (1)

16. 12. 2019www.uksup.sk

54



Príklady rastlinných pasov (2)

64



Príklady rastlinných pasov (3)
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8. Rastlinný pas sa môže vydať aj v elektronickej podobe (ďalej len „elektronický rastlinný 
pas“) pod podmienkou, že obsahuje všetky prvky uvedené v odseku 2 a že technické podmienky 
sa stanovili prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v druhom pododseku tohto odseku.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť technické podmienky vydávania 
elektronických rastlinných pasov s cieľom zabezpečiť ich súlad s ustanoveniami tohto článku, 
ako aj zodpovedajúci, dôveryhodný a efektívny režim vydávania takýchto rastlinných pasov.

článok 83

Obsah a formát rastlinného pasu
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• Osivá a rastliny na výsadbu, ktoré boli uvedené na územie Únie, premiestnené v rámci 
územia Únie alebo vyrobené pred 14. decembrom 2019 podľa platných požiadaviek smerníc 
66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 
2008/72/ES, 2008/90/ES týkajúcich sa výskytu RNKŠ pred týmto dátumom, sa môžu 
uvádzať na územie Únie alebo premiestňovať v rámci územia Únie do 14. decembra 
2020, ak spĺňajú uvedené požiadavky. Od 14. decembra 2020 sa články 5 a 6 uplatňujú na 
všetky rastliny na výsadbu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

• Rastlinné pasy vyžadované týmto nariadením na premiestňovanie osív a iných rastlín na 
výsadbu v rámci územia Únie, na ktoré sa vzťahuje prechodné obdobie stanovené v odseku 1 
tohto článku, sa do 14. decembra 2020 vyžadujú iba na potvrdenie dodržiavania pravidiel 
týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov chránenej zóny alebo 
opatrení prijatých podľa článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Súlad zdravotného stavu a vzorov rastlinných pasov a návesiek
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1. Rastlinné pasy vydávajú oprávnení prevádzkovatelia pod dohľadom príslušných orgánov.

Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len pre tie rastliny, rastlinné produkty alebo 
iné predmety, za ktoré sú zodpovední. 

2. Odchylne od odseku 1 príslušné orgány môžu tiež vydávať rastlinné pasy.

3. Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len v priestoroch, spoločných skladoch a 
expedičných strediskách, ktoré patria pod ich zodpovednosť a ktoré nahlásili podľa článku 66 
ods. 2 písm. d), alebo keď sa uplatňuje článok 94 ods. 1, na inom mieste, ak na to udelil 
oprávnenie príslušný orgán. 

článok 84

Vydávanie rastlinných pasov oprávnenými profesionálnymi 
prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi 
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Rastlinný pas sa vydáva na účely premiestňovania v rámci územia Únie pre rastlinu, rastlinný produkt alebo 
iný predmet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a) je bez výskytu karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa 
článku 30 ods. 1; - 1. bez výskytu KŠO alebo škodcu s rozhodnutím,

b) spĺňa ustanovenia článku 37 ods. 1 týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na 
rastlinách na výsadbu a ustanovenia článku 37 ods. 4 o opatreniach, ktoré sa majú prijať; - 2. spĺňa 
opatrenia pre RNKŠ,

c) spĺňa požiadavky týkajúce sa jeho premiestňovania v rámci Únie, ako sa uvádzajú v článku 41 ods. 2 a 3; 
- 3. spĺňa osobitné požiadavky,

d) prípadne spĺňa pravidlá prijaté v súlade s príslušnými opatreniami prijatými podľa článku 17 ods. 3, 
článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. a) až d), článku 28 ods. 2 a článku 30 ods. 1 a 3 a - 4. opatrenia 
EÚ,

e) prípadne je v súlade s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi na eradikáciu karanténnych škodcov 
Únie podľa článku 17 ods. 1, alebo na eradikáciu škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v 
súlade s článkom 30 ods. 1, a na eradikáciu škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky označenia za 
karanténneho škodcu Únie podľa článku 29 ods. 1. - 5. prípadne opatrenia na eradikáciu.

