
 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemedělský  

Odbor dovozu a vývozu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovozní manuál 
 

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ  PODMÍNKY  ČESKÉ  REPUBLIKY 

PRO DOVOZ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A 

JINÝCH PŘEDMĚTŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verze: 2.13. 
 
 

Brno, březen 2019 



 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Odbor dovozu a vývozu, kolektiv autorů 
Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemedělský   
Zemědělská 1a, 613 00 Brno 
http: www.ukzuz.cz, odv@ukzuz.cz 

http://www.ukzuz.cz/
mailto:ovfk@srs.cz


 

 3 

OBSAH 

ČÁST 1. - OBECNÉ ÚDAJE ................................................................................................................ 5 

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE (§ 70 ZÁKONA Č. 326/2004 SB., 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) ..................................................................................................... 5 
PRÁVNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ SRS (PLATNÁ I PO SLOUČENÍ S ÚKZÚZ) ..................................... 5 
DEFINICE .......................................................................................................................................... 10 

ČÁST 2. - PODMÍNKY ...................................................................................................................... 11 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO DOVOZ (VČETNĚ POPISU STRUKTURY TOHOTO MANUÁLU) .................... 11 
ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY .............................................................................................................. 12 
ROSTLINOLÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ, ROSTLINOLÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ PRO REEXPORT .............. 12 
MALÁ MNOŽSTVÍ ROSTLIN .............................................................................................................. 12 
VSTUPNÍ MÍSTA ................................................................................................................................ 13 
KONTROLA INVAZNÍCH NEPŮVODNÍCH DRUHŮ ROSTLIN ............................................................. 14 

ČÁST 3. - SEZNAMY ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ................................................................... 16 

SEZNAM I/AI .................................................................................................................................... 16 
SEZNAM I/AII ................................................................................................................................... 18 
SEZNAM II/AI ................................................................................................................................... 20 

ČÁST 4. - ZÁSILKY PODLÉHAJÍCÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE .......................... 29 

ČÁST 5. - ZÁKAZY A OMEZENÍ .................................................................................................... 34 

ZÁSILKY, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO DOVÁŽET Z URČITÝCH ZEMÍ ...................................................... 34 

ČÁST 6. - ZEMINA A PĚSTEBNÍ SUBSTRÁTY ........................................................................... 37 

ČÁST 7. - DŘEVO A KŮRA .............................................................................................................. 39 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY.................................................................................................................... 39 
Dřevo ............................................................................................................................................ 39 
Kůra .............................................................................................................................................. 67 

ČÁST 8. – DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL............................................................................. 71 

ČÁST 9. – ROSTLINY URČENÉ K PĚSTOVÁNÍ ......................................................................... 72 

OBECNÉ POŽADAVKY ...................................................................................................................... 72 
Požadavky pro rostliny bonsají .................................................................................................... 83 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A RODY (POPŘ. ČELEDĚ) ROSTLIN ................ 84 

ČÁST 10. - ŘEZANÉ KVĚTINY A VĚTVE, ČÁSTI ROSTLIN ................................................. 233 

ČÁST 11. - HLÍZY A CIBULE ........................................................................................................ 278 

ČÁST 12. - OVOCE A ZELENINA ................................................................................................. 281 

ČÁST 13. - BRAMBORY ................................................................................................................. 305 

ČÁST 14. - OSIVO ............................................................................................................................ 308 

ČÁST 15. - ZRNO ............................................................................................................................. 315 

ČÁST 16. - SEZNAMY ..................................................................................................................... 317 

SEZNAMY ZEMÍ DLE ZEMĚPISNÉ POLOHY A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH................................. 317 
Země dle zeměpisné polohy ........................................................................................................ 317 
Země dle členství v organizacích ................................................................................................ 317 

ČÁST 17. - ABECEDNÍ SEZNAM ČELEDÍ, RODŮ A DRUHŮ ROSTLIN ............................. 318 

 



 

 4 

 

Schéma dovozního manuálu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásilka 

Část 4.  

Zásilky 

podléhající 

rostlinolékařsk

é kontrole 

Část 5. 

Zákazy 

a 

omeze

ní 

Část 3.  

Seznam 

škodlivý

ch 

organism

ů 

Dovozce 

Zvláštní 

požadavky 

Část 6. 

Zemina a 

pěstební 

substráty 
Část 7.  

Dřevo, kůra  

Část 8. 

Dřevěný 

obalový 

materiál 

Část 11. 

Hlízy a cibule 

Část 12. 

Ovoce a 

zelenina 

Část 13. 

Brambory 

Část 9. 

Rostliny 

(určené 

k pěstování) 

Část 14. 

Osivo 

Část 10. 

Řezané 

květiny a 

větve, části 

rostlin  

Část 15. 

Zrno 

Část 

17.  

Sezna

m 

čeledí, 

rodů a 

druhů 

rostlin 

Část 

16. 

Sezna

my 

zemí 

dle 

zeměpi

sné 

polohy 



Část 1. – OBECNÉ ÚDAJE 

 5 

ČÁST 1. - OBECNÉ ÚDAJE 
___________________________________________________________________________ 

 

Zpracováno podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních 

proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 

pozdějších předpisů, a příslušných rozhodnutí Komise, které stanovují zvláštní 

rostlinolékařské požadavky při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. 

 
 

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče (§ 70 zákona č. 326/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů) 
 

Ministerstvo zemědělství (MZe)  

Těšnov 17 

117 05 Praha 1 

Česká republika 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

Hroznová 2, 

656 06 Brno 

Česká republika  

 
 

Problematiku fytosanitárních požadavků řeší: 

Na MZe:  Odbor rostlinných komodit 

Tel.: +420 221 812 814  

Fax: +420 221 812 705 

 

V ÚKZÚZ:  Odbor dovozu a vývozu   

Zemědělská 1a, 613 00 Brno 

Tel.: +420 545 110 490 

GSM: 724 247 362 

 

 

Právní předpisy a opatření SRS (platná i po sloučení s ÚKZÚZ) 
 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb. (dále jen 

„zákon“) 

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných 

produktů, pozměněná vyhláškou č. 159/2009 Sb., vyhláškou č. 76/2010 Sb., č. 382/2011, vyhláškou č. 

442/2013, vyhláškou č. 104/2014 a vyhláškou č. 207/2014  (dále jen „vyhláška“) 

 

Opatření a Nařízení ÚKZÚZ  

Opatření SRS proti šíření Pepino mosaic viru na území České republiky ze dne 22.6.2004, č.j. 0461/04/Ř-10 (na 

základě rozhodnutí Komise 2004/200/ES).  

Opatření SRS k zabránění zavlečení a šíření Thrips palmi Karny z Thajska závazná pro fyzické a právnické 

osoby podle § 3 odst. 2 zákona ze dne 22.6.2004, č.j. 0462/04/Ř-10 (na základě rozhodnutí Komise 

98/109/ES).  

Rozhodnutí SRS - mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně před zavlečením a rozšířením škodlivého 

organismu původce náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld ze 

dne 22.5.2007, č.j. SRS 006995/2007 (na základě rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném znění).  

Opatření SRS proti šíření původce hnědé hniloby z Egypta –pro dovoz nesadbových brambor z Egypta (na 

základě rozhodnutí Komise 2011/787/ES, v platném znění).  
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Rozhodnutí SRS – mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlečení a rozšíření škodlivého 

organismu houby Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell (anamorfní stadium Fusarium circinatum 

Nirenberg & O'Donnell) ze dne 14.9.2007, č.j. SRS 011474/2007 (na základě rozhodnutí Komise 

2007/433/ES).  

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření tesaříka 

Anoplophora chinensis (Forster) ze dne 20.8.2014, č.j. 047078/2014, SRS 014522/2012  (na základě 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění).  

Nařízení SRS o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ze dne 6.1.2009, č.j. SRS 026285/2008 (na základě rozhodnutí Komise 

2007/365/ES, v platném znění). Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 21.3.2018. 

Nářízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie 

Pseudomonas syrinhe pv. Actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyamu & Goto ze dne 18.8. 2014 č.j. 

062330/2014 (na základě rozhodnutí Komise 2012/756/ES, v platném znění). 

Nářízení SRS o mimořádných rostlinolékařských opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování plžů rodu 

Pomacea (Perry) č.j. SRS 053592/2012 (na základě rozhodnutí Komise 2012/697/ES). 

Nářízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie 

Xylella fastidiosa ze dne 19.9. 2014 č.j. 069983/2014 (na základě rozhodnutí Komise 2014/497/EU). 

Nářízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků 

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) 

ze dne 7.11. 2014 č.j. 086290/2014 (na základě rozhodnutí Komise 2012/270/EU v platném znění ). 

 

 

Rozhodnutí Komise (výjimky ze zákazů dovozu)  

Rozhodnutí Komise 93/359/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení 

odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L., pocházejícího ze 

Spojených států amerických.  

Rozhodnutí Komise 93/360/EHS ze dne 28. května 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení 

odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně dřeva Thuja L., pocházejícího 

z Kanady.  

Rozhodnutí Komise 93/365/EHS ze dne 2. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek 

od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně tepelně ošetřeného dřeva jehličnanů 

pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro tepelně ošetřené dřevo 

Rozhodnutí Komise 93/422/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení 

odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů 

pocházejícího z Kanady a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle vysušené dřevo.  

Rozhodnutí Komise 93/423/EHS ze dne 22. června 1993, kterým se členské státy opravňují ke stanovení 

odchylek od některých ustanovení směrnice Rady 77/93/EHS ohledně uměle vysušeného dřeva jehličnanů 

pocházejícího ze Spojených států amerických a kterým se stanoví podrobnosti systému ukazatelů pro uměle 

vysušené dřevo.  

Rozhodnutí Komise 2002/887/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 

2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus 

L. původem z Japonska, pozměněné rozhodnutími Komise 2004/826/ES, 2006/915/ES a 2010/645/ES 

platnost do roku 2020.  

Rozhodnutí Komise 2002/499/ES, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 

2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus 

L. původem z Korejské republiky, pozměněné rozhodnutími Komise 2005/775/ES, 2007/432/ES a 

2010/464/ ES, platnost do roku 2020. 

.  

Rozhodnutí Komise 2003/248/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od 

některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené 

k výsadbě, kromě semen, původem z Argentiny, pozměněné rozhodnutím Komise 2007/212/ES, platnost do 

září 2020. 

Rozhodnutí Komise 2003/249/ES, kterým se členské státy opravňují ke stanovení dočasných odchylek od 

některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené 

k výsadbě, kromě semen, původem z Chile, pozměněné rozhodnutím Komise 2007/221/ES, platnost do září 

2020.  

Rozhodnutí Komise 2005/51/ES, kterým se členským státům povoluje dočasně poskytovat odchylky od 

některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES pro dovoz zeminy zamořené pesticidy nebo perzistentními 
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organickými látkami za účelem dekontaminace, pozměněné rozhodnutím Komise 2012/102/ES, platnost do 

28. 2. 2017. 

Rozhodnutí Komise 2005/359/ES, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení nařízení Rady 

2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických, 

pozměněné rozhodnutím Komise 2010/723/EU. 

 

Ještě existují výjimky, které se v ČR dosud neuplatnili (podobně jako 2005/51, která je ale zařazena): 

Rozhodnutí Komise 2013/413/EU ze dne 30. července 2013, kterým se členským státům povoluje stanovit 

odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o brambory pocházející z 

libanonských regionů Akkar a Bekaa, s výjimkou brambor určených k výsadbě  

ÚPRAVA DOVOZNÍCH POŽADAVKŮ (nejprve nutné povolit v ČR) 

ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/473/ES ze dne 5. července 2006, kterým se některé třetí země a některé oblasti 

třetích zemí uznávají za prosté Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus), Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních pro Citrus), doplněné 

rozhodnitími Komise 2010/134/EU, 2013/253/EU a 2015/1175/EU. 

