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ČESKÁ REPUBLIKA – organizační složka státu 

Státní rostlinolékařská správa 
Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 

tel.: 235 010 300, fax.: 235 010 364, e-mail: sekretariat@srs.cz 

Kontakt s médii: 725 358 724, e-mail: zbynek.skodacek@srs.cz 

www.srs.cz 

 

 

Zpráva pro tisk: 7. 9. 2010 

 

Změny v procesu vývozního rostlinolékařského šetření a dovozní 

rostlinolékařské kontroly 

Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) informuje, že 

od 6. 9. 2010 dochází k organizačním změnám v rámci SRS. Interní změny mají 

zefektivnit chod SRS, garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou 

rostlinolékařskou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími 

rostlinolékařskými inspektory a úředníky SRS.  

Změna oproti dosavadnímu systému ční v tom, ţe došlo k vyčlenění rostlinolékařských 

inspektorů specializujících se na vývozy a dovozy z oblastních odborů či obvodních oddělení 

do samostatného oddělení vnější fytokaranténní kontroly. Tímto krokem došlo k optimálnímu 

uspořádání zaměstnanců SRS podle jejich odborné specializace. Vzhledem k plynulému a 

bezproblémovému přechodu na nový systém bylo stanoveno přechodné období od 6. 9. - 30. 

9. 2010, kdy ještě mohou provádět vývozní rostlinolékařské šetření a dovozní 

rostlinolékařskou kontrolu i rostlinolékařští inspektoři sekce územních útvarů (zaměstnanci 

oblastních odborů a obvodních oddělení SRS). Od 1. 10. 2010 platí, ţe pouze rostlinolékařští 

inspektoři, kteří jsou zaměstnanci  oddělení vnější fytokaranténní kontroly (dále jen 

„rostlinolékařský inspektor pro dovoz a vývoz“), jsou oprávněni vykonávat vývozní 

rostlinolékařské šetření nebo dovozní rostlinolékařskou kontrolu (viz příloha č. 1).  

Budete-li chtít vyváţet či dováţet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, neváhejte 

kontaktovat o Vašem záměru jakéhokoliv rostlinolékařského inspektora pro dovoz a vývoz. 

Ţádosti o provedení vývozního rostlinolékařského šetření a dovozní rostlinolékařské kontroly 

přijímají všechna pracoviště SRS. Za účelem zvýšení flexibility a vyvarování se časové 

prodlevy při odstraňování chyb při dodání nezbytných dokladů či splnění zákonných 

poţadavků k provedení vývozní rostlinolékařského šetření nebo dovozní rostlinolékařské 

kontroly doporučujeme, abyste kontaktovali příslušného rostlinolékařského inspektora pro 

dovoz a vývoz podle místa prováděného šetření nebo kontroly (viz první sloupec v příloze  

č. 1 a příloha č. 2). 

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

V souladu s § 28 zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, musí vývozce poţádat SRS o provedení 
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vývozního rostlinolékařského šetření nejméně 2 pracovní dny přede dnem naloţení zásilky. 

Vývozce tak činí zasláním formuláře (vzor formuláře naleznete na 

http://www.srs.cz/portal/page/portal/SRS_Internet_CS/fy/fy_vyv_tre/fy_vyv_tre_rl_kontr_vy

voz). 

Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

Dovozce musí písemně oznámit SRS předpokládaný den dovozu zásilky podléhající dovozní 

rostlinolékařské kontrole (DRK), jakmile se o něm dozví. DRK se provádí buď ve vstupních 

místech (tj. letiště Praha-Ruzyně, letiště Brno-Tuřany, letiště Ostrava-Mošnov a vyclívací 

pošta Praha 1) a nebo ve schválených místech určení na území České republiky, tj. v místech, 

na která se vztahuje reţim podle § 25a zákona. 

V případě jakýchkoliv dotazů, nebo poţadavků kontaktujte Ing. Ivetu Zahálkovou, vedoucí 

oddělení vnější fytokaranténní kontroly.  