článok 85

Zásadné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie v rámci 
územia Únie
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1. Rastlinný pas sa vydáva na účely uvedenia do chránenej zóny a premiestňovania v chránenej 
zóne pre rastlinu, rastlinný produkt a iný predmet, ktorý spĺňa všetky požiadavky uvedené v 
článku 85 a navyše tieto požiadavky:

a) je bez výskytu príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny a - 1. bez výskytu KŠO 
chránenej zóny,

b) spĺňa požiadavky uvedené v článku 54 ods. 2 a 3. - 2. spĺňa osobitné požiadavky

2. V prípade, že sa uplatňuje článok 33 ods. 2, rastlinný pas uvedený v odseku 1 tohto článku sa 
nevydá pre tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré majú pôvod v dotknutej 
vymedzenej oblasti a ktoré by mohli byť hostiteľmi daného škodcu chránenej zóny. - možno vydať 
iba rastlinný pas mimo chránenú zónu (Erwinia amylovora má osobitný režim z vymedzenej oblasti 
do CHZ)

článok 86

Zásadné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie do 
chránenej zóny a v rámci chránenej zóny 
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1. Rastlinný pas sa môže vydať len pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktorých 
dôkladné preskúmanie podľa odsekov 2, 3 a 4 preukázalo, že spĺňajú požiadavky uvedené v 
článku 85 a prípadne požiadavky uvedené v článku 86.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety môžu byť preskúmané samostatne alebo 
prostredníctvom reprezentatívnych vzoriek. Preskúmanie sa týka aj obalového materiálu dotknutých 
rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov. - kontrola rastlín aj obalového materiálu

2. Preskúmanie vykonáva oprávnený prevádzkovateľ (registrovaná osoba). V týchto prípadoch však 
vykonáva preskúmanie príslušný orgán (ÚKSÚP):

a) ak sa uplatňuje odsek 3 prvý pododsek písm. c) tohto článku týkajúci sa inšpekcií, odberu 
vzoriek a testovania (v prípade podozrenia na výskyt);

b) ak sa uplatňuje článok 84 ods. 2 alebo (ak by rastlinné pasy vydával ÚKSÚP)

c) ak sa preskúmanie uskutočňuje v bezprostrednom okolí, ako sa uvádza v odseku 3 prvom 
pododseku písm. b) tohto článku, a oprávnený prevádzkovateľ nemá prístup do tohto 
bezprostredného okolia. (kontrola v bezprostrednom okolí)

článok 87

Preskúmanie na účely rastlinných pasov
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3. Preskúmanie musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a) vykonáva sa v primeranom čase, pričom sa berú do úvahy súvisiace riziká;

b) vykonáva sa v priestoroch uvedených v článku 66 ods. 2 písm. d) (v registrovanom subjekte). 
Ak sa to vyžaduje vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1, článkom 30 
ods. 1, článkom 37 ods. 4, článkom 41 ods. 2 alebo s článkom 54 ods. 2, preskúmanie sa 
vykoná aj v bezprostrednom okolí miesta výroby dotknutých rastlín, rastlinných produktov 
alebo iných predmetov;

c) vykonáva sa aspoň prostredníctvom vizuálnej prehliadky doplnenej o:

i) inšpekcie, odbery vzoriek a testovanie zo strany príslušného orgánu v prípade podozrenia na výskyt 
karanténneho škodcu Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 
ods. 1, alebo v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu chránenej zóny v príslušnej 
chránenej zóne, alebo (vzorky v prípade podozrenia na výskyt KŠO)

ii) odber vzoriek a testovanie v prípade podozrenia na výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu 
Únie a prípadne na výskyt prekračujúci príslušné prahové hodnoty; (vzorky v prípade podozrenia na 
výskyt RNKŠ)

d) jeho výsledky sa musia zaznamenať a uchovať najmenej počas 3 rokov.

článok 87

Preskúmanie na účely rastlinných pasov

16. 12. 2019www.uksup.sk

63



3. (pokračovanie)

Uvedené preskúmanie sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné požiadavky 
na preskúmanie alebo opatrenia týkajúce sa preskúmania prijaté v súlade s článkom 28 ods. 1, 2 
alebo 3, článkom 30 ods. 1, 3 alebo 4, článkom 37 ods. 4, článkom 41 ods. 2 alebo 3, alebo s 
článkom 54 ods. 2 alebo 3. Ak sa v rámci takýchto požiadaviek na preskúmanie alebo opatrení 
týkajúcich sa preskúmania vyžaduje, aby uvedené preskúmanie vykonal príslušný orgán, 
preskúmanie nesmie vykonať oprávnený prevádzkovateľ uvedený v odseku 2 tohto článku.

– v zásade opatrenia vydané Rozhodnutiami Komisie majú prednosť pred podmienkami uvedenými 
v Nariadení o škodcoch

článok 87

Preskúmanie na účely rastlinných pasov
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4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú podrobné opatrenia 
týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania, frekvencie a načasovania 
preskúmaní, ... Tieto preskúmania sa prípadne týkajú určitých rastlín na výsadbu, ktoré patria do 
predzákladného ... ako sa uvádza v osivárskych smerniciach ...