Rozhodnutí Komise 2013/780/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu 

ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer 

saccharum Marsh., původem ze Spojených států amerických 

Rozhodnutí Komise 2014/924/EU ze dne 16. prosince 2014, kterým se stanoví odchylka od některých 

ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevo a kůru jasanu (Fraxinus L.) původem z Kanady a 

Spojených států amerických  

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/2004 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 

2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o 

řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L., a druhu Acer sacchcarum původem ze Spojených států 

amerických. 

Prováděcí rozhodntuí Komise 2016/1967 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 

2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora 

ramorum do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/1992 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 

Komise 2015/2416, kterým se některé obalsti Spojených států amerických uznávají za prosté Agrilus 

planipennis. ZRUŠENO k 3.2.2017 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2017/204 ze dne 3. února 2017, kterým se členským státům povoluje stanovit 

dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo 

pocházející ze Spojených států amerických nebo tam zpracované, a zrušuje prováděcí nařízení 2015/2416, 

kterým se některé oblasti USA uznávají za prosté Agrilus planipennis. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2017/198 ze dne 2. února 2017, o opatřeních proti zavlékání bakterie 

Pseudomonas syringae pv. actinidae do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie. 

 

 

Nouzová (mimořádná, naléhavá) opatření (Emergency measures) 

Rozhodnutí Komise 98/109/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření 

proti šíření třásněnky Thrips palmi Karny vůči Thajsku. 

Rozhodnutí Komise 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in‘t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování 

na území Společenství, pozměněné rozhodnutími Komise 2004/426/ES, 2007/201/ES a 2013/782/EU. 

Rozhodnutí Komise 2004/200/ES o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho 

rozšiřování na území Společenství. 

Rozhodnutí Komise 2011/787/EU, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření 

proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu,.  

Rozhodnutí Komise 2004/416/ES o dočasných mimořádných opatřeních pro citrusové plody pocházející z  

Brazílie, pozměněné rozhodnutím Komise 2007/347/ES. 

Rozhodnutí Komise 2007/365/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství, 
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pozměněné rozhodnutím Komise 2008/776/ES a 2010/467/EU. Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 

2018/490 ze dne 21.3.2018. 
Rozhodnutí Komise 2007/433/ES o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella 

circinata Nirenberg & O'Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství. 

Rozhodnutí Komise 2012/138/ES o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis 

(Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.  

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2012/270/EU ze dne 16. května 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání 

dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis 

(Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie pozměněné Rozhodnutím Komise 2014/679/EU 

 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2012/697/EU ze dne 8. listopadu 2012 o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea 

(Perry) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2012/756/EU ze dne 5. prosince 2012 o opatřeních proti zavlékání bakterie 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti 

jejímu rozšiřování na území Unie  

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2013/92/EU ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a 

opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá 

při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny pozměněné Rozhodnutím Komise 

2015/474/EU, rozhoduntí prodlouženo dne 20.4.2017 až do 31.7.2018 – rozhodnutí Komise 2017/728 

Prováděcí Rozhodnutí Komise 2014/497/EU ze dne 23. července 2014 o opatňeních proti zavlékání organismu 

Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie  

Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie 

 
 Prováděcí Nařízení  Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních 

nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1143/2014 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2017/801 ze dne 8. května 2017, o změně prováděcícho rozhodnutí 2016/715, 

kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého roganismu Phyllosticta citricarpa do Unie a proti jeho 

rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2018/490 ze dne 21. března 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/365/ES o 

dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus do Společnství a 

proti jeho rozšiřování na území Společenství. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2018/638 ze dne 23. dubna 2018, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti 

zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda do Unie a jeho rozšiřování na území Unie. Účinnost 

od 1. června 2018. 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2019/449 ze dne 18. března 2019, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 

2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa do Unie a 

proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích 

zemí. 

 

Směrnice Rady a Komise EU  

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů 

škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území 

Společenství, v platném znění.  
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Změny v dokumentu: 

 

Červeně – posledně doplňované nebo aktualizované informace 

Zeleně – změny v příslušném roce 
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Definice 
 

Hraněné dřevo 

Dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu. 

 

Malá množství rostlin 

Jsou přesně definována v části 2 (Podmínky). Malá množství rostlin nemusejí být při dovozu opatřena 

rostlinolékařským osvědčením (popř. rostlinolékařským osvědčením pro reexport), nepodléhají rostlinolékařské 

kontrole při dovozu a dovozci nemusejí být registrováni v úředním registru ÚKZÚZ. 

 

Místo produkce 

Areál, objekt, pozemek a jejich příslušenství nebo jejich soubor, využívaný jako samostatná produkční 

jednotka včetně navazujícího vybavení a zařízení. 

 

Národní organizace ochrany rostlin 

Ve smyslu článku IV Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (FAO 1951, rev. 1979) je Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský národní organizací ochrany rostlin za Českou republiku. 

 

Oblast prostá určitého škodlivého organismu 

Území, ve kterém se tento škodlivý organismus nevyskytuje, což je úředně doloženo, a v němž, je-li to 

potřebné, se uplatňují úřední opatření k udržení tohoto stavu. 

 

Osivo 

Semena nebo plody, která jsou určena k výsevu. 

 

Partie 

Množství jedné komodity, které je identifikovatelné podle stejnorodého složení a původu. 

 

Rostlinolékařské osvědčení (RO) 

Mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky. 

 

Rostliny 

Termín rostliny se v této části z důvodu přehlednosti nekryje s pojmem rostliny, jak je definován 

v zákoně. Pod pojmem rostliny jsou zde zahrnuty živé rostliny (rostliny s kořeny) a jejich části (rouby, očka 

apod.) včetně tkáňových kultur, tedy "rostliny určené k pěstování", s výjimkou osiva, cibulí a hlíz.  

Požadavky na dovoz osiva, cibulí, hlíz, stejně jako požadavky na dovoz brambor, řezaných květin, 

řezaných větví, plodů jsou zpracovány v samostatných kapitolách. 

 

Škodlivé organismy 

Jakékoliv druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob (např. virů, bakterií, hub) 

škodící rostlinám nebo rostlinným produktům.  

 

Tranzit (průvoz) 

Doprava zboží, která podléhá dohledu celních orgánů, z jednoho místa na druhé v celním území 

Společenství.  

 

Třetí země 

Země, které nejsou členským státem Evropské unie (EU), Ceuta a Melilla.  

 

Zásilka 

Množství zboží, které se vyváží z České republiky do třetí země nebo dováží ze třetí země do České 

republiky nebo prováží přes Českou republiku, a na které se vztahuje jediný doklad potřebný k řízení před 

celním úřadem nebo k jinému řízení, například rostlinolékařské osvědčení nebo jiný dokument či označení zboží; 

zásilka může být složena z jedné nebo více partií. 

 

Zrno 

Semena, která nejsou určena k výsevu (oviva část 14). 
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ČÁST 2. - PODMÍNKY 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Obecné podmínky pro dovoz (včetně popisu struktury tohoto manuálu) 
 

Tento manuál se netýká podmínek při obchodu v rámci jednotného trhu EU, ale pouze podmínek při 

dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí. Pro dovoz rostlin, rostlinných produktů 

a jiných předmětů ze Švýcarska platí podmínky podle rozhodnutí Komise 2004/278/ES, pozměněné rozhodnutím 

Komise 2008/86/ES (podobné podmínkám pro přemísťování v rámci EU), a do tohoto manuálu nejsou 

zapracovány. 

Zásilky, jejichž dovozci musí být registrováni v úředním registru ÚKZÚZ, a které jsou jejich dovozci a 

dopravci povinni předkládat k rostlinolékařské dovozní kontrole a které musí být při dovozu opatřeny 

rostlinolékařským osvědčením, jsou uvedeny v části 4 (příloha č. 9 k vyhlášce). 

V dodatkovém prohlášení rostlinolékařského osvědčení (kolonka 11) musí být uvedeno, jaký ze 

zvláštních rostlinolékařských požadavků je/byl splněn. Jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, musí být 

také vyplněna část „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení (kolonky 12 - 17). Zvláštní 

požadavky jsou uvedeny v částech 6. až 15. podle typu komodity.  

Dováží-li se do České republiky zásilka z jiné třetí země než ze země jejího původu a byla-li tato zásilka 

na území vyvážející země skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí k ní být připojeno 

rostlinolékařské osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařské osvědčení země původu zásilky nebo 

jeho ověřená kopie. 

 

Manuál je rozdělen do částí:  

Část 1 – obecné údaje 

Část 2 – obecné podmínky pro dovoz, zkratky a vysvětlivky, malá množství rostlin a vstupní místa  

Část 3. – seznamy škodlivých organismů 

Část 4. – zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole 

Část 5. – zákazy a omezení 

Část 6. – zvláštní požadavky pro zeminu a pěstební substráty  

Část 7. – zvláštní požadavky pro dřevo a kůru 

Část 8. – zvláštní požadavky pro dřevěný obalový materiál 

Část 9. – zvláštní požadavky pro rostliny (určené k pěstování) 

Část 10. – zvláštní požadavky pro řezané květiny a větve, části rostlin 

Část 11. – zvláštní požadavky pro hlízy a cibule 

Část 12. – zvláštní požadavky pro ovoce a zeleninu 

Část 13. – zvláštní požadavky pro brambory 

Část 14. – zvláštní požadavky pro osivo 

Část 15. – zvláštní požadavky pro zrno 

Část 16. – seznamy zemí dle zeměpisné polohy a členství v organizacích 

Část 17. – abecední seznam čeledí, rodů a druhů rostlin. 

 

Nejprve jsou uvedeny obecné požadavky pro komoditu a potom podmínky specifické pro jednotlivé 

druhy, rody, popř. čeledě (řazeny abecedně podle vědeckých názvů). Při vyhledávání rostlinolékařských 

požadavků pro určitou komoditu je nutno spojit podmínky obecné s podmínkami pro daný druh, rod i čeleď. U 

každé podmínky je v závorce na konci textu v levé polovině tabulky uvedeno, o který bod a přílohu vyhlášky se 

jedná, např. 25.5. / 4AI znamená, že se jedná o bod 25.5. přílohy č. 4 části A oddílu I k vyhlášce, nebo odkaz na 

předpis, na jehož základě musí být podmínky splněny. 

 

Také jsou zde zmíněny zvláštní požadavky pro dovoz určitých komodit na výjimku (tzv. derogace) a 

zvláštní požadavky, které musí být splněny na základě naléhavých opatření (dle opatření SRS/ÚKZÚZ nebo 

rozhodnutí Komise).  

 

U dovozu komodit, kterých se týkají derogace (bonsaje Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. 

z Japonska a Korejské republiky; nesadbové brambory Solanum tuberosum L. z libanonských regionů Akkar a 

Bekaa, zamořená zemina dovážená za účelem dekontaminace ze třetích zemí; rostliny Fragaria L. z Argentiny, 

Chile; kulatina dubu Quercus L. s kůrou z USA), rozhoduje o udělení výjimky a povolení dovozu MZe na 

základě žádosti dovozce.  
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Ohlašovací povinnost – dovozce rostlin, osiva, cibulí a hlíz, uvedených v příloze č. 9 části A bodu III, 

oznámí ÚKZÚZ písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jinou osobu jejich 

odběratele podle § 21 vyhlášky (§ 24 odst. 1 zákona).  

 

 

Zkratky a vysvětlivky 
 

RO – Rostlinolékařské osvědčení (phytosanitary certificate) 

RR – Rostlinolékařské osvědčení pro reexport (phytosanitary certificate for re-export) 

RO, RR – RO nebo v případě reexportu buď RO původní a RO nové, nebo RO původní a RR 

 

 

Rostlinolékařské osvědčení, rostlinolékařské osvědčení pro reexport 

(RO, RR = phytosanitary certificate, phytosanitary certificate for re-export) 
 

Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčené pro reexport, jímž je opatřena dovážená 

zásilka, je platné, pokud je vystaveno 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné 

předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno, a musí být předtištěno a 

vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem 

FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát 

osvědčení (tj. hůlkovým písmem nebo strojopisem, s vědeckými botanickými názvy), a musí být opatřeno 

razítkem oprávněného orgánu a podpisem oprávněné osoby.  

Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení anebo 

rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, považováno za neplatné. Kopie 

anebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport smí být vydán 

pouze s uvedením označení „kopie“ nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu 

odpovědného úředníka u tohoto označení. 

 

 

Malá množství rostlin 
(§ 4 odst. 5 vyhlášky) 

 

Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata původem ze třetích zemí, na 

která se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona (tj. nemusí splňovat zvláštní požadavky ani do 

chráněné zóny), pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro 

pokusné, vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše: 

 

1. ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum 

tuberosum L.) 

2 kg 

2. řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici 1 kytice 

3. osivo kromě semen bramboru (Solanum 

tuberosum L.) 

5 sáčků v originálním balení pro 

drobný prodej, 
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Vstupní místa 
 

Dovoz veškerého materiálu podléhajícího rostlinolékařské kontrole je povolen pouze přes vstupní místa 

určená k rostlinolékařským kontrolám, která jsou zřízena podle způsobu dopravy při námořní, popřípadě 

pozemní dopravě v hraničních státech EU, při letecké dopravě na mezinárodních letištích členských států EU. Při 

celním režimu tranzitu do vnitrozemí lze dovážet nebo provážet zásilky i mimo tato vstupní místa, pokud jsou 

zásilky přepravovány v uzavřených a nepoškozených obalech, a pokud v případě dovozu je místo provádění 

rostlinolékařské kontroly ve vnitrozemí předem schváleno Státní rostlinolékařskou správou a splňuje podmínky 

stanovené v příloze č. 18 vyhlášky. 

 

 

 

Seznam vstupních míst pro provádění rostlinolékařské kontroly v České republice 

 

 

VSTUPNÍ 

MÍSTO 

Druh 

dopravy 

Místo 

provádění 

dovozní 

rostlino-

lékařské 

kontroly 

Provozní režim 

Provozní doba 
Styk s veřejností 

Adresa 

pracoviště 

ÚKZÚZ 

Poznámka 

Letiště 

Brno - 

Tuřany 

letecká 

veřejné 

mezinárodní 

letiště Brno - 

Tuřany 

na vyzvání 

Po, St:  

7.00 - 17:00 

Út, Čt, Pá:  

7:00 - 15:30 

Ing. Vladislav Rašovský 

vladislav.rasovsky@ukzuz.cz 

tel.: 

 + 420 545 110 490 

mob.: 

 + 420  724 247 362 

ÚKZÚZ 

Zemědělská 

1a, 613 00 

Brno 

Zásilky jsou 

odbavovány 

v pracovních 
dnech. 

Odbavovány jsou 

pouze zásilky 
oznámené do 

14:00 hod. 

daného dne. 

Letiště 

Ostrava - 

Mošnov 

letecká 

veřejné 

mezinárodní 

letiště 

Ostrava - 

Mošnov 

na vyzvání 

Po, St:  

7:00 - 17:00 

Út, Čt, Pá:  

7:00 - 15:00 

Ing. Věra Stradějová 

Ing. Hana Lukášová 

vera.stradejova@ukzuz.cz 

hana.lukasova@ukzuz.cz 

mob.: 

 + 420 724 120 063 

ÚKZÚZ  

 4. května 

287, Vsetín 

Zásilky jsou 
odbavovány 

v pracovních 
dnech. 

Odbavovány jsou 

pouze zásilky 
oznámené do 

12:00 hod. 

daného dne. 

Letiště 

Praha - 

Ruzyně 

letecká 

veřejné 

mezinárodní 

letiště Praha - 

Ruzyně 

pravidelně 

přetržitý 

Po - Pá:  

8:00 - 20.00 

a na vyzvání 

So, Ne:  

8:00 - 20:00 

fi.praharuzyne@ukzuz.cz 

tel., fax:  

+420 220 114 369 

Ing. Zuzana Bartúšková 

mob.  

+420 725 578 557 

ÚKZÚZ 

Praha – 

Ruzyně 

Laglerové 

6/1084 

160 08 Praha 

6 - Ruzyně 

Provozní režim 

vstupního místa 

je v pracovních 
dnech pravidelně 

přetržitý, 

v sobotu a 
v neděli na 

vyzvání. 

Vyclívací 

pošta 

Praha 1 

poštovní 

vyclívací 

pošta Praha 

120  

na vyzvání 

Po, Út, Čt, Pá: 

7:00 - 15:00 

St: 7:00 - 18:00 

fi.praharuzyne@ukzuz.cz, 

odv@ukzuz.cz 

tel.:  

+ 420 220 114 369 

Ing. Zuzana Bartúšková 

+420 725 578 557  

Ing. Markéta Heczková  

mob.  

+420 724 336 071   

ÚKZÚZ, 

Odbor 

dovozu a 

vývozu, FI 

Praha Ruzyně 

Ztracená 

1099/10 

161 00 Praha 

6  

  

Zásilky jsou 

odbavovány 

v pracovních 
dnech. 

 

 

mailto:vladislav.rasovsky@ukzuz.cz
mailto:vera.stradejova@ukzuz.cz
mailto:fi.praharuzyne@ukzuz.cz
mailto:fi.praharuzyne@ukzuz.cz
mailto:odv@ukzuz.cz
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Výklad pojmů 

Provozní režim je vymezení způsobu rozložení pracovních směn a přítomnosti zaměstnance ÚKZÚZ 

na pracovišti (vstupní místo) ve stanovené pracovní době. 

Provozní doba je vymezení časového úseku doby, ve kterém se na příslušném pracovišti ÚKZÚZ ve 

vstupním místě provádí dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek. 

Přetržitý provozní režim je provozním režimem, ve kterém je zaměstnanec ÚKZÚZ přítomen na 

pracovišti vstupního místa a výkon dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek provádí ve vymezené 

provozní době. 

Provozní režim na vyzvání je zvláštním provozním režimem, při kterém se přítomnost zaměstnance 

ÚKZÚZ na pracovišti vstupního místa zajišťuje předem na základě předchozího vyžádání dovozcem 

nebo deklarantem. 

 

 

Kontrola invazních nepůvodních druhů rostlin 

 

Následující druhy rostlin byly vyhodnoceny jako invazní nepůvodní druhy, které mohou 

způsobit významné škody a jejich likvidace není možná nákladově efektivním způsobem.   

Na základě tohoto nařízení bude ÚKZÚZ ve spolupráci s Celní správou provádět kontroly 

rostlin nebo jejich částí a v případě, že se bude jednat o citované invazní druhy, tak tyto 

nebudou vpuštěny na území České republiky (EU) a bude nařízena jejich likvidace nebo 

vrácení do země odeslání.  

 

 

Druh Kód KN pro živé jedince Kód KN pro části, které se 

mohou rozmnožovat 

Baccharis halimifolia 

pomíšenka nepitolistá, 

křížovník lebedolistý  

Ex 0602 90 49 Ex 0602 90 45 (zakořeněné 

řízky a mladé rostliny) 

Ex 1209 99 99 (semena) 

Cabomba caroliniana 

chebule karolínská, 

kamomba karolínská (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Eichhornia crassipes 

tokozelka nadmutá (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 30 00 (semena) 

Heracleum persicum 

bolševník perský 

Ex 0602 90 50  Ex 1209 99 99 (semena) 

Heracleum sosnowskyi 

bolševník Sosnovského 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Hydrocotyle ranunculoides 

pupečník (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Ludwigia grandiflora 

zakucelka velkoplodá 

(vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Ludwigia peploides 

zakucelka (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Lysichiton americanus 

kapsovec americký (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 
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Myriophyllum aquaticum 

stolístek vodní (vodní) 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Parthenium hysterophorus 

sambaba obecná 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Persicaria perfoliata 

(Polygonum perfoliatum) 

rdesno 

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Pueraria montana var. 

lobata (Pueraria lobata) 

kudzu  

Ex 0602 90 50 Ex 1209 99 99 (semena) 

Alternanthera philoxeroides 

(Mart.) Griseb 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Asclepias syriaca L. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Elodea nuttallii (Planch.) St. 

John 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Gunnera tinctoria (Molina) 

Mirbel 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Levier 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Impatiens glandulifera Royle ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Microstegium vimineum 

(Trin.) A. Camus 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Myriophyllum heterophyllum 

Michaux 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

Pennisetum setaceum 

(Forssk.) Chiov. 

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (semena) 

 

 

 

Kontroly se provádí ve vstupních místech na základě oznámení Celní správy, popř. dovozce.  

Výsledkem kontroly je protokol s uvedením zjištěných skutečností a s konstatováním, že jde o 

uvedené druhy. Žádné nápravné opatření ÚKZÚZ nevydává, zásilku zastaví CÚ.
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ČÁST 3. - SEZNAMY ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 
___________________________________________________________________________ 

 

Seznamy škodlivých organismů, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno 

 

Seznam I/AI  
Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Společenství a které jsou závažné pro celé 

Společenství (příloha č. 1 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje 

1. Acleris spp. (neevropské) 

1.1. Agrilus anxius Gory 

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire 
1.3. Anthonomus eugenii Cano 
2. Amauromyza maculosa (Malloch) 

3. Anomala orientalis Waterhouse 

4. Anoplophora chinensis (Forster) 

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

5.  

6. 

6.1 

Arrhenodes minutus Drury 

Bactericera cockerelli (Sulc.) 

7. Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropské populace/, jako přenašeč virů, kterými jsou zejména: 

a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/ 

b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/ 

c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/ 

d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/ 

e) Squash leaf curl virus /begomovirus/ 

f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/ 

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/ 

8. Cicadellidae (neevropské druhy), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa 

Wells et al.), kterými jsou zejména: 

a) Carneocephala fulgida Nottingham 

b) Draeculacephala minerva Ball 

c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 

9. Choristoneura spp. (neevropské druhy) 

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 
10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence 

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan et Smith 

10.5. Diaphorina citri Kuwayama 

11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/ 

11.1. 

11.2. 

Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey 

 Keiferia lycopersicella (Walsingham) 

12. Liriomyza sativae Blanchard 

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 

14. Monochamus spp. (neevropské druhy) 

15. Myndus crudus Van Duzee 

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 

16.1. Naupactus luecoloma Boheman 

17. Premnotrypes spp. (neevropské druhy) 

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 

19.1. 

19.2.  

Rhynchophorus palmarum (L.) 

Saperda candida Fabricius 

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee 



Část 3. – SEZNAMY ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

 17 

21. Spodoptera eridania (Cramer) 

22. Spodoptera frugiperda (Smith) 

23. Spodoptera litura (Fabricius) 

24. Thrips palmi Karny 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1. 

Tephritidae (neevropské druhy), kterými jsou zejména: 

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 

b) Anastrepha ludens (Loew) 

c) Anastrepha obliqua (Macquart) 

d) Anastrepha suspensa (Loew) 

e) Dacus ciliatus Loew 

f) Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett)/ 

g) Dacus dorsalis Hendel /syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/ 

h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/ 

i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/ 

j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/ 

k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/ 

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)/ 

m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/ 

n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/ 

o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/ 

p) Rhagoletis cingulata (Loew) 

q) Rhagoletis completa Cresson 

r) Rhagoletis fausta (Östen - Sacken) 

s) Rhagoletis indifferens Curran 

t) Rhagoletis mendax Curran 

u) Rhagoletis pomonella (Walsh) 

v) Rhagoletis ribicola Doane 

w) Rhagoletis suavis (Loew) 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) 

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo 

 

b) Bakterie 

0.1. 

 

1. 

2. 

2.1. 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing 

disease / citrus greening 

 

Xanthomonas citri pv. Aurantifolii 

Xanthomonas citri pv. citri 

 

c) Houby 

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 

3. Cronartium spp. (neevropské druhy) 

4. Endocronartium spp. (neevropské druhy) 

5. Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. Zhong/ 

6. Gymnosporangium spp. (neevropské druhy) 

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar /syn. = Phellinus weirii (Murrill) R. L. Gilbertson/ 

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 

  

10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al. 

