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 Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají dovozní 

rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze XI části A Prováděcího nařízení Komise (EU) 

2019/2072. 

Dovozní rostlinolékařská kontrola musí být potvrzena ve Společném zdravotním vstupním 

dokladu pro rostliny a rostlinné produkty (dále jen „CHED-PP“) na vstupním místě do Evropské unie 

fytosanitárním inspektorem. V České republice je odpovědným orgánem za potvrzování CHED-PP 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „UKZUZ“) 

CHED-PP je vydáván elektronicky v systému TRACES NT. 

Jak registrovat a zapsat zásilku podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole do systému 

TRACES NT naleznete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zde. 

Dne 13.1. 2022 byla u Společných zdravotních vstupních dokladů CHED-PP spuštěna jejich 

automatická kontrola přes Single Window. Pokud je doklad platný a jeho údaje se shodují s údaji                           

v celním prohlášením (dále jen „CP“), je automaticky ověřen.  

 

1. Část I: Údaje o odeslané zásilce 

 

V části I dokladu CHED-PP jsou uvedeny veškeré údaje o zásilce.  Do systému TRACES NT tyto 

údaje zapisuje osoba, odpovědná za zásilku (dovozce, deklarant), který správnost těchto údajů potvrdí 

svým podpisem viz níže. (Tyto údaje nejsou zapisované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 

zemědělským (dále jen „UKZUZ“) ani jiným orgánem dozoru!) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072&qid=1627470521708
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072&qid=1627470521708
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/index
https://eagri.cz/public/web/file/639299/TRACES_NT___postup_zadavani.pdf


 

 

V této části I musí být vyplněny všechny kolonky (dovozce, příjemce, údaje o zboží včetně KN 

a hmotnosti, vybrané stanoviště pro dovozní rostlinolékařskou kontrolu) připojeny musí být všechny 

doklady, které jsou potřeba pro následnou dovozní rostlinolékařskou kontrolu. Pokud jsou všechny 

údaje vyplněny, dostává doklad své číslo CHED-PP ve tvaru: CHEDPP.CZ.2022.0000000 a 

je v systému TRACES NT vedeno jako NOVÉ.  

 

TO ŽE MÁ ZÁSILKA ČÍSLO CHED-PP NEZNAMENÁ, ŽE JE CHED-PP 

POTVRZENÉ!!! 

 

Zapsat zásilku a získat číslo CHED-PP může kdokoliv. Ve stavu CHED-PP nové, chybí druhá 

záložka, která potvrzuje, že byla dovozní rostlinolékařská kontrola provedena a s jakým výsledkem! 

 

2. Část II: Rozhodnutí o zásilce 

 

Část II dokladu CHED-PP je zapsána fytosanitárním inspektorem na kontrolním místě vstupu 

zásilky do Evropské unie (v České republice je to inspektor UKZUZ) až po provedené dovozní 

rostlinolékařské kontroly. Dovozní rostlinolékařská kontrola se skládá ze tří částí a to:  

-kontrola dokladů 

- kontrola identity 

- fyzická kontroly 

(! Na místě vstupu zásilky do EU, může proběhnout pouze kontrola dokladů a ostatní kontroly 

až na jiném kontrolním místě, v tomto případě není dokončena dovozní rostlinolékařská kontrola!) 



 

 

Pokud je ukončena dovozní rostlinolékařská kontrola a zásilka je v pořádku, je změněn stav 

dokladu CHED-PP ze stavu NOVÝ do stavu POTVRZENO (validated).   

 

V kolonce II.21 je podpis fytosanitárního inspektora. 

 

Až v tomto stavu může být doklad CHED-PP předložen k celnímu řízení pro zásilky podléhající 

dovozní rostlinolékařské kontrole pod KODEM CERTIFIKÁTU C085 v kolonce 44CP (čl. 57 Nařízení 

625/2017, o úředních kontrolách).  

 

CHED-PP MUSÍ BÝT VE STAVU POTVRZENO/VALIDATED JEŠTĚ PŘED PODÁNÍM 

CP! 

 

 

Žádný jiný stav dokladu CHED-PP nelze akceptovat jako platný! 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1643098470210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625&qid=1643098470210


Např. tento CHED-PP je ve stavu Authorized for transfer, což znamená, že na vstupním místě 

do EU, byla fytosanitárním inspektorem provedena pouze kontrola dokladů a ostatní kontrola bude 

provedena až na dalším, jím určeném místě. CHED-PP ještě není potvrzený, nebyla učiněna úplná 

dovozní rostlinolékařská kontrola. 