Ak Komisia prijme takéto delegované akty v súvislosti so špecifickými rastlinami na výsadbu a na 
tieto rastliny na výsadbu sa vzťahujú certifikačné schémy podľa osivárskych smerníc ... , Komisia 
stanoví požiadavky, pokiaľ ide o preskúmania na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie 
alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 tohto nariadenia, a 
regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a o preskúmania na zistenie iných vlastností rastlín na 
výsadbu podľa týchto smerníc v rámci jednej certifikačnej schémy.

článok 87

Preskúmanie na účely rastlinných pasov
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Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých 
rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a 
iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79 (zoznam s pasovou 
povinnosťou), alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s 
článkom 80 (pre chránené zóny). Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety 
premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto 
balenie, zväzok alebo nádobu.

- legislatíva v zásade nehovorí o sprievodných dokladoch, určite je pre samotného výrobcu 
(dodávateľa, množiteľa) výhodnejšie všetky údaje potrebné pre rastlinný pas uvádzať 
jednotlivo na najmenšie balenie (a pre internetový predaj je to povinnosť, najlepšie na 1 kus)

článok 88

Pripojenie rastlinných pasov

16. 12. 2019www.uksup.sk

66



1. Ak má oprávnený prevádzkovateľ v úmysle vydať rastlinný pas, určí také prvky svojho 
výrobného procesu, ako aj také prvky týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov, ktoré sú kritické z hľadiska dodržiavania článku 37 ods. 1, 
článku 41 ods. 1, článkov 85 a 87 a prípadne článku 33 ods. 2, článku 54 ods. 1 a článku 86 a 
pravidiel prijatých podľa článku 28 ods. 1, 2 a 3, článku 30 ods. 1, 3 a 4, prípadne článku 37 
ods. 4, a monitoruje ich. - určenie kritických prvkov ako povinnosť

Najmenej počas 3 rokov vedie záznamy o určení a monitorovaní týchto prvkov. - vedenie záznamov 
o kritických prvkoch a uchovávanie 3 roky

2. Oprávnený prevádzkovateľ uvedený v odseku 1 zabezpečuje v prípade potreby poskytnutie 
primeranej odbornej prípravy svojim pracovníkom, ktorí sú zapojení do preskúmaní uvedených v 
článku 87, s cieľom zabezpečiť, aby títo pracovníci mali potrebné vedomosti na vykonanie 
uvedených preskúmaní. - vzdelávanie pre svojich zamestnancov od profesionálneho 
prevádzkovateľa, dobrovoľné

článok 90

Povinnosti oprávnených prevádzkovateľov
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1. Oprávnení prevádzkovatelia môžu mať (nepovinné) zavedené plány riadenia rizík spojených 
so škodcami. ÚKSÚP schváli takéto plány, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) stanovujú sa v nich opatrenia, ktoré sú primerané pre uvedených prevádzkovateľov v záujme 
splnenia povinností stanovených v článku 90 ods. 1;

b) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku.

Na oprávnených prevádzkovateľov vykonávajúcich schválený plán riadenia rizík spojených so 
škodcami sa môže vzťahovať zníženie frekvencie inšpekcií. - nie je to povinné, ale možno ich 
potom menej kontrolovať

článok 91

Plány riadenia rizík spojených so škodcami 
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2. V plánoch riadenia rizík spojených so škodcami, ktoré majú, ak je to vhodné, formu štandardnej príručky 
prevádzkových postupov, sa uvedú prinajmenšom:

a) informácie požadované v súlade s článkom 66 ods. 2 týkajúce sa registrácie oprávneného 
prevádzkovateľa; - registračné údaje podľa žiadosti

b) informácie požadované v súlade s článkom 69 ods. 4 (uchovávanie dokladov o vysledovateľnosti 3 roky)
a článkom 70 ods. 1 (vo vlastnom subjekte) týkajúce sa vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov a 
iných predmetov;

c) opis výrobných procesov oprávneného prevádzkovateľa a jeho činností, pokiaľ ide o premiestňovanie a 
predaj rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov; 

d) analýza kritických prvkov uvedených v článku 90 ods. 1 a opatrení, ktoré prijal oprávnený 
prevádzkovateľ na zníženie rizík spojených so škodcami, ktoré sa týkajú týchto kritických prvkov;

e) zavedené postupy a plánované činnosti v prípade podozrenia na výskyt karanténnych škodcov alebo v 
prípade zisteného výskytu týchto škodcov, záznamy o takýchto podozreniach alebo zisteniach a záznamy 
o prijatých opatreniach;

f) úlohy a zodpovednosti osôb zapojených do oznamovania uvedeného v článku 14, do preskúmaní 
uvedených v článku 87 ods. 1, do vydávania rastlinných pasov podľa článku 84 ods. 1, článku 93 ods. 1 a 
2 a článku 94 a do pripájania rastlinných pasov podľa článku 88, a 

g) odborná príprava poskytnutá osobám uvedeným v písmene f) tohto odseku.

