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Rostlinolékařské podmínky 
SALIMA Brno – Mezinárodní potravinářské veletrhy 17. – 20. 2. 2016 
 
 
 
 
1.    Všeobecné podmínky pro dovoz 
 

Zásilky dovážené ze třetích zemí, které podléhají rostlinolékařské kontrole musí být v souladu  s podmínkami 
dovozu zboží a komodit rostlinného původu, které stanoví zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláška MZe č. 215/2008 Sb. o opatřeních 
proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“).  Zásilky, které podléhají povinné rostlinolékařské kontrole musí být opatřeny rostlinolékařským 
osvědčením ze země původu podle § 21 zákona a dovozci musí být podle § 12 odst. 1 zákona registrováni v úředním 
registru. Legislativa ČR vychází ze Směrnice 2000/29/EC a dalších předpisů EU (rozhodnutí EK). 

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty stanovené prováděcím právním předpisem, které jsou dováženy 
ze třetích zemí do ČR (EU), musí být podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole prováděné rostlinolékařskou 
správou podle § 22 (požadované doklady, odběr vzorků, posouzení zdravotního stavu a identifikace rostlin) v místech 
stanovených v § 25. Teprve po ukončení této kontroly mohou být zásilky propuštěny do celního režimu volného 
oběhu, aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití. 

Rostlinolékařské kontrole podléhají též dopravní prostředky, kontejnery a obaly používané při přepravě zásilek.  
Vstupní místa pro provádění rostlinolékařské kontroly v České republice jsou pro leteckou dopravu – mezinárodní 
letiště Praha Ruzyně, letiště Brno – Tuřany a letiště Ostrava – Mošnov. Pro poštovní dopravu vyclívací pošta Praha 
120. Veškeré ostatní kontroly jsou prováděny na vnějších hranicích EU. Celá nebo částečná kontrola zdravotního 
stavu zásilky nebo partie může být provedena také v místě jejího určení nebo poblíž tohoto místa (Veletrhy Brno a.s., 
Brno), pokud byla zásilka nebo partie do tohoto místa poukázána rostlinolékařskou správou ve vstupním místě nebo 
úředním orgánem členského státu Evropské unie. Rozhodnutí Komise 2013/92/EU, které se týká kontrol dřevěného 
obalového materiálu při dovozu určitých komodit (kámen, žula) z Číny bylo prodlouženo do 31. 3. 2017. 
 
 
2.  Exponáty (zásilky), jejichž dovozci musí být podle § 12 zákona registrováni v úředním registru, a které mohou 
přenášet škodlivé organismy závažné pro celé Společenství a musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením 
jsou uvedeny v příloze č. 9 vyhlášky v části B, oddíl I. Registrace je i nadále  možná  při dovozu ve vstupním místě. 
 
Jde o následující komodity: 
 
1.1. Veškeré rostliny určené k pěstování (další omezení jsou dána rozhodnutím Komise) 
1.2. Osivo  

- Cruciferae, Graminae a Trifolium sp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového 
Zélandu a Uruguaye 

- Triticum, Secale a Triticosecale, původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, 
Pákistánu, JAR a USA 

- Capsicum sp., Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Prunus, Rubus, 
Oryza, Zea mays, Allium ascalonicum, Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum a 
Phaseolus, Citrus, Fortunela a Pancirus 

- osivo Castanea 
1.3. Části rostlin, jiné než plody a osivo, rodů: 

- části rostlin, jiné než plody a osivo rodů: Castanea, Dendrathema, Dianthus, Gypsophila, 
Pelargonium, Phoenix, Populus, Quercus, Solidago a řezané květy z čeledi Orchideacea 

- jehličnany (Coniferales) 
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-  Acer saccharum, původem z USA a Kanady 
-  Prunus původem z neevropských zemí 
-  řezané květiny Aster, Eryngium, Hypericum, Lisianthus, Rosa a Trachelium původem 

z neevropských zemí 
-  listová zelenina Apium graveolens, Ocimum, Limnophila a Eryngium 
- listy Manihot esculenta 
- řezané větve rodu Betula 
- řezané větve Fraxinus, Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Pterocarya 

rhoifolia původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Korejské lidově demokratické 
republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

- části rostlin (kromě plodů a semen) Amiris, Casimiroa, Citropsis, Eremocitrus, Esenbeckia, 
Glycosmis, Merrillia, Naringi, Tetradium, Toddalia a Zanthoxylum 

- části rostlin (kromě plodů a semen) Aegle, Aeglopsis, Afraegle, Amyris, Atalantia, Balsamocitrus, 
Burkillanthus, Calodendrum, Choisya, Clausena, Limonia, Microcitrus, Murraya, Pamburus, 
Severinia, Swinglea, Triphasia a Vepris 
 
 

 
1.4.  Plody     

- Citrus, Fortunella , Poncirus  a jejich kříženců, Momordica a Solanum melongena  ze všech zemí 
- Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, 