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 

12. 

12.1.  

Phoma andina Turkensteen 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

13. Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart 

14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone et Boerema  

15. Thecaphora solani Barrus  

15.1. Tilletia indica Mitra 

16. Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/ 
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d) Viry a virům podobné organismy 

1.  

2. Viry a virům podobné organismy bramboru (Solanum tuberosum L.), kterými jsou zejména: 

a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/ 

b) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/  

c) Arracacha virus B, oca strain 

d) Potato black ringspot virus /nepovirus/ 

 

f) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/ 

g) neevropské izoláty virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus 

/luteovirus/ 

3. Tobacco ringspot virus /nepovirus/ 

4. Tomato ringspot virus /nepovirus/ 

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes 

L., Rubus L. a Vitis L., kterými jsou zejména: 

a) Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/ 

b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) 

c) Peach mosaic virus /Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký) 

d) Peach phony rickettsia 

e) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/ 

f) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/ 

g) Peach X – disease mycoplasm /phytoplasma/ 

h) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/ 

i) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký) 

j) Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký) 

k) Strawberry latent ”C“ virus /rhabdovirus/ 

l) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/ 

m) Strawberry witches‘ broom mycoplasm /phytoplasma/ 

n) neevropské viry a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L., 

Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.  

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), kterými jsou zejména:  

a) Bean golden mosaic virus /begomovirus/ 

b) Cowpea mild mottle virus /carlavirus/ 

c) Lettuce infectious yellows virus /closterovirus/ 

d) Pepper mild tigré virus /begomovirus/ 

e) Squash leaf curl virus /begomovirus/ 

f) Euphorbia mosaic virus /begomovirus/ 

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/ 

 

e) Parazitické rostliny 

1. Arceuthobium spp. (neevropské druhy) 

 

Seznam I/AII 
Škodlivé organismy, které se vyskytují ve Společenství a jsou závažné pro celé Společenství 
 

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje 

0.0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. 
1. Globodera pallida (Stone) Behrens 

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace) 

6.2. Meloidogyne fallax Karssen 

7. Opogona sacchari (Bojer) 

8. Popillia japonica Newman 

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi 

9. Spodoptera littoralis (Boisduval) 

10.  Trioza erytreae Del Guercio 
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b) Bakterie 

1. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ 

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) 

 

c) Houby 

1. Melampsora medusae Thümen 

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

 

d) Viry a virům podobné organismy 

1. Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/ 

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/ 

2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi' 

3. Pear decline mycoplasm /phytoplasma/ 
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Seznamy škodlivých organismů, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se 

vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech 

 

 

Seznam II/AI 
Škodlivé organismy, které se nevyskytují ve Společenství a jsou závažné pro celé Společenství (příloha 

č. 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 

 

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Aculops fuchsiae Keifer  Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

  

2. Aleurocanthus spp. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

3. Anthonomus bisignifer Schenkling Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

4. Anthonomus signatus Say Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

5.  Aonidiella citrina Coquillet 

 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

6. Aphelenchoides besseyi Christie1 Osivo Oryza L: 

7. Aschistonyx eppoi Inouye Rostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, 

původem z neevropských zemí 

  

9. Carposina niponensis (Walsingham) (= syn. pro 

Carposina sasakii Matsumura) 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí 

  

11. Enarmonia packardi (Zeller) /syn. = Cydia 

packardi (Zeller)/ 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí 

12. Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Cydia 

prunivora (Walsh)/ 

Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., 

Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou 

osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem 

z neevropských zemí 

13. Eotetranychus lewisi (McGregor) 

 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

                                                 
1 Aphelenchoides besseyi Christie se nevyskytuje na Oryza L. ve Společenství 
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15. Grapholita inopinata Heinrich /syn. = Cydia 

inopinata (Heinrich)/ 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí 

16. Hishimonus phycitis (Distant) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

17. Leucaspis japonica Cockerell /syn. = 

Lopholeucaspis japonica Cockerell/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem 

z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu 

a Uruguaye 

19. Margarodes spp. (neevropské druhy) jako 

a) Margarodes vitis (Philippi)  

b) Margarodes vredendalensis de Klerk 

c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)  

Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva 

20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rostliny Pyrus L., s výjimkou osiva, původem 

z neevropských zemí 

21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, 

původem z neevropských zemí 

22. Pissodes spp. (neevropské druhy) Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou plodů a 

osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou 

a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem 

z neevropských zemí  

23. Radopholus citrophilus Huettel, Dickson et 

Kaplan 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny 

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., 

Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem  

  

25. Scirtothrips aurantii Faure Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou osiva 

26. Scirtothrips dorsalis Hood Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

27. Scirtothrips citri (Moulton) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou osiva 

28. Scolytidae (neevropské druhy)  Rostliny jehličnanů (Coniferales), vyšší než 3 m, 

s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů 

(Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů 

(Coniferales), původem z neevropských zemí  

28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Hlízy Solanum tuberosum L. 

29. Tachypterellus quadrigibbus Say /syn. = 

Anthonomus quadrigibbus Say/ 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí 

30. Toxoptera citricida (Kirkaldy) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

  

32. Unaspis citri (Comstock) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

 

b) Bakterie 
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 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Citrus greening bacterium Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

2. Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella 

fastidiosa Wells et al./ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn = Pantoea 

stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./ 

Osivo Zea mays L. 

  

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) 

Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye /syn. = 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) 

Swings et al. a pv. oryzicola (Fang et al.) Swings 

et al./ 

Osivo Oryza L. 

 

 

c) Houby 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Alternaria alternata (Fries) Keissler (neevropské 

patogenní kultury) 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené 

k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských 

zemí 

1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Rostliny Corylus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva, původem z Kanady a USA 

2. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arx Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

3. Atropellis spp. Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, samostatná 

kůra a dřevo Pinus L. 

4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. = 

Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/ 

Rostliny Acer saccharum Marsh., s výjimkou plodů 

a osiva, původem z USA a Kanady, dřevo Acer 

saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z 

USA a Kanady  

5. Cercoseptoria pini–densiflorae (Hori et Nambu) 

Deighton /syn. = Mycosphaerella gibsonii H.C. 

Evans/ 

Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, a dřevo 

Pinus L. 

6. Cercospora angolensis Carvalho et Mendes /syn. 

= Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho et O. 

Mendes) P. M. Kirk/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou osiva 

  

8. Diaporthe vaccinii Shear Rostliny Vaccinium L., určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

9. Elsinoë spp.  Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich 

kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny Citrus L. a 

jejich kříženci, s výjimkou osiva a plodů, s výjimkou 

plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) 

Osbeck, původem z Jižní Ameriky  
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10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Killian et 

Maire) Malencon  

Rostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osiva 

  

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto /syn. = 

Botryosphaeria berengeriana f. sp. piricola 

(Nose) Koganezawa et Sakuma/ 

Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí 

13. Puccinia pittieriana Hennings Rostliny Solanaceae, s výjimkou plodů a osiva  

14. Scirrhia acicola (Dearness) Siggers /syn. = 

Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr/ 

Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva 

14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow et 

Sydow 

Rostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Rostliny Pyrus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, 

původem z neevropských zemí  

 

 

d) Viry 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Beet curly top virus /hybrigeminivirus/ 

(neevropské izoláty) 

Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, 

s výjimkou osiva  

2. Black raspberry latent virus /ilarvirus/ Rostliny Rubus L. určené k pěstování  

3. Blight and Blight – like /syn. = Citrus blight 

disease/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

4. Cadang - Cadang viroid /syn. = Coconut cadang - 

cadang viroid/ 

Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, 

původem z neevropských zemí 

5. Cherry leaf roll virus /nepovirus/ Rostliny Rubus L. určené k pěstování  

5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus  Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 

určené k pěstování, s výjimkou osiva 

6. Citrus mosaic virus /badnavirus/ Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

7. Citrus tristeza virus /closterovirus/ (neevropské 

izoláty) 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

8. Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/ Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

9. Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry 

virus/ (neevropské izoláty) 

Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus 

incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula 

Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa 

(Koidz.) Ingram., Prunus subhirtella Miq., Prunus 

yedoensis Matsum., a kříženci a jejich kultivary, určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

10. Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus 

ringspot virus/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

11. Palm lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/ Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, 

původem z neevropských zemí 
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12. Prunus necrotic ringspot virus2 /ilarvirus/  Rostliny Rubus L. určené k pěstování 

13. Satsuma dwarf virus /nepovirus/ Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

14. Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf 

capillovirus/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

15. Witches' broom (MLO) /syn. = Lime witches' 

broom phytoplasma/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

 

                                                 
2 Prunus necrotic ringspot virus se ve Společenství nevyskytuje na Rubus L. 
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Seznam II/AII 
Škodlivé organismy, které se vyskytují ve Společenství a jsou závažné pro celé Společenství 
 

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Aphelenchoides besseyi Christie Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus 

vitifoliae (Fitch)/ 

Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva 

3. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., 

minikultivarů Gladiolus Tourn. ex L. a jejich kříženců, 

jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus 

colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus 

ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus 

L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené k pěstování, 

a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.) určené 

k pěstování 

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a 

Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, 

a rostliny Allium porrum L., určené k pěstování, hlízy, 

oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., 

Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., 

Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., 

Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., 

Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa 

L., určené k pěstování, a osivo Medicago sativa L. 

5. Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey) /syn. = 

Neoaliturus haematoceps (Mulsant et Rey)/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

6. Circulifer tenellus (Baker) Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

6.1. Eutetranychus orientalis (Klein)  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva  

6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) /syn. =  Heliothis 

armigera (Hübner)/  

Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., 

Pelargonium L'Hérit ex Ait. a Solanaceae, určené 

k pěstování, s výjimkou osiva  

6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)  Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 

jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea 

Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním 

substrátem připojeným nebo ulpělým 

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium 

graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou: 

– cibulí, 

– hlíz, 

– rostlin čeledi Graminae, 

– oddenků, 

– osiva 

9. Liriomyza trifolii (Burgess) Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium 

graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou: 

– cibulí, 

– hlíz, 

– rostlin čeledi Graminae, 

– oddenků, 
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– osiva 

10. Paysandision archon (Burmeister) Rostliny Plamae, určené k pěstování, které mají průměr 

kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících 

rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., 

Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal 

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. 

 

 

b) Bakterie 

Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

(McCulloch) Davis et al. 

Osivo Medicago sativa L. 

2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 

(Smith) Davis et al. 

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw., určené k pěstování  

3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia 

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. 

a Sorbus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva 

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) 

Dickey 

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva  

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et 

Burkholder /syn. = Burkholderia caryophylli 

(Burkholder) Yabuuchi et al./ 

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) 

Young et al. 

Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica 

var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye 

/syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

(Smith) Vauterin et al./ 

Osivo Phaseolus L. 

8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) 

Vauterin et al./ 

Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) 

Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 

Vauterin et al./ 

Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw. a Capsicum L., určené k pěstování 

10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et 

al. 

Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva 

 

 

c) Houby 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Rostliny Platanus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osivo, a dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného 

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 
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4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) 

von Arx 

Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van 

Beyma 

Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et 

Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila 

Petri/ 

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 

a jejich kříženci, s výjimkou osiva 

7. Phytophthora fragariae var. fragariae Wilcox et 

Duncan 

Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni Osivo Helianthus annuus L. 

9. Puccinia horiana Hennings Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

10. Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = 

Mycosphaerella pini E. Rostrup/ 

Rostliny Pinus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva 

11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, 

s výjimkou osiva  

12. Verticillium dahliae Klebahn Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

 

 

d) Viry a virům podobné organismy 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt 

1. Arabis mosaic virus /nepovirus/ Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

2. Beet leaf curl virus /rhabdovirus/ Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, 

s výjimkou osiva  

3. Chrysanthemum stunt viroid Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

4. Citrus tristeza virus /closterovirus/ (evropské 

izoláty)  

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

5.   

