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Otázka od e-shopu: 
Ako je to s predajom pestovateľských substrátov cez e-shop, treba ich označiť v žiadosti 
o registráciu ? 
Odpoveď: 
Substráty a rašelina nepodliehajú pasovej povinnosti, podliehajú úradným kontrolám pri 
dovoze z tretích krajín, preto sú v tlačive žiadosť o registráciu profesionálneho 
prevádzkovateľa uvedené (tlačivo je univerzálne pre výrobu, vnútorný trh v rámci EÚ, aj pre 
obojstranné obchodovanie s tretími krajinami). 
 
Otázka od e-shopu: 
Dodávateľ z Talianska posiela rastliny označené rastlinnými pasmi, potrebujem k takto 
označeným rastlinám rastlinnými pasmi, oprávnenie vydávať rastlinné pasy ? 
Odpoveď: 
Odporúčame požiadať dodávateľa o označenie všetkých rastlín jednotlivo rastlinnými pasmi, 
nie len balenia alebo platá (vy budete predávať cez internetový obchod), takto si ušetríte 
robotu s označovaním rastlín svojimi rastlinnými a taktiež je jednoduchšia vysledovateľnosť 
priamo k výrobcovi.  
- ak Vám dodávatelia korektne označia každú rastlinu  rastlinným pasom nemusíte mať 
oprávnenie vydávať rastlinné pasy, ale povinnosť ohľadom uchovávania dokumentácie pre 
potreby vysledovateľnosti sa Vás týka. 
 
Otázka: 
chcela by som sa opýtať, či sa vydávanie rastlinných pasov vzťahuje aj na štepy viniča, ktoré 
predávame konečným užívateľom - vinohradníkom podnikajúcim vo veľkom a malým 
pestovateľom prostredníctvom internetovej stránky. Štepy sú vždy označené štítkom od 
výrobcu, či už modrým alebo oranžovým, kde sú uvedené všetky potrebné informácie. Štepy 
dovážame len v rámci EÚ a vždy predávame len celý označený zväzok, "kusovky" 
nepredávame. Je potrebné aj v takomto prípade vydávať rastlinný pas? 
 
Odpoveď. 
Áno pasová povinnosť sa týka aj množiteľského materiálu viniča. Je možnosť označovania aj 
zväzkov/balení. Ak nakupujete tovar z iných členských krajín Únie, tak rastliny/balenia rastlín 
musia byť označené rastlinným pasom, ak by označené neboli, upozornite dodávateľa, aby ich 
označil v súlade s platnou legislatívou Únie. Ak predávate rastliny viniča v rovnakom balení ako 
ste nakúpili od dodávateľa, nemusíte označiť svojim rastlinným pasom. V evidencii si vediete 
od koho bol tovar nakúpený a komu bol predaný (vysledovateľnosť). 
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Otázka: 
Týka sa toto usmernenie aj držiteľov oprávnenia, ktorým bolo právo na vydávanie rastlinných 
pasov vydané na dobu neurčitú?  
Odpoveď:  
Áno týka sa. Je to uvedené v usmernení, ktoré Vám bolo odoslané aj v metodickom pokyne 
ÚKSÚP č. 6/2020, ktorý je uverejnený na stránke uksup. 
Registrovaní prevádzkovatelia, ktorým bolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných 
pasov do 14. decembra 2019: 



 sú registrovaní a oprávnení prevádzkovatelia vydávať rastlinné pasy, 
 Oprávnenie je platné do 14.12. 2020. Aby mohli rastlinné pasy vydávať v súlade s aktuálnou 
legislatívou aj po uvedenom dátume, sú povinní: 
 aktualizovať svoju registráciu; 
 požiadať o nové udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov; 
 k žiadosti predložiť vzor vlastného RP; 
 úspešne vypracovať online test, ktorý bude žiadateľovi zaslaný na základe žiadosti o udelenie 
oprávnenia vydávať rastlinné pasy. 
 
