Uplatňovanie novej rastlinolekárskej legislatívy pre okrasné rastliny.
1.

Registrácia a oprávnenia na rastlinné pasy
- registrácia všetkých subjektov s IČO, ktoré pestujú okrasné rastliny na ďalšie
pestovanie vrátane črepníkových rastlín + distribútorov (obchodníkov), ktorí
predávajú rastliny subjektom s IČO + internetový predaj
- vybavenie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov pre subjekty, ktoré ich budú
vystavovať

Typ subjektu
Výrobca (pestovateľ), teda
okrasná škôlka
Distribútor / obchodník,
ktorý má sklad, predajňu
a predáva aj cez internet
Distribútor / obchodník,
ktorý má sklad a predajňu
Distribútor bez skladu
(vybavuje iba doklady)
Internetový obchod
Predajňa priamo
konečnému používateľovi
a aj cez internet
2.

Áno

Oprávnenie
a vystavovanie
rastlinných pasov
Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Podľa potreby

Nie

Áno

Nie

Nie
Nie

Áno
Áno

Áno
Áno

Kontrolas pred
registráciou
fytoinšpektorom
Áno

Registrácia

Vystavovanie rastlinných pasov
- rastlinné pasy sa vystavujú pri obchodovaní medzi podnikateľmi (subjekt s IČO
predáva subjektu s IČO, ide najmä o dodávky zo škôlok do obchodov každého druhu
alebo odberateľom, ktorí nie sú koneční užívatelia, ale podnikatelia, napr. firmy
vykonávajúce záhradnícke úpravy, výsadby popri diaľniciach a pod.) + pri predaji cez
internet;
- rastlinné pasy možno vystavovať aj na sprievodné doklady s výrazným ohraničením
potrebných kolóniek:
o vlajka Európskej únie
o text Plant Passport / Rastlinný pas (slovensky nepovinne),
o A = latinský názov druhu rastliny (alebo viac druhov rastlín),
o B = registračné číslo pridelené ÚKSÚP,
o C = číslo dodacieho listu,
o D = krajina pôvodu (najčastejšie SR);
- pre samotný oprávnený subjekt je z hľadiska zdravotného stavu lepšie vystavovanie
rastlinných pasov na najmenšie balenia.

Nové, a teda vlastné rastlinné pasy, sú potrebné v prípade, že produkcia sa skladuje, a teda
vlastne pestuje, približne viac ako 3 mesiace. Toto sa týka okrasných škôlok, nie predajní
a distribútorov.
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Najvhodnejší vzor č. 1, ktorým sa zvýrazní ohraničenie údajov pre rastlinný pas a netreba
dávať text „breakdown is below / rozpis nižšie” alebo „breakdown is above / rozpis vyššie“
podľa vzorov na nasledujúcej strane
DODACÍ LIST
Odberateľ

Interný kód
012

015

022

Dodávateľ

A
Druh, odroda
Chrysantemum sp.
odroda AB
odroda CD
odroda EF
odroda GH
Iris sp.
odroda AB
odroda CD
Eryobotrya sp.

Plant Passport / Rastlinný pas
B SK-1234
C 528794

D SK
Počet kusov
10
20
30
40
25
55
123
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Vzor č. 2
DODACÍ LIST
Odberateľ

Dodávateľ

Plant Passport / Rastlinný pas
A breakdown is below / rozpis nižšie
B SK-1234

Interný kód
012

015

022

C 528794

D SK

Počet kusov

A - Druh, odroda
Chrysanthemum sp.
AB
CD
EF
GH
Iris sp.
AB
CD
Eryobotrya sp.

