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Článok 1
Úvod, legislatíva a cieľ
Tento metodický pokyn vysvetľuje postup úradných kontrol pri dovoze rastlín, rastlinných
produktov a iných predmetov z tretích krajín. Je určený dovozcom a prevádzkovateľom
zodpovedným za zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.
Úradné kontroly sa vykonávajú na základe Nariadenia európskeho parlamentu a Rady EÚ
2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na
zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat
a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
(ďalej „nariadenie o úradných kontrolách“), Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín (ďalej „zdravie rastlín”).
Požiadavky na drevený obalový materiálu sú uvedené v medzinárodnej norme FAO ISPM 15.
Cieľom úradných rastlinolekárskych kontrol pri dovoze z tretích krajín je predísť zavlečeniu
karanténnych škodcov alebo obmedziť vstup regulovaných nekaranténnych škodcov
dovážanými komoditami alebo inými regulovanými druhmi tovaru do Únie..

Článok 2
Skratky a pojmy
SKRATKY:
ČŠ – členský štát
EÚ – Európska únia „Únia“
FAO ISPM 15 – International Standards for Phytosanitary Measures - Medzinárodné normy
pre rastlinolekárske opatrenia, Regulácia dreveného obalového materiálu v medzinárodnom
obchode
HKS – hraničná kontrolná stanica
CHEDPP – jednotný vstupný zdravotný doklad pre materiál rastlinného pôvodu
IMSOC – systém riadenia informácii pre úradné kontroly
KN – kombinovaná nomenklatúra Spoločného colného sadzobníka
KŠ – karanténni škodcovia
NL CIM – nákladný list CIM
NPPO – národná organizácia ochrany rastlín
SMGS – medzinárodný nákladný list pre železničnú nákladnú dopravu
SR – Slovenská republika
TRACES – Trade Control and Expert System – európsky informačný systém
ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
WPM - Wood Packaging Material – drevený obalový materiál
POJMY:
Dávka je počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa homogénnosti
svojho zloženia, pôvodu a iných príslušných prvkov a tvorí súčasť zásielky. (v zmysle
nariadenia 2016/2031).
Dokladová kontrola je preskúmanie úradných certifikátov, potvrdení vrátane dokladov
obchodného charakteru, ktoré musia sprevádzať zásielku.
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Drevený obalový materiál („WPM“) – drevo a výrobky z dreva (okrem papierových
výrobkov) používané na podkladanie, ochranu alebo nesenie tovaru (zahrňuje obkladový
materiál), výnimky sú uvedené v ISPM 15.
Fyzická kontrola je kontrola tovaru a v náležitých prípadoch kontrola balenia, dopravných
prostriedkov, označení a teploty, odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo diagnostiku a
akúkoľvek inú kontrolu potrebnú na overenie dodržiavania pravidiel pri dovoze.
Fytocertifikát - „rastlinolekárske osvedčenie“ je medzinárodne uznávaný úradný doklad,
ktorý osvedčuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
pri ich dovoze.
Hraničná kontrolná stanica (HKS) je miesto a zariadenia, ktoré k nemu patria, určené
členským štátom na vykonávanie úradných kontrol (v zmysle nariadenia 2017/625).
Chránená zóna je určité vymedzené územie Únie, na ktorom sa nevyskytujú karanténni
škodcovia Únie, ktorí sa vyskytujú na iných územiach Únie. Ich výskyt by mal na danom
území neprijateľný hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv.
Identifikačná kontrola je vizuálna kontrola na overenie toho, či obsah a označenie zásielky,
plombách a dopravných prostriedkoch zodpovedajú informáciám uvedeným v úradných
certifikátoch.
Iný predmet je každý materiál alebo predmet, okrem rastlín alebo rastlinných produktov, na
ktorom sa môžu udržiavať alebo prostredníctvom ktorého sa môžu šíriť škodcovia, vrátane
pôdy alebo pestovateľského substrátu (v zmysle nariadenia 2016/2031).
Karanténni škodcovia sú škodcovia, ktorí sa nevyskytujú na vymedzených územiach EÚ,
majú potenciál na preniknutie, usídlenie a šírenie. Sú zaradení do zoznamu v Prílohe č. II.
k nariadeniu „zdravie rastlín”.
Miesto vstupu - vstup do Únie je priestor, kde sa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety
doviezli po prvýkrát na územie členského štátu: letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak
ide o riečnu prepravu, železničná stanica, ak ide o železničnú prepravu, a ak ide o inú
prepravu, sídlo colného úradu, ktorý je miestne príslušný pre oblasť, v ktorej vstupujú na
colné územie členského štátu (HKS).
Overená kópia je fotokópia originálu, na ktorú sa dá dvojjazyčná pečiatka SK/EN „Súhlasí s
originálom“ , modrá pečiatka ÚKSÚP, dátum a podpis inšpektora.
Prehliadka – rastlinolekárska kontrola – úradné zrakové preskúmanie rastlín, rastlinných
produktov alebo iných regulovaných druhov tovaru s cieľom zistiť v nich prítomnosť škodcov
a/alebo ich súlad s rastlinolekárskymi predpismi.
Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá vstupuje do Únie je dovozca, alebo
dovozcom poverená osoba, zodpovedná za zásielku.
Príslušný orgán je ústredný orgán členského štátu zodpovedný za organizáciu úradných
kontrol a iných úradných činností. V Slovenskej republike je príslušným orgánom „ÚKSÚP).
(v zmysle nariadenia 2017/625).
Rastliny sú živé rastliny a tieto živé časti rastlín: a) semená v botanickom zmysle iné ako tie,
ktoré nie sú určené na výsadbu; b) plody v botanickom zmysle; c) zelenina; d) hľuzy,
podcibulie, cibuľky, pakorene, korene, podpníky, stolóny; e) výhonky, stonky, poplazy; f)
rezané kvety; g) konáre s olistením alebo bez olistenia; h) vyrúbané stromy s olistením; i)
listy, olistenie; j) rastlinné pletivové kultúry vrátane bunkových kultúr, zárodočné plazmy,
meristémové pletivá, chimerické klony, materiál pochádzajúci z mikrorozmnožovania rastlín;
k) živý peľ a spóry; l) puky, očká, odrezky, vrúble, štepence. (v zmysle nariadenia
2016/2031).
Rastliny na výsadbu sú rastliny, ktoré sú určené na to, aby zostali zasadené, boli zasadené
alebo boli presadené. (v zmysle nariadenia 2016/2031).
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Rastlinolekársky inšpektor, ďalej iba inšpektor, je fyzická osoba, ktorá je vymenovaná
príslušným orgánom buď na miesto zamestnanca, alebo inak, a ktorá je primerane vyškolená
na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s nariadením 2017/625.
Rastlinolekárske opatrenie je akékoľvek úradné opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť
zavlečeniu alebo rozširovaniu karanténnych škodcov alebo obmedziť hospodársky vplyv
regulovaných nekaranténnych škodcov. (v zmysle nariadenia 2016/2031).
Rastlinné produkty sú nespracovaný materiál rastlinného pôvodu a také spracované
produkty, ktoré svojou povahou alebo spôsobom spracovania môžu predstavovať riziko
rozširovania karanténnych škodcov. Ak sa vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článkov
28, 30 a 41 neustanovuje inak, drevo sa považuje za „rastlinný produkt“, ak spĺňa jedno alebo
viaceré z týchto kritérií: a) zachovalo si celý svoj prirodzený zaoblený povrch alebo jeho časť,
bez kôry alebo s kôrou; b) nezachovalo si svoj prirodzený zaoblený povrch v dôsledku
pílenia, rezania alebo štiepenia; c) je vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu,
hoblín alebo drevených zvyškov a nebolo spracované metódou s použitím lepidla, tepla ani
tlaku alebo kombináciou týchto metód na výrobu peliet, brikiet, preglejok alebo
drevotrieskových dosiek; d) je alebo má byť používané ako obalový materiál bez ohľadu na
to, či sa práve používa na prepravu tovaru, alebo nie (v zmysle nariadenia 2016/2031).
Rastlinný pas / Plant Passport 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 legislatívnymi
požiadavkami.
Regulovaný druh tovaru je akákoľvek rastlina, rastlinný produkt, miesto uskladnenia, obal,
dopravný prostriedok, kontajner, pôda a akýkoľvek iný organizmus, predmet alebo materiál,
ktorý je prostredím schopným prechovávať alebo rozširovať škodcov, považované za
vyžadujúce si rastlinolekárske opatrenia, a to najmä v prípade svojho zapojenia do
medzinárodnej dopravy.
Zásielka je určité množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje
pre colné formality alebo pre kontrolu, ako je samostatné rastlinolekárske osvedčenie, pričom
zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých partií.
Zásielka v režime tranzitu – zásielka do krajiny nedovážaná, ale ňou prevážaná do inej
krajiny, podliehajúca úradnému konaniu, ktorým sa zabezpečí, že ostane uzavretá, že sa
nerozdelí, nespojí s inými zásielkami a ani sa nezmení jej obal.

