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IV. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Vyhláška č. …/2019 Sb., o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 
2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o 
změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 
652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 
74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES, v platném znění 
 

§ 3 odst. 1 Rozsah znalostí profesionálních provozovatelů 
nezbytných k provádění šetření pro účely 
vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí 
osvědčených postupů, opatření a dalších 
kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence 
výskytu a šíření škodlivých organismů, je 
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Za 
dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty, kterých se tyto znalosti týkají podle 
čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení EU (EU) 
2031/2016, se považují rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty, které jsou uvedeny 
pro příslušného profesionálního provozovatele 
v úředním registru profesionálních 
provozovatelů vedeném podle § 12 odst. 1 
písm. b) zákona.  

 
 
.  

32016R2031 Článek 89 
odst. 1 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příslušný orgán vydá oprávnění 
profesionálnímu provozovateli k vydávání 
rostlinolékařských pasů (dále jen 
„oprávnění k vydávání rostlinolékařských 
pasů“) pro konkrétní čeledi, rody nebo 
druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů a jejich příslušné druhy komodit, 
pokud uvedený profesionální provozovatel 
splňuje obě tyto podmínky:  
a) disponuje znalostmi nezbytnými k 
provádění šetření uvedených v článku 87 
týkajících se karanténních škodlivých 
organismů pro Unii nebo škodlivých 
organismů, na něž se vztahují opatření 
přijatá podle čl. 30 odst. 1, karanténních 
škodlivých organismů pro chráněné zóny a 
regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů pro Unii, které by mohly mít 
nepříznivý dopad na dotčené rostliny, 
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rostlinné produkty a jiné předměty, a 
týkajících se známek výskytu uvedených 
škodlivých organismů, příznaků, které 
způsobují, a způsobů prevence výskytu a 
šíření uvedených škodlivých organismů; 
… 

§ 3 odst. 2 Profesionální provozovatel prokazuje znalosti v 
rozsahu stanoveném v odstavci 1 úspěšným 
složením distančního testu umístěného na 
internetových stránkách Ústavu. Distanční test 
obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně 
v případě nejméně 25 správných odpovědí. 
Čas pro zpracování testu je 60 minut a test je 
možné složit nejpozději do třiceti dnů ode dne 
získání přístupu profesionálního provozovatele 
k distančnímu testu. O výsledku složení 
distančního testu informuje Ústav dotčeného 
profesionálního provozovatele. 

32016R2031 Článek 89 
odst. 1 
písm. a) 
 

Příslušný orgán vydá oprávnění 
profesionálnímu provozovateli k vydávání 
rostlinolékařských pasů (dále jen 
„oprávnění k vydávání rostlinolékařských 
pasů“) pro konkrétní čeledi, rody nebo 
druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů a jejich příslušné druhy komodit, 
pokud uvedený profesionální provozovatel 
splňuje obě tyto podmínky:  
a) disponuje znalostmi nezbytnými k 
provádění šetření uvedených v článku 87 
týkajících se karanténních škodlivých 
organismů pro Unii nebo škodlivých 
organismů, na něž se vztahují opatření 
přijatá podle čl. 30 odst. 1, karanténních 
škodlivých organismů pro chráněné zóny a 
regulovaných nekaranténních škodlivých 
organismů pro Unii, které by mohly mít 
nepříznivý dopad na dotčené rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty, a 
týkajících se známek výskytu uvedených 
škodlivých organismů, příznaků, které 
způsobují, a způsobů prevence výskytu a 
šíření uvedených škodlivých organismů; 
 

     
     
§ 6 odst. 4 Vzory rostlinolékařských osvědčení jsou 32016R2031 Článek 100 3. Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz 
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uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.  a 101 musí odpovídat popisu a formátu vzoru 
stanoveného v příloze VIII části A 
 
4. Rostlinolékařské osvědčení pro reexport 
musí odpovídat popisu a formátu vzoru 
stanoveného v příloze VIII části B. 

§ 7 Vzor předvývozního osvědčení je uveden 
v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

32016R2031 
 

Článek 102 6. Předvývozní osvědčení obsahuje prvky 
uvedené v příloze VIII části C a je ve 
formátu stanoveném tamtéž. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32016R2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. 
října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic 
Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 
2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění 
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