6. Grapevine flavescense dorée MLO /phytoplasma/ Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva 

7. Plum pox virus /potyvirus/ Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

7.1 Potato spindle tuber viroid Rostliny Solanum lycopersicum L., určené k pěstování 

(včetně osiva), a jejich kříženci, Capsicum annuum L., 

Capsicum frutescens L. a rostliny Solanum tuberosum 

L 

8. Potato stolbur mycoplasm /phytoplasma/ Rostliny Solanaceae určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

9. Raspberry ringspot virus /nepovirus/ Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

10. Spiroplasma citri Saglio et al. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. 

a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva 

11. Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/ Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 
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osiva 

12. Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/ Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

13. Strawberry mild yellow edge virus  Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

14. Tomato black ring virus /nepovirus/ Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

15. Tomato spotted wilt virus Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., 

Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., 

všechny variety novoguinejských hybridů Impatiens L., 

Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u kterých je 

zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro 

průmyslové zpracování, Solanum melongena L., 

Solanum tuberosum L., určené k pěstování, s výjimkou 

osiva 

16. Tomato yellow leaf curl virus /bigeminivirus/ Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw. určené k pěstování, s výjimkou osiva 

 

 

Seznam II/B 
Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno, 

pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech 
 

 

c) Houby 

 Druh Rostlina, rostlinný produkt Chráněná zóna 

01. Cryphonectria 

parasitica (Murrill) 

Barr 

Dřevo, kromě dřeva prostého kůry, a samostatná 

kůra Castanea Mill. 

Česká republika, Irsko, 

Švédsko, Spojené království 

Velké Británie a Severního 

Irska (s výjimkou ostrova 

Man) 

 

 
d) Viry a virům podobné organismy  

2. Grapevine 

flavescence dorée 

mycoplasm 

/phytoplasma/ 

Rostliny Vitis L. s výjimkou plodů a osiva Česká republika, Francie 

(Champagne-Ardenne, 

Lorraine a Alsasko), Itálie 

(Basilicata) 
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ČÁST 4. - ZÁSILKY PODLÉHAJÍCÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ 

KONTROLE 
___________________________________________________________________________ 

  

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být při vstupu na území České 

republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením a musí být podrobeny 

rostlinolékařské kontrole, a jejichž dovozci musí být registrováni v úředním registru 

ÚKZÚZ  

(příloha č. 9 část B bod I vyhlášky) 

 

1.1. Všechny rostliny určené k pěstování kromě osiva,  

 

1.2. Osivo  

- Cruciferae, Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového 

Zélandu a Uruguaye,  

- osivo rostlin rodu citrus (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a citronečníku (Poncirus Raf.)  

- osivo rodů Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle., Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf., 

Burkillanthus Swingle., Calodendrum Thumb., Choisya Kunth., Clausena Burm. f., Limonia L., 

Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., 

Triphasia Lour. a Vepris Comm.,  

- Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, 

Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, 

- Capsicum L., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago 

sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium 

porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L. 

s výjimkou malých množství uvedených v části 2.  

- osivo Brugmansia Pers., Solanum jasminoides Paxton, [rozhodnutí Komise 2007/410/ES] zrušeno 

2015/749/EU 

- osivo a šišky pro účely množení Pinus L. a Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco. [rozhodnutí 

Komise 2007/433/ES]. 

-  živý pyl Actinidia [rozhodnutí Komise 2012/756/ES]. 

 

2. Části rostlin (neurčené k pěstování), s výjimkou plodů a osiva, rodů: 

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex 

Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezané květiny z čeledi Orchidaceae, 

- jehličnanů (Coniferales), 

- Acer saccharum Marsh., původem z USA a Kanady, 

- Prunus L., původem z neevropských zemí, 

- řezané květiny Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem 

z neevropských zemí, 

- listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L., Limnophila L. a Eryngium L., 

- listy Manihot esculenta Crantz, 

- řezané větve Betula L. s listy nebo bez listů, 

- řezané větve Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 

Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, 

Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA, 

- části rostlin rodů Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus 

Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., 

Toddalia Juss. a Zanthoxylum L. 
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2.1 - části rostlin rodů Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle., Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, 

Balsamocitrus Stapf., Burkillanthus Swingle., Calodendrum Thumb., Choisya Kunth., Clausena Burm. 

f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., 

Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., 

s výjimkou malých množství uvedených v části 2. 

- Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum 

jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii 

Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Fagus 

sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus 

excelsior L., Griselinia littoralis Raoul, Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. 

Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & 

Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa 

Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. 

Green, Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga 

menziesii (Mirbel) Franco, Rhododendron L. (s výjimkou Rhododendron simsii Planch.), Rosa 

gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus 

L., Trientalis latifolia Hook., Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. 

a Viburnum L., původem z USA [rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném znění]. 

 

3. Plody 

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr.a 

jejich kříženců; Momordica L. a Solanum lycopersicum, Solanum melongena L.,  

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium 

L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí 

- Capsicum L, 

- Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, 

Réunionu, Mauricia a Izraele. 

s výjimkou malých množství uvedených v části 2. 

 

4. Hlízy Solanum tuberosum L. 

 

5. Samostatná kůra 

- jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí;  

- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L. s výjimkou Quercus suber L. 

- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch.,. a 

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské 

republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA. [vyhláška 159/2009 Sb.]  

- Betula L. původem z Kanady a USA. 

 

6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které 

a) pochází zcela nebo částečně z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného 

obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4 části A oddílu I: 

- Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou dřeva, které je zařazeno 

v odstavci b) pod CN kódem 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo 

zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení minimální teploty 176 °C po dobu 20 minut,  

- Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, Arménie a Švýcarska  

- Populus L., včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického kontinentu,  

- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady,  

- jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, 

Ruska a Turecka,  

- jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, 

Ruska a Turecka, dovážené pod kódem 440810 (dřevo do tloušťky 6 mm), 

- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., 

a Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady, Číny, 

Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA [vyhláška 159/2009 Sb.],  



Část 4. – ZÁSILKY PODLÉHAJÍCÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE 

 31 

- Betula L., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA, 

- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus 

Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva zbaveného 

přirozeného zaobleného povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady nebo USA. 

 

- Castanea Mill., s výjimkou dřeva prostého kůry (chráněná zóna). 

a 

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 

ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném 

znění.  

Kód KN Popis zboží 

4401 11 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté 

4401 12 00 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než 

jehličnaté 

4401 21 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté 

4401 22 00 Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté 

4401 40 10 Piliny, neaglomerované 

4401 40 90 Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované  

ex 4403 11 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, 

nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté 

ex 4403 12 00 Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, 

nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté 

ex 4403 21 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo 

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými 

konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 22 00 Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo 

nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými 

konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 

cm nebo větší 

ex 4403 23 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, 

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, 

kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu 

je 15 cm nebo větší 

ex 4403 24 00 Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, 

zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, 

kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr 

příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 25 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové 

(Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 

natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož 

libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

ex 4403 26 00 Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové 

(Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než 
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natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než 

dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

4403 91 00 Surové dubové dřevo (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 

opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky 

4403 95  Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 

opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

4403 96 00 Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 

opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší 

4403 97 00 Surové topolové dřevo (Populus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo 

opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními 

prostředky 

ex 4403 99 00 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), březového (Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového 

(Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, 

jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky 

ex 4404 Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané 

4406 Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce) 

ex 4407  Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, 

broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

4407 91 Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

ex 4407 93 Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

4407 94 Třešňové dřevo (Prunus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

4407 95 Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

4407 96 Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

4407 97 Topolové dřevo (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též 

hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm 

ex 4407 99 Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 

(Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), 

březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, 

krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o 

tloušťce převyšující 6 mm 

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 
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4416 00 00 Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze 

dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu 

9406 10 00 Montované stavby ze dřeva 

 

- dřevo druhů Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus  densiflorus (Hook. 

& Arn.) Rehd. a Taxus brevifolia Nutt., původem z USA. [rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění] 

7. Zemina a jiné pěstební substráty 

7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, 

humus včetně rašeliny anebo kůry, s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně z rašeliny, 

7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně materiálem uvedeným 

v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení 

vitality rostlin původem z: 

- Turecka, 

- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny, 

- neevropských zemí, s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska. 

8. Zrno Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA. 

 

 
 

+ invazní druhy rostlin     
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ČÁST 5. - ZÁKAZY A OMEZENÍ 
__________________________________________________________________________ 

 

Zásilky, které je zakázáno dovážet z určitých zemí 
 

Zásilky Země původu 

1. 
Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew., 

Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., 

Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a 

Tsuga Carr., s výjimkou plodů a osiva 

neevropské země 

 Bonsaje Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a 

Pinus L., s výjimkou plodů a osiva 

původem z Japonska a Korejské republiky – dovoz 

povolen na výjimku na základě rozhodnutí Komise 

2002/887/ES a 2002/499/ES, v platném znění, za 

dodržení podmínek uvedených v těchto rozhodnutích 

3. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy, 

s výjimkou plodů a osiva 

neevropské země 

3. Rostliny Populus L. s listy, s výjimkou plodů a 

osiva 

severoamerické země  

5. Samostatná kůra Castanea Mill. třetí země 

6. Samostatná kůra Quercus L., jiná než kůra 

Quercus suber L. 

severoamerické země 

 Samostatná kůra Acer macrophyllum Pursh., 

Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus 

densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. a 

Taxus brevifolia Nutt. 

USA (Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, 

v platném znění) 

7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh. severoamerické země 

8. Samostatná kůra Populus L. kontinentální americké země 

9. Rostliny hlohu Chaenomeles Lindl., Crataegus 

L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus 

L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou 

rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů 

a plodů  

neevropské země 

9.1 Rostliny Photinia Lindl., určené k pěstování, 

s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých 

listů, květů a plodů 

USA, Čína, Japonsko, Korejská republika a Korejská 

lidově demokratická republika 

10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory třetí země s výjimkou Švýcarska  

11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů 

Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k 

pěstování, s výjimkou hlíz Solanum tuberosum 

L., uvedených v bodě 10. (sadbových brambor) 

třetí země  

12. Hlízy druhu Solanum tuberosum L. a jeho 

kříženců, s výjimkou těch, které jsou uvedeny 

v bodech 10. a 11. - nesadbové brambory 

Kromě zvláštních požadavků, které se vztahují k 

hlízám brambor a které jsou uvedeny v příloze č. 4, 

části A, oddílu I, třetí země s výjimkou Alžírska, 

Egypta, Izraele, Libye, Maroka, Sýrie, Švýcarska, 

Tuniska a Turecka a s výjimkou evropských třetích 

zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et 

Kotthoff) Davis et al. podle zvláštního předpisu 

Společenství3 nebo jejichž opatření jsou shledána 

ekvivalentními opatřením EU v boji proti 

                                                 
3 Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů 

škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. 
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Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al podle 

zvláštního předpisu Společenství.  

 Hlízy druhu Solanum tuberosum L., které nejsou 

určeny k pěstování (nesadbové brambory)  

původem z libanonských regionů Akkar a Bekaa – 

dovoz povolen na výjimku na základě rozhodnutí 

Komise 2013/413/ES, v platném znění, za dodržení 

podmínek uvedených v tomto rozhodnutí 

13. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, 

s výjimkou osiva a rostlin, uvedených v bodech 

10., 11. a 12. 

třetí země, s výjimkou evropských a středozemních 

zemí 

14. Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo 

částečně zeminou nebo pevnými organickými 

částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně 

rašeliny nebo kůry, s výjimkou těch, které jsou 

složeny výhradně z rašeliny 

 

Kromě zeminy, která je zamořená pesticidy a 

perzistentními organickými znečišťujícími 

látkami, která je dovážena do Unie za účelem 

dekontaminace. 

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 

2017/487 ze dne 17. března 2017, kterým se mění 

rozhodnutí 2005/51/ES. Odchylka je prodloužena 

do 31.12.2019. 