Článok 3
HKS
Úradná rastlinolekárska kontrola sa vykonáva na prvom vstupnom mieste do Únie.
Vstupnými miestami v Slovenskej republike sú:
1. HKS Vyšné Nemecké - cestný hraničný priechod pre kamiónovú prepravu
2. HKS Čierna nad Tisou - železničný hraničný priechod pre nákladnú železničnú
prepravu
3. HKS Letisko M. R. Štefánika Bratislava pre leteckú nákladnú prepravu.
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Článok 4
Povinnosť registrácie dovozcu
Registrácii podliehajú profesionálni prevádzkovatelia, ktorí do EÚ uvádzajú rastliny, rastlinné
produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie. Registračné číslo
udeľuje NPPO príslušnej krajiny (na Slovensku ÚKSÚP).

Článok 5
Zákaz dovozu do Únie a rozhodnutie inšpektora
1) Na územie Únie je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
uvedené v prílohe č. VI k nariadeniu „zdravie rastlín”;
2) Vstup vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených
v Prílohe I Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2019 na územie Únie sa zakazuje
až do vyhodnotenia rizika;
3) Na územie EÚ je zakázané úmyselne dovážať invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce
obavy Únie. Zoznam je uvedený v prílohe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov
vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1143/2014.
Rozhodnutie inšpektora
Ak inšpektor pri kontrole zistí, že zásielka obsahuje tovar, ktorý je do EÚ zakázané dovážať,
vystaví tlačivo „CHEDPP-zamietnuté“ v ktorom je uvedené rozhodnutie inšpektora o vrátení
zásielky. Takéto zásielky budú bezodkladne vrátené späť do krajiny pôvodu, alebo odoslania.

Článok 6
Výnimky – zoznam rastlín, ktoré nepodliehajú rastlinolekárskej kontrole
Zoznam plodov, v prípade ktorých sa nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie na vstup do
Únie. Tieto druhy nepodliehajú rastlinolekárskym kontrolám:
Číselný znak KN
ex 0804 30 00
ex 0801 12 00 ,
ex 0801 19 00
ex 0810 60 00
ex 0803 10 10 ,
ex 0803 90 10
ex 0804 10 00

Latinský názov
Ananas comosus (L.) Merrill

Slovenský názov
ananás pestovaný

Cocos nucifera L.

kokosovník obyčajný

Durio zibethinus Murray

durian zapáchavý

Musa L.

banánovník

Phoenix dactylifera L.

datlovník obyčajný
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Článok 7
Drevený obalový materiál - WPM
Zásielky, ktoré obsahujú drevený obalový materiál, ktorý sa používa/aktuálne nepoužíva na
prepravu rôznych druhov tovarov – WPM, pôvodom z tretej krajiny, pri vstupe na colné
územie Únie musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v ISPM 15.
Pri kontrole WPM sa vykonáva iba fyzická kontrola zdravotného stavu a označenia v súlade
s ISPM.
ISPM 15 stanovuje výnimky, ktoré nepodliehajú kontrole:
- drevený obalový materiál vyrobený výlučne z tenkého dreva (s hrúbkou 6 mm alebo menej);
- drevený obalový materiál vyrobený z úplne spracovaného dreveného materiálu, ako je
preglejka, drevotrieskové dosky, plošne lisované dosky (OSB) alebo dyha, ktoré boli
vyrobené s použitím lepidla, tepla, tlaku alebo ich kombináciou;
- sudy na víno a liehoviny, ktoré sa počas výroby zahrievajú;
- darčekové škatule na víno, cigary a ďalšie drevené výrobky, ktoré boli spracované a/alebo
vyrobené spôsobom, ktorý ich zbavuje škodlivých organizmov;
- piliny, hobliny a drevitá vlna;
- drevené súčasti trvalo pripojené k dopravným prostriedkom a kontajnerom.