článok 91
Plány riadenia rizík spojených so škodcami 
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3. V prípade, že príslušný orgán zistí, že dotknutý profesionálny prevádzkovateľ neuplatňuje opatrenia 
uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) (kritické prvky) alebo že plán riadenia rizík spojených so 
škodcami už nie je aktualizovaný z hľadiska ktorejkoľvek z požiadaviek uvedených v odseku 1 prvom 
pododseku písm. b) (obsah plánu riadenia rizík), tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby nedodržiavanie uvedených podmienok nepretrvávalo. Uvedené opatrenia môžu 
zahŕňať odňatie schválenia uvedeného plánu.

- opatrenia pre prípad nesúladu zisteného vo vzťahu ku kritickým prvkom alebo plánu riadenia rizík

16. 12. 2019www.uksup.sk

70článok 91

Plány riadenia rizík spojených so škodcami 



1. Príslušný orgán vykonáva aspoň raz ročne inšpekcie, ako aj prípadný odber vzoriek a testovanie 
s cieľom overiť, či oprávnení prevádzkovatelia dodržiavajú článok 83 ods. 1, 2, 4 alebo 5, 
článok 87, článok 88, článok 89 ods. 1, článok 90 alebo článok 93 ods. 1, 2, 3 alebo 5.

2. Ak príslušný orgán zistí, že oprávnený prevádzkovateľ nespĺňa ustanovenia uvedené v odseku 1 
alebo že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, pre ktorý tento profesionálny 
prevádzkovateľ vydal rastlinný pas, nespĺňa ustanovenia článku 85 prípadne článku 86, tento 
orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo 
nedodržiavanie uvedených ustanovení.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať odňatie oprávnenia vydávať rastlinné pasy pre dotknuté rastliny, 
rastlinné produkty a iné predmety.

3. Ak príslušný orgán prijal v súlade s odsekom 2 iné opatrenia než odňatie oprávnenia vydávať 
rastlinné pasy pre dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a nedodržiavanie článku 85, 
prípadne článku 86 pretrváva, tento orgán bezodkladne odníme uvedené oprávnenie.

- kontroly minimálne raz ročne + opatrenia pri zistení porušení, prípadne odňatie oprávnenia na 
vydávanie rastlinných pasov
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1. Oprávnený prevádzkovateľ, ktorý dostal obchodnú jednotku rastlín, rastlinných produktov 
alebo iných predmetov, pre ktoré bol vydaný rastlinný pas, alebo príslušný orgán konajúci na 
žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa môže vydať pre túto obchodnú jednotku nový 
rastlinný pas, ktorý nahradí rastlinný pas pôvodne vydaný pre uvedenú obchodnú jednotku, a to 
za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3. – pri „ďalšom“ obchodovaní 
môže vydať náhradný rastlinný pas

2. Ak sa obchodná jednotka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré bol 
vydaný rastlinný pas, rozdelí na dve alebo viaceré nové obchodné jednotky, oprávnený 
prevádzkovateľ zodpovedný za tieto nové obchodné jednotky alebo príslušný orgán konajúci na 
žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa vydá rastlinný pas pre každú novú obchodnú 
jednotku, ktorá vznikne následkom takéhoto rozdelenia, a to za predpokladu, že sú splnené 
podmienky stanovené v odseku 3. Tieto rastlinné pasy nahrádzajú rastlinný pas vydaný pre 
pôvodnú obchodnú jednotku. – pri rozdelení obchodnej jednotky (zásielky, dávky a pod.) musí
vydať náhradný rastlinný pas
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3. Rastlinný pas stanovený v odsekoch 1 a 2, sa môže vydať len po splnení týchto podmienok:

a) sú splnené požiadavky na vysledovateľnosť uvedené v článku 69 ods. 3 týkajúce sa dotknutých rastlín, 
rastlinných produktov a iných predmetov; 

b) dotknuté rastliny prípadne rastlinné produkty alebo iné predmety naďalej spĺňajú požiadavky uvedené v 
článkoch 85 a 86 a – v zásade zdravotný stav

c) vlastnosti dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa nezmenili.