Turecko, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina a 

třetí země nepřináležející ke kontinentální Evropě, 

s výjimkou Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska 

 

 

 Zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními 

látkami 

původem ze třetích zemí – dovoz za účelem 

dekontaminace povolen na výjimku na základě 

rozhodnutí Komise 2005/51/ES, v platném znění, za 

dodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí 

15. Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů  třetí země s výjimkou Švýcarska  

16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle a 

Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů 

a osiva 

třetí země  

17. Rostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osiva Alžírsko, Maroko 

18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a 

Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

neevropské země, s výjimkou neevropských zemí 

středozemní oblasti, Austrálie, Kanady, Nového 

Zélandu a kontinentálních států USA, i pro tyto země 

však platí zákaz pro příslušné rostliny, uvedený 

v bodu 9. 

 Rostliny Fragaria L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva 

původem z Argentinya Chile - dovoz povolen na 

výjimku na základě rozhodnutí Komise 2003/248/ES, 

2003/249/ES, v platném znění, za dodržení podmínek 

uvedených v těchto rozhodnutích 

19. Rostliny čeledi Graminae, s výjimkou okrasných 

vytrvalých trav podčeledí Bambusoideae, 

Panicoideae a rodů Bouteloua Lag., Buchloe 

Engelm., Calamagrostis Adans., Cortaderia 

Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex 

Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, 

Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina 

Schreb., Stipa L., a Uniola L., určené 

k pěstování, s výjimkou osiva 

třetí země, s výjimkou zemí evropských a 

středozemních  
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 Rostliny Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., 
Momordica L. a Solanum L., kromě osiva, a kromě 
rostlin S. lycopersicum L. 

Rozhodnutí komise 6858/2015 

Původem z Ghany 
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ČÁST 6. - ZEMINA A PĚSTEBNÍ SUBSTRÁTY 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: Tato kapitola se týká zeminy a pěstebních substrátů, které jsou dováženy samostatně, tzn. že nejsou 

připojeny k rostlinám, rostlinným produktům. Zemina připojená nebo ulpělá k rostlinám (např. u hrnkových 

rostlin) je uvedena v části 9. - Rostliny  

 

 

Zvláštní požadavky 

 
Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo 

částečně zeminou nebo pevnými organickými 

částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny 

nebo kůry, s výjimkou těch, které jsou složeny 

výhradně z rašeliny 

- původem z Turecka, Běloruska, Moldavska, Ruska, 

Ukrajiny a třetích zemí nepřináležejících ke 

kontinentální Evropě, s výjimkou Egypta, Izraele, 

Libye, Maroka a Tuniska  

(14./3A) 

Kromě zeminy, která je zamořená pesticidy a 

perzistentními organickými znečišťujícími látkami, 

která je dovážena do Unie za účelem dekontaminace. 

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 

2017/487 ze dne 17. března 2017, kterým se mění 

rozhodnutí 2005/51/ES. Odchylka je prodloužena do 

31.12.2019. 

Zákaz dovozu  

Zemina a jiné pěstební substráty 

 7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo 

pevnou organickou hmotou jako jsou části 

rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, 

s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně 

z rašeliny 

 7.2. ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené 

zcela nebo částečně materiálem uvedeným 

v podbodu 7.1. nebo tvořené částečně jakoukoliv 

pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení 

vitality rostlin původem z: 

– Turecka, 

– Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, 

Ukrajiny, 

– neevropských zemí, s výjimkou Alžírska, 

Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska. 

(7./9BI) 

RO, RR 

Zemina zamořená pesticidy nebo perzistentními 

látkami za účelem dekontaminace, původem ze třetích 

zemí 

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 

2017/487 ze dne 17. března 2017, kterým se mění 

rozhodnutí 2005/51/ES. Odchylka je prodloužena do 

31.12.2019. 

Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí 

Komise 2005/51/ES, v platném znění (dovoz na 

výjimku) 

Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo 

s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně zeminou 

Úřední potvrzení, že: 

a) substrát při sázení byl 
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nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části 

rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené 

částečně jakoukoli pevnou anorganickou hmotou, 

určené k udržení vitality rostlin, původem z: 

- Turecka  

- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,  

- neevropských zemí jiných než Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Libye, Maroko a Tunisko  

(34./4AI) 

- buď prostý zeminy a organických látek, nebo  

- shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a 

podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému 

ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo 

zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých 

organismů, nebo  

- podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo 

fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý 

škodlivých organismů a 

b) od doby vysázení  

- buď byla učiněna vhodná opatření, která 

zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých 

organismů, nebo 

- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů 

před odesláním zbaveny přebytečného substrátu, 

tak, že zůstalo pouze nutné minimální množství 

substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin 

během přepravy a v případě, že rostliny byly 

přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento 

účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu. 
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ČÁST 7. - DŘEVO A KŮRA 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: v této kapitole jsou uvedeny požadavky pro dřevo, včetně hraněného, a kůru. Požadavky stanovené 

pro dovoz dřeva Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. 

& Arn.), Quercus L. a Taxus brevifolia Nutt. z USA se vztahují na všechny položky celního sazebníku. Požadavky 

pro dřevěný obalový materiál jsou uvedeny v části 8 - Dřevěný obalový materiál.  

 

 

Zvláštní požadavky 

 
Kromě jednotlivých druhů dřevin je nutné věnovat pozornost požadavkům společným pro jehličnaté 

dřeviny (Coniferales). 

 

 

Dřevo 
 

Abies Mill. – viz Coniferales 

Acer spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Acer macrophyllum Pursh. – javor velkolistý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné dřevo pochází z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld) není znám; 

název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“, nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

náchylné dřevo bylo odkorněno a že: 

i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je 

odstraněn, nebo 
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ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, 

nepřesahuje 20 %, nebo 

iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo 

horkou vodou;  

nebo 

c) v případě řeziva, jak odkorněného tak se zbytky 

kůry, může být osvědčení vydáno, je-li zřejmé ze 

značky „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiného mezinárodně 

uznávaného označení umístěného na dřevě nebo jeho 

obalu v souladu s běžnou obchodní praxí, že bylo 

v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 % při 

dodržení postupu vhodného jak z hlediska užité 

teploty, tak z hlediska délky doby sušení.  

nebo  

identifikační spona NHLA, 

Osvědčení NHLA: Certificate of Kiln Drying 

 

Acer saccharum Marsh. - javor cukrový 

včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady  

(6./9BI) 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/2004 (změna 

rozhodnutí 2013/780/EU): 

- pro řezivo prosté kůry do 31.12.2026 

RO, RR 

 

 

Zásilka nemusí být opatřena rostlinolékařským 

osvdčením, pokud splňuje podmínky stanovené tímto 

rozhodnutím -  

včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva: 

- určeného k výrobě dýh,  

- ve formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků 

dřeva a dřevního odpadu, 

původem z USA a Kanady 

(2.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na 

vlhkost nižší než 20 % (vyjádřeno v % sušiny) při 

dodržení technologického postupu, vhodného jak 

z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby 

sušení. Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno 

značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně 

uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu 

nebo jakémkoli jeho obalu. 

určené k výrobě dýh, původem z USA a Kanady  

(2.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých 

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau /syn. = 

Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi/a je určené k 

výrobě dýh. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy, ve 

formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a 

dřevního odpadu, původem z USA a Kanady  

(7.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, 

nebo  

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení,  

nebo 

c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle zvláštního předpisu 

Společenství. Provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h), 

nebo  

d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že 

minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po 

dobu alespoň 30 minut, délka doby průběhu ošetření 

musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení. 
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Aesculus spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Aesculus californica (Spach) Nutt. – jírovec kalifornský 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné dřevo pochází z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld) není znám; 

název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“, nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

náchylné dřevo bylo odkorněno a že: 

i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je 

odstraněn, nebo 

ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, 

nepřesahuje 20 %, nebo 

iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo 

horkou vodou;  

nebo 

c) v případě řeziva, jak odkorněného tak se zbytky 

kůry, může být osvědčení vydáno, je-li zřejmé ze 

značky „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiného mezinárodně 

uznávaného označení umístěného na dřevě nebo jeho 

obalu v souladu s běžnou obchodní praxí, že bylo 

v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 % při 

dodržení postupu vhodného jak z hlediska užité 

teploty, tak z hlediska délky doby sušení. 

Alnus spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 
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pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Amelanchier Medik. 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Aronia Medik. 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 
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— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Betula L. – bříza  

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA 

(6./9BI) 

RO,RR 

bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v 

příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě 

− štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z Betula L., 

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, 

která nad ním vykonává dohled, 

nebo 

b) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím 
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skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky 

Evropské unie jako dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných předmětů 

vyrobených z neošetřeného dřeva, původem z Kanady a 

USA, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory 

(4.1./4AI) 

zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo 

nejméně 1 kGy absorbované dávky. 

Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a 

odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula L., bez 

ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 

9 části B 

(4.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země prosté 

Agrilus anxius Gory. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU)  

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v souladu s 

pňíslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatňení. Název oblasti prosté škodlivého organismu 

musí být uveden v kolonce „místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém 

profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení 

tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na 

dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Carpinus spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Castanea Mill. - kaštanovník 
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s výjimkou dřeva prostého kůry  

(7./9BII) 

RO pro danou chráněnou zónu 

dřevo  

(6.3./4B) 

a) Dřevo musí být prosté kůry 

nebo 

b) Úřední potvrzení, že dřevo 

i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr.,  

nebo 

ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení 

technologického postupu, vhodného jak 

z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky 

doby sušení. Provedení tohoto ošetření musí být 

prokázáno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo 

jiným mezinárodně uznávaným označením 

umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu. 

Cercidiphillum spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Coniferales – jehličnany  

včetně dřeva hraněného, původem z neevropských 

zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka  

(6./9BI) 

RO, RR 

dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z 

neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka, 

dovážené pod kódem 4408 10 (dřevo do tloušťky 6 

mm) (6./9BI) 

 

RO, RR 

1.1. Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě rodů 

Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je 

uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, 

kromě dřeva ve formě 

− štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z těchto 

jehličnanů, 

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno: 

a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo 

dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) 

teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 

30 minut; provedení tohoto ošetření musí být 

prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na 

dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou 

v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo 

b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené 
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skříňových palet a jiných nakládacích 

plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 

na to, zda je či není právě používán k 

přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek 

dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva 

stejného druhu a stejné kvality, jako je 

dřevo v zásilce, a které splňují stejné 

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v 

zásilce, 

− dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého 

je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě 

tužek užitím tepelného ošetření při dosažení 

teploty nejméně 82 °C po dobu 7–8 dní, 

ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, 

Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-

wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. 

(1.1./4AI) 

 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h),  

nebo 

c) vhodné chemické tlakové impregnaci za použití 

přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 

2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této 

impregnace musí být prokázáno tím, že se 

v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, 

tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%), 

a 

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do 

opuštění země, která potvrzení vydává, 

přepravováno mimo letové období přenašečů rodu 

Monochamus, se zohledněním bezpečnostního 

hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na 

konci jejich předpokládaného letového období nebo, 

s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném 

obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva 

háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & 

Buhrer) Nickle et al. ani jeho přenašečem. 

 

Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, ve 

formě: 

- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a 

dřevního odpadu, které bylo zcela nebo 

částečně získáno z jehličnanů,  

původem z Kanady, Číny, Japonska, Korejské 

republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se 

vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Bührer) Nickle et al. 

(1.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:  

a) vhodnému tepelnému ošetření při dosáhnutí teploty 

v jádru minimálně 56°C po dobu alespoň 30 minut, 

délka doby průběhu ošetření musí být uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo 

b)  vhodné fumigaci podle specifikace schválené 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13) 
Provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h).  

a 

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do 

opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno 

mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se 

zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř 

týdnů navíc na začátku a na konci jejich 

předpokládaného letového období nebo, s výjimkou 

dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu 

zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et 

al. ani jeho přenašečem. 

 Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě 

dřeva ve formě: 

−  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z těchto 

jehličnanů,  

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích 

Úřední potvrzení že dřevo: 

a) pochází z oblastí prostých: 

- Monochamus spp. (neevropských druhů) 

- Pissodes spp. (neevropských druhů) 

- Scolytidae spp (neevropských druhů) 

 Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském 

osvědčení, v části „Místo původu“, 

nebo 

b) je prosté kůry a požerků působených larvami 

tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), 
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plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 

na to, zda je či není právě používán k 

přepravě předmětů různého druhu, 

s výjimkou prokladů k podepření zásilek 

dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva 

stejného druhu a stejné kvality, jako je 

dřevo v zásilce, a které splňují stejné 

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo 

v zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, původem z Kazachstánu, 

Ruska a Turecka 

(1.5./4AI) 

které jsou pro tento účel definovány jako požerky o 

příčném průměru větším než 3 mm,  

nebo 

c) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", 

"KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu,  

nebo 

d) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že 

minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po 

dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření 

musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle 

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a 

uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo  

e) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle postupem podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13) Provedení této 

fumigace musí být prokázáno tím, že 

v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná látka, 

minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba 

expozice (h), 

nebo 

f) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové 

impregnaci přípravkem schváleným postupem podle 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

13) , provedení této impregnace musí být prokázáno 

tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede 

účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).  

 Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě 

dřeva ve formě: 

  

- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z těchto 

jehličnanů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce,  

ale včetně dřeva hraněného, původem ze 

třetích zemí kromě 

- Kazachstánu, Ruska a Turecka,  

- evropských zemí,  

- Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, 

Úřední potvrzení že dřevo: 

a) je prosté kůry a požerků působených larvami 

tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), 

které jsou pro tento účel definovány jako požerky o 

příčném průměru větším než 3 mm,  

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", 

"KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu,  

nebo 

c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle, podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13) Provedení této fumigace 

musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském 

osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota 

dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), 

nebo 

d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové 

impregnaci přípravkem schváleným postupem podle, 
podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 13)  

Provedení této impregnace musí být prokázáno tím, 

že v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná 
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Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se 

vyskytuje háďátko Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. 

 

(1.6./4AI) 

látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%),  

nebo 

e)  bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, 

že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho 

jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu 

nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí 

být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití 

na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou 

v rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a 

odpadu získaných zcela nebo částečně z 

jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, 

původem z : 

- Ruska, Kazachstánu a Turecka, 

- neevropských zemí, jiných než Kanada, Čína, 

Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan a 

USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

(1.7./4AI) 

Úřední potvrzení že dřevo: 

a) pochází z oblastí prostých: 

- Monochamus spp. (neevropských druhů) 

- Pissodes spp. (neevropských druhů) 

- Scolytidae spp (neevropských druhů) 

 Oblast musí být uvedena v rostlinolékařském 

osvědčení, v části „Místo původu“, 

nebo 

b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,  

nebo 

c) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení,  

nebo 

d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené a 

schválené postupem podle, podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13) Provedení této fumigace 

musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském 

osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota 

dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), 

nebo 

e)  bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, 

že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho 

jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu 

nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí 

být uvedena v rostlinolékařském osvědčení. 

dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L., s 

výjimkou dřeva ve formě: 

- dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů, 

- beden, přepravek nebo sudů, 

- palet, ohradových palet nebo jiných 

přepravních podložek ze dřeva, 

- prokladů, nosníků a vzpěr, 

ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený 

oblý povrch, pocházející z Kanady 

splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

1993/422/ES, v platném znění (osvědčení o tepelném 

ošetření v sušárenském zařízení) 

dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L., s 

výjimkou dřeva ve formě: 

- dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů, 

- beden, přepravek nebo sudů, 

- palet, ohradových palet nebo jiných 

přepravních podložek ze dřeva, 

- prokladů, nosníků a vzpěr, 

ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený 

oblý povrch, pocházející z USA 

splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

1993/423/ES, v platném znění (osvědčení o tepelném 

ošetření v sušárenském zařízení) 

Corylus spp. 
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dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Cotoneaster Medik. 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Crataegus L.  

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného RO, RR 
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povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Cydonia Mill. 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 
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povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Fagus spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Fraxinus L. - jasan 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus 

planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle 

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti 

musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, 

v kolonce „Místo původu“, 

nebo 

b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, 

která nad ním vykonává dohled, 

nebo 

c) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím 

zářením tak, že se v kterékoliv jeho části 

dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky. 



Část 7. - DŘEVO A KŮRA 

 52 

(2.3./4AI) 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Fraxinus L.,  

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté jsou uvedeny v prováděcím rozhodnutí 

Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. Prováděcí rozhodnutí je k 3.2.2017 

zrušeno rozhodnutím Komise 2017/204. Oblasti 

prosté nejsou stanoveny.  

 

 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Dřevo pocházející z Kanady – pocházejícíc nebo 

zpracované v Kanadě a USA 

 

Rozhodnutí Komise  2016/412/EU ze dne 17. března 

2016 a prováděcí rozhodnutí Komise 2017/204 ze dne 

3. února 2017 

Členské státy mohou povolit dočasnou odchylku od 

některých ustanovení směrnice 2000/29/ES 

 

Zásilka musí být opatřena: 

- rostlinolékařským osvědčením 

Úřední potvrzení: 

a) Zásilka je v souladu s požadavky Evropské 

unie stanovenými v prováděcím rozhodnutím 

Komise 2016/412 (Kanada) nebo 2017/204 

(USA), 

b) Číslo várky 

c) Název schváleného zařízení v Kanadě, USA 

 

Požadavky na zpracování: 

a) Odkornění 

b) Rozřezání – dřevo musí být vyrobeno 

z odkorněné kulatiny 

c) Tepelné ošetření – 71 °C po dobu 1200 
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minut ve schváleném zařízení CFIA nebo 

APHIS 

d) Vysušení – konečný obsah vlhkosti nesmí 

překročit 10 % vyjádřeno jako procentní podíl 

ze sušiny, délka trvání alespoň dva týdny 

e) Označení – každá várka musí být viditelně 

označena číslem várky a značkou se slovy „HT-

KD“ nebo Heat Treatment – Kiln Dried“ 

f) Dřevo musí být před vývozem prohlédnuto 

a musí být podrobeno všem fytosanitárním 

postupům a musí být prosté Agrilus planipennis. 

 

Juglans ailantifolia Carr 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou 

Agrilus planipennis Fairmaire v souladu 

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“, 

nebo 

b) kůra a vnější část bělového dřeva v 

tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v 

zařízení oprávněném státní organizací 

ochrany rostlin, která nad ním vykonává 

dohled, 

nebo 

dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením 

tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 

kGy absorbované dávky. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Juglans ailantifolia Carr, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Juglans mandshurica Maxim. – ořešák mandžuský 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

c) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus 

planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle 

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti 

musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, 

v kolonce „Místo původu“, 
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podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.3./4AI) 

nebo 

d) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která 

nad ním vykonává dohled, 

nebo 

dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, 

že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Juglans mandshurica Maxim, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Koelreuteria spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné dřevo pochází z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld) není znám; 

název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“, nebo 
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b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

náchylné dřevo bylo odkorněno a že: 

i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je 

odstraněn, nebo 

ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, 

nepřesahuje 20 %, nebo 

iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo 

horkou vodou;  

nebo 

c) v případě řeziva, jak odkorněného tak se zbytky 

kůry, může být osvědčení vydáno, je-li zřejmé ze 

značky „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiného mezinárodně 

uznávaného označení umístěného na dřevě nebo jeho 

obalu v souladu s běžnou obchodní praxí, že bylo 

v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 % při 

dodržení postupu vhodného jak z hlediska užité 

teploty, tak z hlediska délky doby sušení. 

Malus Mill. 
 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 

30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, 

což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení. 

Picea A. Dietr. – viz Coniferales 
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Pinus L. – viz Coniferales 
 

Platanus L. – platan 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/2004 (změna 

rozhodnutí 2013/780/EU): 

pro řezivo prosté kůry do 31.12.2026 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

c) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno 

vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo 

dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho 

jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu 

nejméně 30 minut. (provedení tohoto ošetření 

musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Zásilka nemusí být opatřena rostlinolékařským 

osvdčením, pokud splňuje podmínky stanovené tímto 

rozhodnutím - 

včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo 

Arménie a Švýcarska  

(6./9BI) 

RO, RR 

 s výjimkou dřeva ve formě 

– dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků 

a odpadu, 

– dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových 

palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený 

oblý povrch, původem z Arménie, Švýcarska nebo 

USA 

(5./4AI) 

Úřední potvrzení že dřevo bylo uměle vysušeno na 

vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při 

dodržení technologického postupu, vhodného jak 

z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení. 

Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou 

"Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu. 

Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a 

odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy 

KN v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo 

částečně z Platanus L., původem z Arménie, Švýcarska 

a USA  

(7.1.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v 

procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl 

dodržen technologický postup vhodný jak z 

hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby 

sušení, 

nebo 
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b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace 

schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h), 

nebo 

bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že 

bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) 

teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 

minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení. 

 

Populus L. – topol 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

včetně dřeva hraněného, původem ze zemí amerického 

kontinentu 

(6./9BI) 

RO, RR 

 Dřevo Populus L., kromě dřeva ve formě 

− štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, 

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích 

plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 

na to, zda je či není právě používán k 

přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek 

dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva 

stejného druhu a stejné kvality, jako je 

dřevo v zásilce, a které splňují stejné 

fytosanitární požadavky Evropské unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, původem 
z kontinentálních amerických zemí 
(6./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

- bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", 

"KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu. 

  

Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, 
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odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi 

kódy KN v příloze č. 9 části B, získaných zcela 

nebo částečně zPopulus L., původem z 

kontinentálních amerických zemí(7.1.1./4AI) 

nebo  

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení,  

nebo 

c) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13 Provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h), 

nebo  

d)  bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, 

že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho 

jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu 

nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí 

být uvedena v rostlinolékařském osvědčení. 

Prunus L. 
 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je 

třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu 

nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných 

štěpků, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení. 

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. - lapina škumpolistá, paořech škumpolistý 
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dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou 

Agrilus planipennis Fairmaire v souladu 

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“, 

nebo 

b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, 

která nad ním vykonává dohled, 

nebo 

dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, 

že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Pterocarya rhoifolia Maxim, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Pyracantha M. Roem. 
 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 
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(7.4./4AI) 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je 

třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu 

nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných 

štěpků, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení. 

Pyrus L. 
 

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN 

v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je 

třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu 

nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných 

štěpků, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení. 

Quercus L. – dub 

včetně dřeva hraněného, původem z USA, s výjimkou 

dřeva, které je zařazeno pod CN kódem 4416 00 00 

(sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich 

RO, RR 

a u kterého je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno nebo 

zpracováno použitím tepelného ošetření při dosažení 
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části, včetně dužin)  

 

 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/2004 (změna 

rozhodnutí 2013/780/EU): 

pro řezivo prosté kůry do 31.12.2026 

minimální teploty 176°C po dobu 20 minut, 

(6./9BI) 

 

 

Zásilka nemusí být opatřena rostlinolékařským 

osvdčením, pokud splňuje podmínky stanovené tímto 

rozhodnutím - 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2016/1967, kterým se 

mění článek č. 3 rozhodnutí 2002/757/ES (ze dne 

8.11.2016) 

RO 

 

 

 

 

Pro řezivo Quercus sp., které je prosté kůry, původem 

z USA, je stanovena výjimka, která umožňuje dovážet 

toto dřevo do 31.12.2026 bez přiloženého 

rostlinolékařského osvědčení. Dřevo musí být dováženo 

v rámci programu Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber 

Certification Program. 