Syzygium a Vaccinium, původem z neevropských zemí  
1.5.  hlízy brambor  Solanum tuberosum (nově je možné dovážet konzumní brambory z Libanonu) 
1.6. Samostatná kůra  

- se samostatnou kůrou jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí 
- javoru cukrového (Acer saccharum), topolu (Populus sp.) a dubu (Quercus sp.), jiné než Quercus suber  
- Fraximus sp., Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parviflora a Pterocarya rhoifolia, původem 

z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 
- kůra Fraxinus, Juglans ailantifilia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana a Pterocarya rhoifolia 
- kůra Betula z USA a Kanady 
 
 

1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm e) zákona, které   
a) pochází zcela nebo částečně z uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin:  
- Quercus, včetně dřeva hraněného, původem z USA 
- Platanus, včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo Arménie 
-  Populus, včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického kontinentu 
-  Acer saccharum, včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady 
-  jehličnanů, včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a 

Turecka 
- Fraximus sp., Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parviflora a Pterocarya rhoifolia, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 
- dřevo platanu Platanus ze Švýcarska 
- dřevo Fraxinus, Juglans ailantifilia, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana a Pterocarya rhoifolia 
- dřevo břízy Betula z Kanady a USA 
 
a 
b) je zařazeno do některé z uvedených položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady č. 2658/87 ze dne 

23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (ruší se kód ex 
4407 99 a nahrazuje se novými kódy ex 4407 93, ex 4407 95, ex 4407 99, celé znění ve vyhlášce) 
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Změny:  
kód KN „ex 4401 30 40“ byl nahrazen kódem „ex 4401 39 30“ 

kód KN „ex 4401 30 80“ byl nahrazen kódem „ex 4401 39 80“  

Začleněny nové položky s ohledem na dosud nezahrnuté dřevo rodu bříza (Betula): 

- 4403 99 51 - pilařská kulatina z březového dřeva (Betula L.), surová, též odkorněná, zbavená dřevní běli 
nebo nahrubo opracovaná 

- 4403 99 59 - březové dřevo (Betula L.), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 
opracované, jiné než pilařská kulatina 

Rovněž je začleněna položka pro dosud nezahrnuté dřevo jehličnanů nepřesahující tloušťku 6 mm k ochraně proti 
zavlékání háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus): 

- 4408 10 - listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného 
dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo 
loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce 
nepřesahující 6 mm 

- dále dřevo zcela nebo částečně z jehličnanů, kromě dřeva prostého kůry původem z evropských 
třetích zemí, a kaštanovníku (Castanea), kromě dřeva prostého kůry, byl kód KN „ex 4401 30“ 
nahrazen kódem „ex4401 39 80“. 

 
 

1.8. se zeminou a pěstebními substráty a se zeminou a pěstebními substráty ulpělé na rostlinách nebo s nimi 
spojené původem z Turecka, Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny a neevropských zemí, jiných než 
Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko a Tunisko 

 
1.9. se zrnem pšenice (Triticum sp.), tritikale (Triticosecale) a žita (Secale sp.) původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, 

Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA 
 

Dále musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením následující rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty 
v případě jejich dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny bez ohledu na rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty uvedené v předešlých bodech (seznam chráněných zón lze získat na pracovištích SRS). 
Seznam komodit podléhajících kontrole při vstupu do chráněných zón je uveden v příloze č. 9 části B, oddílu II 
vyhlášky. Česká republika je chráněnou zónou  na  škodlivého činitele Cryphonectria parasitica, komodita dřevo, 
kromě dřeva prostého kůry, a samostatná kůra Castanea a  Grapevine flavescence dorée mycoplasm, komodita 
rostliny Vitis sp., vyjma plodů a osiva (dovoz rostlin Vitis sp. je ze třetích zemí (kromě Švýcarska) zakázán). 

 
 
3. Zboží, jehož dovoz je zakázán 
 

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nesmí být propuštěny do volného oběhu, pokud  jsou napadeny 
nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A, popř. B anebo škodlivými organismy, 
jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech 
uvedených v příloze č. 2 části A, popř. B. Dále je zakázán dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
uvedených v příloze č. 3 části A, popř. B vyhlášky a komodit, které jsou uvedeny v  příloze č. 4, pokud nesplňují 
zvláštní požadavky zde uvedené a zásilky, které nejsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona. 
 
 
4. Zvláštní požadavky 
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Zvláštní požadavky pro dovážené a provážené zásilky jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky, splnění zvláštních 
požadavků potvrzuje příslušný orgán rostlinolékařské  služby vyvážející země vystavením rostlinolékařského 
osvědčení, vyplnění dodatkového prohlášení a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části 
„Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení. 

 
Novelizací této části vyhlášky došlo k několika změnám, které se týkají dřevěného obalového materiálu (viz. 

bod 7), dovozu dřeva  Fraxinus sp., Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parviflora a Pterocarya 
rhoifolia, samostatné kůry Fraxinus sp., Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parviflora a Pterocarya 
rhoifolia a rostlin Fraxinus sp., Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parviflora a Pterocarya rhoifolia, 
dále při dovozu rostlin Ulmus sp. ze severoamerických zemí, dovozu konzumních brambor (Solanum tuberosum), 
rostlin Dendranthema a Lycopersicon lycopersicum, rostlin Palmae, určených k pěstování. Konkrétní požadavky  
jsou odvislé od  dovážené komodity. 