Článok 8
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú úradnej kontrole na HKS
Frekvencia kontrol
Úradnej kontrole na HKS podliehajú:
1. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske
osvedčenia, podľa článku 72 nariadenia „zdravie rastlín“: (článok 47 „nariadenie o úradných
kontrolách“)
– dokladová kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie;
- identifikačná kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie;
- fyzická kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie.
2. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v prípade ktorých sa na uvedenie do chránenej
zóny z určitých tretích krajín pôvodu alebo odoslania vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie
podľa článku 74 nariadenia „zdravie rastlín“: (článok 47 „nariadenie o úradných kontrolách“)
– dokladová kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie;
- identifikačná kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie;
- fyzická kontrola – 100 ℅ + spoplatnenie.
3. Iné rastliny, pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia, podľa článku 73 nariadenia
„zdravie rastlín“ – pravidelná kontrola na základe rizika a s vhodnou frekvenciou.
– dokladová kontrola – 100 ℅ (článok 45 „nariadenie o úradných kontrolách“) +
spoplatnenie;
- identifikačná kontrola – 1 ℅ zásielok, spoplatňuje sa iba v prípade vykonania kontroly;
- fyzická kontrola – 1 ℅ zásielok, spoplatňuje sa iba v prípade vykonania kontroly.
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4. Zásielky obsahujúce WPM
– dokladová kontrola – nevykonáva sa, WPM nie je deklarovaný v prepravných dokladoch;
iba kontrola údajov v TRACES NT.
- identifikačná kontrola – nevykonáva sa, WPM nie je deklarovaný v prepravných dokladoch;
- fyzická kontrola – podľa plánu kontrol na základe rizika + spoplatnenie.

Článok 9
Používanie CHED PP prevádzkovateľom a nahlasovanie zásielok vopred
Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku vyplní pre každú zásielku s tovarom, ktorý podlieha
rastlinolekárskej kontrole príslušnú časť CHED PP, v ktorej uvedie informácie potrebné na
bezprostrednú a úplnú identifikáciu zásielky a jej miesta určenia.
Prevádzkovatelia zodpovední za zásielku príslušným orgánom HKS vopred oznámia fyzický
príchod zásielky do Únie prostredníctvom vyplnenia a zaslania príslušnej časti CHED PP do
systému TRACES NT a to najmenej jeden pracovný deň pred príchodom zásielky,
Oznamovanie zásielok sa týka aj rastlinolekárskeho tranzitu (článok 10).
V prípade logistických obmedzení, ktoré bránia splniť časovú lehotu vyplnenia príslušnej
časti jednotného vstupného zdravotného dokladu v systéme IMSOC (najmenej 1 pracovný
deň pred príchodom zásielky), sa táto lehota môže skrátiť na čas oznámenia o príchode
zásielky najmenej na štyri hodiny vopred.
Dovozná rastlinolekárska kontrola pozostáva z kontroly dokladov, kontroly totožnosti
a fyzickej kontroly zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov. Pri kontrole dreveného
obalového materiálu sa vykonáva iba fyzická kontrola.

Článok 10
Rastlinolekársky tranzit
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske
osvedčenia podľa článku 72 nariadenia „zdravie rastlín“, sa môžu uvádzať na územie Únie a
prechádzať ním do tretej krajiny formou TRANZITU, ak spĺňajú obe tieto podmienky:
a) sprevádza ich podpísané vyhlásenie profesionálneho prevádzkovateľa, pod ktorého
kontrolou sú uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a vo vyhlásení sa uvádza, že
tovar je v režime rastlinolekárskeho tranzitu;
b) sú zabalené a premiestňujú sa spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko šírenia karanténnych
škodcov Únie počas ich uvedenia na územie Únie a počas ich prechodu cezeň.
Povolenie tranzitu
Inšpektor tranzit povolí za predpokladu, že zásielka spĺňa uvedené požiadavky a prepravuje sa
na miesto výstupu z Únie pod colným dohľadom. Kontrolu potvrdí v systéme TRACES a
k prepravným dokladom pripojí „CHEDPP“-validovaný, ktorý označí odtlačkom červenej
okrúhlej pečiatky a svojím podpisom. Kontrola je spoplatňovaná podľa cenníka ÚKSÚP.
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Zakázanie tranzitu
Inšpektor zakáže rastlinolekársky tranzit, ak dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety nespĺňajú uvedené požiadavky alebo existujú primerané dôkazy o tom, že ho
nespĺňajú. V tomto prípade zaznamená prostredníctvom systému TRACES výsledok
a rozhodnutie o zásielke – zamietnutie. K prepravným dokladom pripojí „CHEDPP–
zamietnuté“, ktorý označí odtlačkom červenej okrúhlej pečiatky a svojím podpisom.

