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  § 5 odst. 1 Ke každému oddílu reprodukčního materiálu 
vystavuje dodavatel průvodní list, který je 
současně rostlinolékařským pasem podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie.
  

 

 32016R2031  Článek 88 Rostlinolékařské pasy připojují dotčení profesionální provozovatelé k 
obchodní jednotce dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů před tím, než jsou přemístěny na území Unie podle článku 79, 
nebo před jejich přemístěním do chráněné zóny či v rámci této zóny 
podle článku 80. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné 
předměty převáženy v obalu, balíku nebo kontejneru, připojí se 
rostlinolékařský pas k uvedenému obalu, balíku nebo kontejneru. 

§ 5 odst. 2 Pro semenný materiál se vyhotovuje 
průvodní list v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 16 nebo průvodní list 
pro chráněné zóny v příloze č.16a při vývozu  
a dovozu do těchto zón. K celému oddílu 
semenného materiálu se připojuje průvodní 
list, jehož kopie, s vyznačením příslušného 
oddílu, se připojuje jednou dovnitř a jednou 
vně každého balení zásilky. 
 

32016R2031 Článek 88 Rostlinolékařské pasy připojují dotčení profesionální provozovatelé k 
obchodní jednotce dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů před tím, než jsou přemístěny na území Unie podle článku 
79, nebo před jejich přemístěním do chráněné zóny či v rámci této zóny 
podle článku 80. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či 
jiné předměty převáženy v obalu, balíku nebo kontejneru, připojí se 
rostlinolékařský pas k uvedenému obalu, balíku nebo kontejneru. 
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§ 5 odst. 3 Pro části rostlin se vyhotovuje průvodní 
list v souladu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie podle vzoru uvedeného v 
příloze č. 17 nebo průvodní list pro chráněné 
zóny v příloze č.17a při vývozu  a dovozu do 
těchto zón, jehož kopie, s vyznačením 
příslušného oddílu, se připojuje jednou dovnitř 
a jednou vně ke každému balení zásilky. 
 

32016R2031 Článek 88 Rostlinolékařské pasy připojují dotčení profesionální provozovatelé k 
obchodní jednotce dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů před tím, než jsou přemístěny na území Unie podle článku 
79, nebo před jejich přemístěním do chráněné zóny či v rámci této zóny 
podle článku 80. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či 
jiné předměty převáženy v obalu, balíku nebo kontejneru, připojí se 
rostlinolékařský pas k uvedenému obalu, balíku nebo kontejneru. 

§ 5 odst. 4 Pro sadební materiál se vyhotovuje 
průvodní list v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 18 nebo průvodní list 
pro chráněné zóny v příloze č.18a při vývozu  
a dovozu do těchto zón, jehož kopie, 
s vyznačením příslušného oddílu, se připojuje 
k celému balení zásilky. 
 

32016R2031 Článek 88 Rostlinolékařské pasy připojují dotčení profesionální provozovatelé k 
obchodní jednotce dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů před tím, než jsou přemístěny na území Unie podle článku 
79, nebo před jejich přemístěním do chráněné zóny či v rámci této zóny 
podle článku 80. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či 
jiné předměty převáženy v obalu, balíku nebo kontejneru, připojí se 
rostlinolékařský pas k uvedenému obalu, balíku nebo kontejneru. 

 
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  
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