 
 
5. Při zpětném odvozu exponátů nebo při jejich prodeji do třetí země vystaví ÚKZÚZ na žádost vystavovatele 

rostlinolékařské osvědčení. 
 
6. Další požadavky při dovozu jsou dány rozhodnutím Státní rostlinolékařské správy (nařízení vychází z legislativy 

EU): 
 

Jako příklad uvádíme rozhodnutí, které se týkají dovozu konzumních brambor (kompletní seznam je k dispozici 
na webových stránkách ÚKZÚZ): 

 
- opatření SRS proti šíření původce hnědé hniloby z Egypta – každoročně vydávané opatření SRS 

pro danou sezónu pro dovoz nesadbových brambor z Egypta. 
- rozhodnutí SRS - mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně před zavlečením a rozšířením 

škodlivého organismu Potato spindle tuber viroid (PSTVd), původce viroidní vřetenovistosti hlíz 
bramboru, č. j.: SRS 008784/2007.  

 
 
7.           Dřevěný obalový materiál, ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů a podobných dřevěných 

obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, nástavných rámů palet, použitý k přepravě 
předmětů všeho druhu, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm nebo menší a dřeva zpracovaného  pomocí 
lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, původem ze třetích zemí a dřevo použité k zaklínění  nebo 
podepření  nákladů, neobsahující dřevo, včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva surového o tloušťce 6 mm 
nebo menší a dřeva zpracovaného pomocí lepidla, tepla a tlaku, nebo jejich kombinací, ze třetích zemí, 
s výjimkou Švýcarska musí být: 

- prostý kůry s výjimkou libovolného počtu jednotlivých zbytků kůry, jejichž šířka (při libovolné délce) 
nesmí přesahovat tři centimetry nebo, pokud je širší než tři centimetry, nesmí mít plochu 
převyšující 50 centimetrů čtverečních, 

- podroben jednomu ze schválených ošetření stanovených v příloze I Mezinárodního standardu FAO 
pro fytosanitární opatření č. 15 Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu 
v mezinárodním obchodu (novelizace v roce 2009 a 2013) a 

- opatřen značkou podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární  opatření č. 15 
Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu, která potvrzuje, že 
dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému ošetření (novelizace podoby značek v roce 
2009 a 2013). 

 
Jsou povoleny tři způsoby ošetření: tepelné ošetření dřevěných obalů (56 °C po dobu min. 30 min.), zkratka HT a 
fumigace methyl-bromidem, zkratka MB a ošetření mikrovlnným zářením, zkratka DH (povoleno od dubna 
2013). 
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Akceptovatelné vzory značek: 
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Kontroly dřevěného obalového materiálu se provádí namátkově a v  případě, že nebude dřevěný obalový materiál 
podroben schválenému ošetření, bude  takový obalový materiál podroben ošetření  nebo bude zlikvidován.  
 
Upozornění na dřevěný obalový materiál  přemísťovaný z Portugalska: 
 

- území Portugalska nesmí od 1.1.2010 opustit neošetřený a neoznačený dřevěný obalový materiál 
vyrobený z jehličnatého dřeva ve formě palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, 
nástavných rámů palet, ohradových beden, bedniček (s výjimkou bedniček tvořených pouze ze 
dřeva o tloušťce 6mm a méně), přepravek, bubnů a podobných obalů, ať už použitých pro dopravu 
předmětů, nebo jako samotné zboží, a také náchylné dřevo použité k zaklínění nebo podepření 
nákladu.  

- členské státy EU provádí úřední kontroly těchto obalů, které zahrnují  odběr vzorků a  mohou 
zásilku pozastavit. Tím se může přeprava zdržet i více dní. 

 
 
Obchod v rámci zemí ES 
 
8.  Příloha č. 9 část A bod I. a II (chráněné zóny) vyhlášky vyjmenovává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, 

které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropského společenství, pokud k nim, k jejich obalům 
nebo dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní 
rostlinolékařský pas.  Rovněž i na obchodování v rámci zemí EU se vztahují omezení daná v rozhodnutích ÚKZÚZ 
(viz. bod 6). Omezení se týká např. plodů rostlin Citrus sp., Fortunella sp., Poncirus sp. a jejich kříženců 
převážených se stopkami a listy a konzumních brambor. 

 
 
9. Další konkrétní informace Vám poskytne: 
 

Vladislav Rašovský 
specialista pro dovoz a vývoz 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Sekce ochrany proti škodlivým organismům 
Odbor  dovozu a vývozu - pracoviště Brno 
Zemědělská 1a, 613 00 Brno 
gsm: +420 724 247 362 
vladislav.rasovsky@ukzuz.cz 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Veletrhy Brno a. s., 2016– podmínky 7 

 