Článok 11
Výsledok úradnej rastlinolekárskej kontroly
Inšpektor zaznamená prostredníctvom systému TRACES výsledok a rozhodnutie o vykonanej
úradnej kontrole nasledovne:
ZÁSIELKA SPĹŇA PODMIENKY DOVOZU - súhlas s prepustením zásielky do voľného
obehu
Inšpektor k prepravným dokladom pripojí:
- „CHEDPP“-validovaný, ktorý označí odtlačkom červenej okrúhlej pečiatky a svojím
podpisom. Originál „CHEDPP“–validovaný“ sprevádza každú zásielku pri jej ďalšej preprave
až do jej miesta určenia uvedeného v kolónke 1.7.
Pri zásielkach s rastlinolekárskym osvedčením pripojí aj:
- kópiu rastlinolekárskeho osvedčenia, ktorú označí odtlačkom modrej pečiatky „overená
kópia“.
 Zásielky, ktoré podliehajú pasovej povinnosti – overená kópia rastlinolekárskeho
osvedčenia bude sprevádzať zásielku do miesta určenia, kde bude oprávneným
prevádzkovateľom nahradená rastlinným pasom/pasmi.
Informáciu o vydaní „CHEDPP-validovaný“, overenej kópii rastlinolekárskeho osvedčenia
pripíše do prepravných dokladov.
ZÁSIELKA SPĹŇA PODMIENKY DOVOZU - zásielky, ktoré sa rozdeľujú na HKS
Ak sa má zásielka rozdeliť na HKS, postup je nasledovný:
a) prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku uvedie hraničnú kontrolnú stanicu ako miesto
určenia v CHEDPP pre celú zásielku pri nahrávaní údajov o zásielke do TRACES NT;
b) inšpektor po vykonaní kontroly, ktorej výsledkom je súhlas s prepustením do voľného
obehu, potvrdí „CHEDPP“–validovaný“. Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiada o
rozdelenie zásielky a prostredníctvom IMSOC predloží CHEDPP pre každú časť rozdelenej
zásielky, v ktorom uvedie množstvo, dopravný prostriedok a miesto určenia príslušnej časti
rozdelenej zásielky;
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c) inšpektor potvrdí CHEDPP pre jednotlivé časti rozdelenej zásielky za predpokladu, že
súčet množstiev uvedených v daných CHEDPP neprekročí celkové množstvo uvedené
v CHEDPP pre celú zásielku. Inšpektor k prepravným dokladom pripojí:
„CHEDPP“–validovaný pre každú časť rozdelenej zásielky, ktorý označí odtlačkom červenej
okrúhlej pečiatky a svojím podpisom. Originál „CHEDPP“–validovaný“ sprevádza každú
zásielku pri jej ďalšej preprave až do jej miesta určenia uvedeného v kolónke 1.7.
ZÁSIELKA ČIASTOČNE NESPĹŇA PODMIENKY DOVOZU – čiastočné zamietnutie
zásielky
Inšpektor môže na základe výsledku úradnej kontroly zamietnuť vstup časti zásielky (napr.
podľa druhu tovaru), ktorá nespĺňa podmienky vstupu do EÚ a nariadiť prevádzkovateľovi,
aby vykonal jedno alebo viacero opatrení (zničenie, vrátenie späť, ošetrenie) len v súvislosti
s nevyhovujúcou časťou zásielky. V prípade, že zásielka pozostáva iba z jedného druhu
tovaru, túto nie je možné čiastočne zamietnuť a v prípade nesplnenia požiadaviek vstupu do
EÚ musí byť zamietnutá celá zásielka.
Postup vybavovania:
a) po potvrdení CHEDPP pre celú zásielku prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku predloží
CHEDPP pre každú časť rozdelenej zásielky a uvedie v ňom množstvo, dopravný prostriedok
a miesto určenia príslušnej časti;
b) inšpektor potvrdí CHEDPP pre jednotlivé časti rozdelenej zásielky, pričom zohľadní
rozhodnutie prijaté pre každú časť rozdelenej zásielky nasledovne:
V systéme TRACES v časti rozhodnutie vyberie „Partially rejected“, systém automaticky
rozdelí dokument na dva, jeden pre tovar, ktorý bude prepustený do voľného obehu a druhý
dokument pre pozastavenú zásielku. V systéme je pri jednotlivých dokumentoch odkaz na
pôvodný dokument, ktorý sa týka celej zásielky a aj dva nové dokumenty.
V systéme TRACES vyplní výsledky kontrol oboch častí zásielky a pri nevyhovujúcej časti
zásielky aj dôvod zamietnutia zásielky a rozhodnutie.
Inšpektor vytlačí zo systému TRACES oba nové dokumenty, označí ich odtlačkom červenej
okrúhlej pečiatky a podpíše originál daných dokladov. Originály CHEDPP sprevádzajú
zásielku pri jej ďalšej preprave až do jej miesta určenia uvedeného v kolónke 1.7 CHEDPP.
Kópie dokumentov zostáva spolu s originálmi úradných certifikátov alebo úradných
potvrdení a kópiami prepravných dokladov na HKS. Spolu s dokumentami CHEDPP zásielku
sprevádza aj overená kópia rastlinolekárskeho osvedčenia. Informácie o vystavení CHEDPP,
Zázname o odbere vzorky uvedenie a pripojí k prepravným dokladom.
ZÁSIELKA NESPĹŇA PODMIENKY DOVOZU – zamietnutie vstupu zásielky
Inšpektor zaznamená prostredníctvom systému TRACES výsledok a rozhodnutie o zásielke –
zamietnutie vstupu zásielky do Únie. K prepravným dokladom pripojí „CHEDPP–
zamietnuté“, ktorý označí odtlačkom červenej okrúhlej pečiatky a svojím podpisom.
Informáciu o vydaní „CHEDPP–zamietnuté“ do prepravných dokladov. Zásielky, ktoré
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sprevádza rastlinolekárske osvedčenie - označí nápisovou pečiatkou „Fytocertifikát zrušený“,
dátumom kontroly a svojím podpisom.
Takéto zásielky budú bezodkladne vrátené späť do krajiny pôvodu alebo odoslania. V prípade
zistenia KŠ zásielka alebo jej časť musí byť zlikvidovaná alebo musí byť nariadené špeciálne
ošetrenie.
V prípade, že prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku nesúhlasí so zaslaním zásielky späť do
krajiny pôvodu, bude nariadená likvidácia zásielky.