4. Ak sa vydáva rastlinný pas podľa odseku 1 alebo 2, nevyžaduje sa preskúmanie uvedené v článku 87 ods. 
1. – nevyžaduje sa kontrola zdravotného stavu

5. Po nahradení rastlinného pasu podľa odseku 1 alebo 2, príslušný oprávnený prevádzkovateľ uchováva 
nahradený rastlinný pas alebo jeho obsah najmenej počas 3 rokov.

Takéto uchovávanie sa môže uskutočniť formou uloženia informácií obsiahnutých v rastlinnom pase v 
počítačovej databáze za predpokladu, že sa uložia aj informácie obsiahnuté v akomkoľvek čiarovom kóde pre 
vysledovateľnosť, holograme, čipe alebo na inom dátovom nosiči, ktorý môže dopĺňať kód vysledovateľnosti, 
ako je uvedené v prílohe VII. 

16. 12. 2019www.uksup.sk

73článok 93
Nahradenie rastlinného pasu 



1. Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý má pod svojou kontrolou obchodnú jednotku rastlín, 
rastlinných produktov alebo iných predmetov, zruší platnosť rastlinného pasu a ak je to možné, 
odoberie ho tejto obchodnej jednotke v prípade, ak zistí, že nie sú splnené niektoré z 
požiadaviek uvedených v článkoch 83 až 87, 89, 90, 93 alebo 94.

Bez toho, aby bola dotknutá oznamovacia povinnosť uvedená v článku 14, uvedený profesionálny 
prevádzkovateľ musí informovať ÚKSÚP, do ktorého pôsobnosti patrí.

- profesionálny prevádzkovateľ zruší a odníme rastlinný pas, ak zistí porušenie niektorých 
ustanovení a oznámi to ÚKSÚP

2. Ak profesionálny prevádzkovateľ nesplní ustanovenie odseku 1, príslušný orgán zruší platnosť 
rastlinného pasu a ak je to možné, odoberú ho danej obchodnej jednotke.

- môže to urobiť aj ÚKSÚP
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3. Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ uchováva rastlinný pas, 
ktorého platnosť bola zrušená, alebo jeho obsah najmenej počas 3 rokov.

Takéto uchovávanie sa môže uskutočniť formou uloženia informácií obsiahnutých v rastlinnom 
pase v počítačovej databáze za predpokladu, že sa uložia aj informácie obsiahnuté v akomkoľvek 
čiarovom kóde pre vysledovateľnosť, holograme, čipe alebo na inom dátovom nosiči, ktorý môže 
dopĺňať kód vysledovateľnosti, ako je uvedené v prílohe VII, ako aj vyhlásenie týkajúce sa 
uvedeného zrušenia platnosti.

4. Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ príslušne informuje 
oprávneného prevádzkovateľa alebo ÚKSÚP, ktorý vydal rastlinný pas, ktorého platnosť bola 
zrušená.

- profesionálny prevádzkovateľ informuje prevádzkovateľa, ktorý rastlinný pas vydal

5. SR oznamuje prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 
Komisii a ostatným členským štátom prípady odobratia rastlinného pasu a zrušenia jeho platnosti 
podľa odseku 2 tohto článku. - všetky zrušenie oznamuje ÚKSÚP Komisii a členským štátom
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Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý:

- nakupuje rastliny, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety (týka sa najmä RP) alebo

- dodáva (predáva, distribuuje) rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety (týka sa najmä RP),

je povinný viesť evidenciu o nákupe a predaji tak, aby bolo možné identifikovať ktorúkoľvek

obchodnú jednotku rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov – tzn. viesť evidenciu o

predaji alebo nákupe tak, aby bolo možné vysledovať odkiaľ alebo komu bol tovar predaný.

Týka sa to údajov o profesionálnom prevádzkovateľovi a údajov z rastlinného pasu.

Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú záznamy najmenej tri roky odo dňa, keď im bola

dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný alebo keď ich sami dodali.
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článok 70
Premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci 

priestorov profesionálneho prevádzkovateľa a medzi týmito priestormi

Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí nakupujú alebo ktorí predávajú (distribuujú) rastliny,
rastlinné produkty alebo iné predmety majú zavedené systémy alebo postupy
vysledovateľnosti, ktoré umožnia identifikáciu premiestňovania takýchto rastlín, rastlinných
produktov a iných predmetov v rámci ich vlastných priestorov a medzi týmito priestormi.

Profesionálni prevádzkovatelia na požiadanie oznámia informácie o premiestňovaní rastlín,
rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci vlastných priestorov aj medzi priestormi
dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov príslušnému orgánu (ÚKSÚP).

Prepravcov sa tieto povinnosti netýkajú.
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Ďakujem za pozornosť

16. 12. 2019www.uksup.sk

78