10
20
30
40
25
55
123

alebo vzor č. 3 pečiatkou v ľavom dolnom rohu dodacieho listu

Plant Passport / Rastlinný pas
A – breakdown is above / rozpis vyššie
B SK-1234
C 528794
D SK
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Poznámky:
- na štítkoch alebo visačkách priamo na rastlinách, kvetináčoch, platách, bedničkách a pod.
môže byť písmeno C nevyplnené;
- v prípade, že v rámci obchodných vzťahov bude odberateľ požadovať označovanie každej
rastliny, tak bod C rastlinného pasu môže zostať nevyplnený. Súčasťou takto
vyexpedovaného tovaru bude dodací list (alebo faktúra) a rastlinný pas, ktorý bude mať
vyplnený aj bod C, ktoré sa rovná číslu dodacieho listu.
• rastlinné pasy nie sú potrebné pri priamom predaji konečnému spotrebiteľovi, ale cez
ineternet sú potrebné – rovnako postačuje sprievodný doklad;
• prihlasovanie porastov, ako je zvykom u iných plodín, nebude zavedené, kontrole
budú podliehať všetky subjekty s oprávnením na rastlinné pasy minimálne raz za rok –
kontroly sú povinné a spoplatnené;
• evidenciu možno viesť elektronicky alebo v tlačenej podobe.
3.

Vedenie kritických bodov (článok 90 Nariadenia 2031) (a zároveň náhrada prihlášky len
za evidenciu produkcie):
- formou 3-ročného uchovávania dodacích listov nakúpenej, vyrobenej a predanej
produkcie.

Z evidence kritických bodov musí byť zrejmé:
- Druh, prípadne odroda,
- Doklad o pôvode (číslo rastlinného pasu a pod.),
- Krajina pôvodu,
- Označenie parcely (číslo LPIS, skleník a pod.),
- Rok výsadby,
- Počet kusov, prípadne výmera v ha,
- Prípadne štepenie druhov, ktoré sa takýmto spôsobom rozmnožujú (kritickým je
spájanie 2 rastlín s rôznym pôvodom).
4.

Kontrola zdravotného stavu vykonávaného registrovaným subjektom – kolónky:
- Meno osoby, ktorá kontrolu vykonala,
- Dátum,
- Rastlinný druh,
- Prípadne vzorkovanie a testovanie a k tomu príslušné doklady.

Napr.:
Kontrolu zdravotného stavu vykonáva: Mária Malá
Identifikácia
druhu a miesta
kontroly
5.5.2020 Prunus sp.,
plocha B3, LPIS
5011/1-A a pod.
6.5.2020 Chrysanthemum
sp., skleník č. 5
10.5.2020 Všetky porasty
Dátum

Výsledok
kontroly
Bez zistení

Vzorkovanie
-

Príznaky bielejÁno, č. 5/2020
hrdze
Bez zistení -
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Poznámka

Testovanie
-

-

Negatívne

-

-

-

Zhrnutie povinností:
-

Bod 1 – vybaviť si registráciu a oprávnenie na rastlinné pasy (oprávnenia neskôr so
školeniami),
Bod 2 – vystavovať a uchovávať všetky (aj z nákupu) rastlinné pasy 3 roky,
Bod 3 – viesť evidenciu nákupu, predaja (dodacími listami a faktúrami – napr. údajom na
tomto doklade, kde bola daná dodávka vysadená) a vlastnej výroby (podľa údajov pre
kritické body),
Bod 4 – viesť evidenciu kontroly zdravotného stavu vyrábanej produkcie a uchovávať ju
aspoň 3 roky – body 3 a 4 sú „kritické body“ – túto evidenciu predkladať
fytoinšpektorovi pri pravidelnej ročnej kontrole,
predložiť pri kontrole prehľad výroby za aktuálny rok minimálne od 1.1. daného roka,
prípadne podľa potreby aj z predošlej sezóny (najmä viacročné druhy),
umožniť kontrolu zo strany ÚKSÚP – kontroly sú povinné a spoplatnené,
uchovávať Záznamy z kontroly ÚKSÚP aspoň 3 roky,
zasielať každoročne do 30.4. aktualizáciu registrovaných údajov na ÚKSÚP – týka sa to
iba kontaktných údajov, ktoré treba zasielať na e-mail ivana.kurhajcova@uksup.sk. Ak
nie sú zmeny, povinnosť nie je, teda nič sa nezasiela! Všetky ostatné zmeny treba riešiť
žiadosťou o zmenu v registrácii!
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