Článok 12
Spoplatňovanie úradnej kontroly
Spôsob úhrady nákladov za rastlinolekársku kontrolu
Všetky poplatky súvisiace s úradnou kontrolou pri dovoze sú uvedené v cenníku ÚKSÚP.
V prípade, že sa kontroluje viac druhov tovarov v zásielke, vždy sa spoplatňuje kontrola
s najvyššou sumou.
HKS Vyšné Nemecké:
Poplatky za rastlinolekársku kontrolu na HKS Vyšné Nemecké sa vyberajú priamo od vodiča
dopravného prostriedku. Inšpektor vydáva doklad o úhrade formou príjmového
pokladničného dokladu.
HKS Čierna nad Tisou
Pri zásielkach, ktorých konečný príjemca je na území SR sa poplatky za vykonanú
rastlinolekársku kontrolu na HKS Čierna nad Tisou fakturujú právnickej/fyzickej osobe
uvedenej na prepravnom doklade (nákladný list SMGS), ktorý sprevádza zásielku podľa
kolónky č. 4 (kolónka „polučateľ“ – príjemca alebo adresát).
Pri zásielkach, ktorých konečný príjemca je mimo územia SR sa poplatky za vykonanú
rastlinolekársku kontrolu na HKS Čierna nad Tisou fakturujú právnickej/fyzickej osobe
uvedenej na prepravnom doklade Nákladný list CIM uvedenej v stĺpci 7.
HKS Bratislava Letisko M.R. Štefánika
Na základe písomného prehlásenia môže byť úhrada nákladov fakturovaná
právnickej/fyzickej osobe, ktorá v prehlásení potvrdí úhradu nákladov za príjemcu zásielky.
Poplatky za rastlinolekársku kontrolu na HKS Bratislava – Letisko M. R. Štefánika ÚKSÚP
fakturuje právnickej/fyzickej osobe uvedenej v prepravných dokladoch.

Článok 13
Účinnosť
Tento metodický pokyn je platný a účinný od 14. decembra 2019.
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