Otázka: 
Ako dovozca  predávame odrezky aj  pre takých malopestovateľov  ktorí 
chodia  predávať  na  trhoviská v SR. Budú, oni potrebovať pas ? 
Odpoveď:  
Ak by ste bol skutočne dovozca, tak fytocertifikát z krajiny pôvodu musíte nahradiť svojim 
rastlinným pasom. V bode D rastlinného pasu by ste uviedli kód krajiny pôvodu (napr. Ukrajina 
UA). Dovoz je iba z tretích krajín, teda krajín, ktoré nie sú členmi Únie. Predpokladám, že 
rastliny nakupujete v rámci Únie, je to vnútorný trh, na ktorom platia rovnaké pravidlá. 
Legislatíva členských krajín je spoločná, aj keď niektoré pravidlá si jednotlivé krajiny 
prispôsobujú svojim podmienkam. 
Pri rastlinách dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov nie je 
rastlinný pas povinný, je to vo výnimkách. Pri predaji cez internet však rastlinný pas musí byť 
bez ohľadu na to komu sa tovar predáva.  
Rastliny/odrezky nakúpite od výrobcu v inej členskej krajine. Výrobca je povinní označiť ich 
rastlinným pasom. Označené môžu byť aj celé balenia (napr. plato, zväzok). Pri predaji 
malopredajcovi v dodacom liste uvediete koľko, čoho a komu ste predali, je to z dôvodu 
vysledovateľnosti. Teda rastlinné pasy nepotrebuje. Ak by boli rastliny označené výrobcom po 
jednotlivých kusoch, tak by malopestovateľ na trhovisku predával rastliny s rastlinným pasom 
aj konečným používateľom, čo by nebolo porušením predpisov.  
 
Otázka: 
Máme  aj  také  prípady, že pestovateľ má IČO, predáva aj ďalším obchodníkom - do 
kvetinárstiev  a predáva  aj na svojom sídle, kde má záhradné centrum.  Čo bude v tomto 
prípade ? 
Odpoveď: 
Výrobca musí byť zaregistrovaný a musí mať udelené oprávnenie vydávať rastlinné pasy.  Svoju 
produkciu rastlín označí svojim rastlinným pasom. Označovať môže jednotlivé rastliny alebo 
balenia/zväzky. Rastlinný pas uvedie aj na dodací list a to z dôvodu vysledovateľnosti. 
Treba si uvedomiť, že vždy ide o to, aby bolo možné vysledovať pôvod rastlín. Je úplne jedno 
akým reťazcom obchodovania rastliny prejdú, ak sú riadne označené, ich pôvod sa dá ľahko 
spätne zistiť.  
 
Otázka: 
Chcela by som sa spýtať, v žiadosti na udelenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy je uvedené, 
že do prílohy je potrebné uviesť druhy predávaných rastlín, na ktoré budú vydávané rastlinné 
pasy, aké rastliny tam mám uviesť, nakoľko my všetky rastliny momentálne nakupujeme od 
dodávateľov spolu s rastlinnými pasmi. Mám tam uviesť všetky tieto rastliny, nakoľko ich je v 



e-shope okolo 1000 alebo sa tam uvádzajú iba rastliny, ktoré by sme my pestovali, a na ktoré 
by sme vydávali vlastné rastlinné pasy. 
Odpoveď: 
Do žiadosti udávate druhy rastlín, na ktoré budete vystavovať vlastné RP. Ak je zoznam rastlín 
veľmi obšírny, môžete poslať zoznam v excel tabuľke alebo katalóg/ponukový list e-mailom na 
adresu ivana.kurhajcova@uksup.sk. Zoznamy si netlačíme, ale evidujeme v elektronickej 
podobe.  
 
Otázka: 
Akým spôsobom mám evidovať rastlinné pasy, dodaných rastlín, v zákone je uvedené, že tak 
aby sa dal určiť pôvod rastliny, teda odkiaľ bola dodaná a komu bola následne odoslaná alebo 
stačí evidovať iba dodávateľov rastlín?  
Odpoveď: 
Evidenciu môžete viesť v papierovej alebo elektronickej evidencií. Zmyslom vedenia evidencie 
je v prípade potreby spätne vypátrať výrobcu. Ak je rastlina korektne označená rastlinným 
pasom tak spätné vysledovanie by nemalo byť problémom.  

mailto:ivana.kurhajcova@uksup.sk

