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Internetový predaj rastlín a riziko zavlečenia karanténnych škodcov rastlín 

 

Predaj rastlín, rastlinných produktov, osiva, sadiva, cibuliek, podzemkov a iných častí rastlín 

predstavuje riziko zavlečenia rôznych druhov nepôvodných škodcov rastlín, ktorí po zvlečení 

na naše územie majú schopnosť rozšíriť sa a spôsobiť vážne hospodárske a environmentálne 

škody.  

V súčasnosti internetový spôsob predaja nie je dostatočne úradne kontrolovaný. Pri 

internetovom predaji je veľmi problematické zistiť pôvod a zdravotný stav predávaných 

rastlín a rastlinných tovarov. Internetový predaj tovarov v dnešnej dobe zažíva nebývalý 

rozvoj. Najväčšie riziko predstavujú obchodníci, ktorí rastlinný tovar iba nakupujú od rôznych 

dodávateľov, z rôznych krajín a sami nie sú profesionálnymi výrobcami rastlín. Zákazník po 

zakúpení takýchto rastlín nemá žiadne spoľahlivé informácie o pôvode rastlín, ani žiadne 

záruky ohľadom zdravotného stavu rastlín. Z uvedených dôvodov bol Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 internetový predaj zahrnutý do 

rastlinolekárskej legislatívy. Nariadenie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín č. 

2016/2031 nadobudne účinnosť 14. decembra 2019, nahrádza a dopĺňa aktuálne platnú 

rastlinolekársku legislatívu. Problematika internetového predaja je uvedená v článkoch 45, 55, 

65 a 81.  

 

Nariadenie č. 2016/2031 stanovuje prevádzkovateľom internetového predaja s rastlinami 

nasledovné významné povinnosti: 

 

1. Registráciu na úseku rastlinolekárskej starostlivosti. 

 

2. Označovanie predávaných rastlín a rastlinných komodít rastlinnými pasmi – pasová 

povinnosť. Zavedenie pasovej povinnosti je významným krokom k zamedzeniu šírenia 

karanténnych a nových nepôvodných druhov škodcov rastlín. Prostredníctvom rastlinného 

pasu je možné spätné vypátranie pôvodu rastliny až k výrobcovi.  

 

3: Poskytovanie informácii verejnosti týkajúce sa aktuálnych zákazov, obmedzení 

a fytosanitárnych predpisov EÚ a to aspoň prostredníctvom internetu na svojej webovej 

stránke.  

 

Nové informácie ohľadom tejto problematiky bude ÚKSÚP zverejňovať na svojej webovej 

stránke.  

 

Február 2019, Ing. Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín 