 

Ing. Zbyněk Škodáček 

tiskový mluvčí SRS 
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Příloha č. 1 – Seznam rostlinolékařských inspektorů SRS pro dovoz a vývoz  

Místo provedení vývozu a 

dovozu 

Zaměstnanec SRS Pracoviště SRS 

Hl. m. Praha a Středočeský 

kraj 

 

Ing. Vladimír Roudnický 

vladimir.roudnicky@srs.cz 

tel. 315 670 671 

Mělník 

Ing. Jarmila Kůrková 

jarmila.kurkova@srs.cz 

tel. 325 513 016 

Nymburk 

Plzeňský kraj a Karlovarský 

kraj 

Ing. Jitka Nuhlíčková 

jitka.nuhlickova@srs.cz 

mobil 724 051 243 

Tachov 

Ing. Jaroslav Sobotka 

jaroslav.sobotka@srs.cz 

tel. 379 722 708 

Domaţlice 

Ing. Jan Junek 

jan.junek@srs.cz 

mobil 606 624 557 

Tachov 

Jihočeský kraj, a okresy 

Pelhřimov, Jihlava a Třebíč 

Ing. Václav Liška 

vaclav.liska@srs.cz 

mobil 602 408 199 

České Budějovice 

Ústecký kraj a Liberecký kraj Ing. Jaroslav Matička 

jaroslav.maticka@srs.cz 

mobil 724 706 089 

Louny 

Ing. Jana Matějková 

jana.matejkova@srs.cz 

tel. 416 782 776 

Litoměřice 

Pardubický kraj a 

Královehradecký kraj, a 

okresy Havličkův Brod a Ţďár 

nad Sázavou  

Ing. Vladimír Kubát 

vladimir.kubat@srs.cz 

tel. 569 427 454 

H. Brod 

Ing. Petra Bártová 

petra.bartova@srs.cz 

tel. 491 426 726 

Náchod 

Jihomoravský kraj a Zlínský 

kraj 

Ing. Vladislav Rašovský 

vladislav.rasovsky@srs.cz 

mobil 724 247 362 

Brno 

Ing. Michal Příkopa 

michal.prikopa@srs.cz 

mobil 724 585 791 

Brno venkov 

Ing. Věra Stradějová 

vera.stradejova@srs.cz 

mobil 724 120 063 

Vsetín 

Moravskoslezský kraj a 

Olomoucký kraj 

Ing. Jindřich Zahraj 

jindrich.zahraj@srs.cz 

tel. 558 433 675 

Frýdek Místek 

Ing. Zdeněk Mráček, CSc. 

zdenek.mracek@srs.cz 

tel. 583 223 929 

Šumperk 

Ing. Tomáš Molata 

tomas.molata@srs.cz 

tel. 585 570 126 

Olomouc 
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Mezinárodní letiště  

Praha-Ruzyně 

Ing. Jana Špringerová 

jana.springerova@srs.cz 

mobil 724 039 912 

Praha 

Ing. Zuzana Koubková 

zuzana.koubkova@srs.cz 

mobil 725 578 557 

Praha 

Ing. Jana Hrušková 

jana.hruskova@srs.cz 

mobil 724 285 811 

Praha 

Ing. Adéla Mrázková 

adela.mrazkova@srs.cz 

mobil 724 283 915 

Praha 

 
  

Oddělení vnější fytokaranténní 

kontroly  

Ing. Markéta Heczková 

marketa.heczkova@srs.cz 

mobil 724 336 071 

Praha 

Ing. Iveta Zahálková 

iveta.zahalkova@srs.cz 

mobil 602 794 031 

Plzeň, Praha 

Mgr. Michal Slanina 

michal.slanina@srs.cz 

mobil 606 792 116 

Havlíčkův Brod, Praha 

 

 

Příloha č. 2 – Regionální působnost jednotlivých pracovníků oddělení vnější fytokaranténní 

kontroly 
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