 

 

 

Další tipy stavů dokladu CHED-PP, které nelze přijmout za platné: 

 

 



 

 

 

 

 

BEZ PLATNÉHO CHED-PP NEMŮŽE BÝT CP DOVOZCEM ZAPSÁNO!!!  

SYSTÉM SW TO NEUMOŽNÍ. 

 

 

➢ Zápis CHED-PP v kolonce 44: 

 

 

 

ZÁPIS ÚDAJŮ V CP MUSÍ BÝT SHODNÝ S ÚDAJI V DOKLADU CHED-PP. 

 

1. DRUH OSVĚDČENÍ PRO CHED-PP 

Druh osvědčení (kód certifikátu) pro doklad CHED-PP je C085 

 



2. OZNAČENÍ DOKLADU, ZEMĚ VYDÁNÍ 

 

 

 

Označení dokladu, je číslo dokladu. Formát musí být zachován, tak jak je uveden v CHED-PP.  

 

 

 

CHEDPP.XX.RRRR.0000000 

 

1. Označení, o jaký doklad CHED jde – v našem případě CHEDPP 

2. XX = Země vydání   

3. RRRR = Rok vydání 

4. 0000000 = Pořadové číslo dokladu CHEDPP 

 

Pozor na vyplnění kolonky 44 v odstavci země vydání, nemusí být vždy CZ! 

 

CHEDPP.SK.2022.0000000        CHEDPP.NL.2022.0000000 

 

3. MNOŽSTVÍ 

Množství v CP nesmí přesáhnout množství uvedené na CHED-PP. Nově je zaveden systém 

odpisu až do množství uvedeného na dokladu CHED-PP, pokud nelze CP přijmout z důvodu 

nedostatečného množství, je možné, že už tato položka byla odepsána na jiném CP. To lze ověřit 

v systému TRACES NT v tzv. Quantity managementu, který naleznete ve formátu PDF dokladu CHED-

PP. 

 



Odkaz na CHED-PP ve formátu PDF je při otevření CHED-PP v dolní liště viz obrázek  

 

 

Po rozkliknutí ikonky náhled PDF vyberte možnost Quantity Management 

 

                                    

 

Zobrazí se náhled CHED-PP v PDF, kde lze v části rozhodnutí o zásilce najít i údaje o odepsaných 

množství a je zde vidět i množství, které zbývá k případnému dalšímu čerpání na jiné CP. V dolní části 

lze i vyčíst číslo CP, z kterého bylo množství odepsáno a kdy. 



 

 

Total quantity – množství uvedené v CHED-PP 

Reserved guantity – množství uvedené na CP při přijetí (proběhla úspěšná rezervace v TRACES NT) 

Consumed quantity – množství, které bylo propuštěno do režimu volného oběhu 

Available quantity – zbylé množství, volné k případnému dalšímu čerpání 

 

Množsví, které má bý z CHED-PP odepsáno, se zapisuje do kolonky 44, do části odpisová MJ 

licence – Množství zboží v MJ, kde se uvede i správná MJ, která je uvedena v CHED-PP.  



 

 

 

 

4. OZNAČENÍ POLOŽKY LICENCE 

 

OZNAČENÍ POLOŽKY LICENCE v CP SE MUSÍ SHODOVAT S OZNAČENÍM 

POLOŽKY V LICENCI CHED-PP!!! 

 

Pokud budou položky zapsány špatně, nebo v jiném pořadí, nikdy se CHED-PP neztotožní                         

a nebude možné CP registrovat. Čísla položek jsou v CHED-PP v části I.31 . 

 



Pokud je více položek, je nutné označit, dle dokladu CHED-PP číslicemi 1,2,3,… 

Pokud je CHED-PP vystaven na 5 položek, zapíše se položka 1,2,3,4,5 a k ní správné KN a 

množství ve správných měrných jednotkách! Vždy je nutné se řídit číslicemi označenými #. 

 

  

 

 

 

 

 



➢ Nejčastější chyby při zapisování CHED-PP do CP 

 

1. Špatně zapsané položky 

2. Špatně zapsané množství 

3. Špatně zapsané místo vydání CHED-PP 

 

Je potřeba věnovat pozornost případným chybovým hlášením, které jsou vraceny.  

Pokud se CP shoduje s CHED-PP ve všech hodnotách a nelze CP registrovat, mohl nastat technický 

problém z důvodu nedostupnosti systémů v EU nebo jejich údržby. Pokud se nepodaří CP zapsat ani 

při opakovaném pokusu, v tomto případě může být využit při registraci celního prohlášení kódu „QU“ 

u země vydání v kolonce 44 CP.  

 