 

jiné než dřevo ve formě: 

- třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a 

dřevního odpadu, 

- sudů, kádí, škopků a jiných bednářských 

výrobků a jejich částí ze dřeva, včetně dužin, 

u kterých je doloženo, že dřevo bylo vyrobeno 

nebo zpracováno použitím tepelného ošetření 

při dosažení minimální teploty 176°C po dobu 

20 minut 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky 

Evropské unie jako dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, původem z USA  

(3./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený 

povrch je odstraněn,  

nebo 

b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20% 

(vyjádřeno v % sušiny),  

nebo 

c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým 

vzduchem nebo horkou vodou,  

nebo 

d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky 

kůry), dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší 

než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení 

technologického postupu, vhodného jak z hlediska 

užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. 

Provedení tohoto ošetření musí být prokázáno 

značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným 

mezinárodně uznávaným označením umístěným 

podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy, ve 

formě třísek, štěpků, pilin, hoblin, zbytků dřeva a 

dřevního odpadu, původem z USA 

(7.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení,  

nebo 

b) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13) Provedení této fumigace 

musí být prokázáno tím, že v rostlinolékařském 

osvědčení se uvede účinná látka, minimální teplota 

dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h), 

nebo  

c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, 

že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho 

jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu 

nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí 
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být uvedena v rostlinolékařském osvědčení 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné dřevo pochází z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld) není znám; 

název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“, nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

náchylné dřevo bylo odkorněno a že: 

i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je 

odstraněn, nebo 

ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, 

nepřesahuje 20 %, nebo 

iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo 

horkou vodou;  

nebo 

c) v případě řeziva, jak odkorněného tak se zbytky 

kůry, může být osvědčení vydáno, je-li zřejmé ze 

značky „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiného mezinárodně 

uznávaného označení umístěného na dřevě nebo jeho 

obalu v souladu s běžnou obchodní praxí, že bylo 

v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 % při 

dodržení postupu vhodného jak z hlediska užité 

teploty, tak z hlediska délky doby sušení. 

nebo  

identifikační spona NHLA, + Osvědčení NHLA: 

Certificate of Kiln Drying 

kulatina s kůrou původem z USA splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

2005/359/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

Salix spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Sorbus L.  

včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady 

nebo USA. 

6./9BI. 

RO, RR 

Dřevo bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 
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v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě: 

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela 

nebo částečně z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, 

krabic, laťových beden, bubnů a podobných 

obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a 

jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 

prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě 

používán k přepravě předmětů různého druhu, s 

výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, 

které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako 

dřevo v zásilce, 

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného 

povrchu, původem z Kanady a USA 

(7.4./4AI) 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba 

dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení, 

nebo 

c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v 

kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Dřevo ve formě dřevěných štěpků bez ohledu na to, zda 

je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, 

původem z Kanady a USA 

(7.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Saperda candida Fabricius, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 

2,5 cm, nebo 

c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je 

třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu 

nejméně 30 minut a působit na celý průřez 

dřevěných štěpků, což musí být uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení. 

Taxus brevifolia Nutt. – tis západoamerický + Taxus L.  

původem z USA  - Taxus brevifolia 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  - Taxus brevifolia 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné dřevo pochází z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů (Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld) není znám; 

název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“, nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

náchylné dřevo bylo odkorněno a že: 

i) je hraněné tak, že veškerý oblý povrch je 

odstraněn, nebo 

ii) jeho vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, 

nepřesahuje 20 %, nebo 

iii) bylo dezinfikováno horkým vzduchem nebo 

horkou vodou;  

nebo 

c) v případě řeziva, jak odkorněného tak se zbytky 

kůry, může být osvědčení vydáno, je-li zřejmé ze 

značky „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiného mezinárodně 

uznávaného označení umístěného na dřevě nebo jeho 
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obalu v souladu s běžnou obchodní praxí, že bylo 

v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 % při 

dodržení postupu vhodného jak z hlediska užité 

teploty, tak z hlediska délky doby sušení. 

Dřevo Taxus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno 

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě 

dřeva ve formě 

− štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z těchto 

jehličnanů,  

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích 

plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 

na to, zda je či není právě používán k 

přepravě předmětů různého druhu, 

s výjimkou prokladů k podepření zásilek 

dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva 

stejného druhu a stejné kvality, jako je 

dřevo v zásilce, a které splňují stejné 

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v 

zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, 

Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-

wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle 

et al.  
(1.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je prosté kůry, 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", 

"KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu,  

nebo 

c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že 

minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po 

dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření 

musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle 

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a 

uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo  

d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13) Provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h), 

nebo 

e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové 

impregnaci přípravkem schváleným postupem 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13) Provedení této impregnace musí 

být prokázáno tím, že v rostlinolékařském 

osvědčení se uvede účinná látka, tlak (psí nebo 

kPa) a koncentrace (%).  

Thuja L. – zerav (viz též Coniferales) 

Dřevo Thuja L, bez ohledu na to, zda je uvedeno 

mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě 

dřeva ve formě 

− štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně z těchto 

jehličnanů,  

− dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích 

plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 

na to, zda je či není právě používán k 

přepravě předmětů různého druhu, 

s výjimkou prokladů k podepření zásilek 

dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva 

stejného druhu a stejné kvality, jako je 

dřevo v zásilce, a které splňují stejné 

fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) je prosté kůry, 

nebo 

b) bylo uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% 

(vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického 

postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i 

z hlediska délky doby sušení. Provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou "Kiln-dried", 

"KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným 

označením umístěným podle použití na dřevu nebo 

jakémkoli jeho obalu,  

nebo 

c) bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že 

minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po 

dobu alespoň 30 minut. Provedení tohoto ošetření 

musí být prokázáno značkou „HT“ umístěnou podle 

použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a 

uvedenou v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo  
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zásilce, 

ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, 

Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-

wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle 

et al.  
(1.3./4AI) 

d) bylo podrobeno fumigaci, přesně stanovené 

a schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13) Provedení této fumigace musí být 

prokázáno tím, že v rostlinolékařském osvědčení se 

uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka 

(g/m3) a doba expozice (h), 

nebo 

e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové 

impregnaci přípravkem schváleným postupem 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

13) Provedení této impregnace musí být prokázáno 

tím, že v rostlinolékařském osvědčení se uvede 

účinná látka, tlak (psí nebo kPa) a koncentrace (%).  

  

dřevo, původem z USA, včetně dřeva, které si 

nezachovalo svůj přirozený oblý povrch 

splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

1993/359/ES, v platném znění (osvědčení o odkornění a 

kontrole požerků způsobených larvami) 

dřevo, původem z Kanady, včetně dřeva, které si 

nezachovalo svůj přirozený oblý povrch 

splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

1993/360/ES, v platném znění (osvědčení o odkornění a 

kontrole požerků způsobených larvami) 

Tilia spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

Ulmus davidiana Planch. - jilm 

Alnus spp. 

dřevo pocházející ze zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  

 (Rozhodnutí Komise 2015/893/EU) 

„dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že dřevo pochází z oblastí prostých Anoplophora 

glabripennis (Motschulsky) prohlášených státní 

organizací ochrany rostlin v zemi původu v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému 

tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C 
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nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. (provedení tohoto 

ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě 

nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.) 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou 

Agrilus planipennis Fairmaire v souladu 

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“, 

nebo 

b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, 

která nad ním vykonává dohled, 

nebo 

dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, 

že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky. 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Ulmus davidiana Planch., 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Ulmus parvifolia Jacq. – jilm čínský 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi KN-kódy 

v příloze č. 9 části B, s výjimkou dřeva ve formě 

-  štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu 

získaných zcela nebo částečně  z těchto 

stromů, 

- dřevěného obalového materiálu ve formě 

beden, krabic, laťových beden, bubnů a 

podobných obalů, jednoduchých palet, 

skříňových palet a jiných nakládacích plošin, 

nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, 

zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které 

jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a 

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 

splňují stejné fytosanitární požadavky Unie 

jako dřevo v zásilce, 

 ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných 

předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, 

Úřední potvrzení, že dřevo 

a 

c) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou 

Agrilus planipennis Fairmaire v souladu 

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“, 

nebo 

d) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce 

alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení 

oprávněném státní organizací ochrany rostlin, 

která nad ním vykonává dohled, 

nebo 

dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, 

že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy 

absorbované dávky. 
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původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.3./4AI) 

dřevo, ať je nebo není uvedeno mezi CN-kódy 

v příloze č. 9 části B, ve formě štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně 

z Ulmus parvifolia Jacq. 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(2.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že dřevo 

pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

 

 

Kůra 
 

Acer macrophyllum Pursh. – javor velkolistý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Zákaz dovozu 

Acer saccharum Marsh. - javor cukrový 

původem ze severoamerických zemí  

(7./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí 

(5./9BI) 

RO, RR 

Aesculus californica (Spach) Nutt. – jírovec kalifornský 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Zákaz dovozu  

Betula L., - bříza 

včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA 

(6./9BI) 
RO,RR 

Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L., bez ohledu 

na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9 

části B, původem z Kanady a USA, kde se vyskytuje 

Agrilus anxius Gory 

Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva. 

Castanea Mill. - kaštanovník 

samostatná kůra, původem ze třetích zemí 

(5./3A) 

Zákaz dovozu  

Coniferales – jehličnany 

původem z neevropských zemí 

(5./9BI) 

RO, RR 



Část 7. - DŘEVO A KŮRA 

 68 

samostatná kůra, původem z neevropských zemí  

(7.3./4AI) 
Úřední potvrzení, že samostatná kůra: 

a) byla podrobena vhodné fumigaci za použití 

fumigantu schváleného postupem podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); Provedení této 

fumigace musí být prokázáno tím, že 

v rostlinolékařském osvědčení se uvede účinná 

látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba 

expozice (h), 

nebo  

b) byla podrobena vhodnému tepelnému 

ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu 

kůry (včetně jejího jádra) teploty alespoň 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka 

doby průběhu ošetření musí být uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení 

 

a 

byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení 

vydává, přepravována mimo letové období 

přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním 

bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc 

na začátku a na konci jejich předpokládaného 

letového období, nebo v ochranném obalu 

zaručujícím, že nedojde k napadení kůry háďátkem 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) 

Nickle et al. ani jeho přenašečem. 

Fraxinus L. – jasan  

samostatná kůra, původem z Kanady, Číny, Japonska, 

Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA 
(2.5./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za 

prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Juglans mandshurica Maxim. – ořešák mandžuský a  

Juglans ailantifolia Carr., 

samostatná kůra, původem z Kanady, Číny, Japonska, 

Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA 
(2.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za 

prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. 
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původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Zákaz dovozu  

Populus L. - topol 

původem z kontinentálních amerických zemí 

(8./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí 

(5./9BI) 

RO, RR 

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. – lapina škumpolistá, paořech škumpolistý 

samostatná kůra, původem z Kanady, Číny, Japonska, 

Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA 
(2.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za 

prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 

 

Quercus L. – dub  

původem ze severoamerických zemí, s výjimkou kůry 

Quercus suber L., původem  

(6./3A) 

Zákaz dovozu  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí, s výjimkou kůry Quercus 

suber L. 

(5./9BI) 

 

RO, RR 

Taxus brevifolia Nutt. – tis západoamerický 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Zákaz dovozu  

Ulmus davidiana Planch. – jilm 

samostatná kůra, původem z Kanady, Číny, Japonska, 

Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA 
(2.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za 

prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 
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11.11.2016. 

 

Ulmus parvifolia Jacq. – jilm čínský 

samostatná kůra, původem z Kanady, Číny, Japonska, 

Mongolska, Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu 

a USA 
(2.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za 

prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

 

Oblasti prosté (USA) jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí Komise č. 2015/2416 a 2016/1992 ze dne 

11.11.2016. 
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ČÁST 8. – DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka:  Tato kapitola se vztahuje pouze na dřevěný obalový materiál dle standardu FAO ISPM 15.  

 

 

Zvláštní požadavky 

 
  

 Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, 

laťových beden, bubnů a podobných obalů, 

jednoduchých palet, skříňových palet a jiných 

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez 

ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě 

předmětů různého druhu, s výjimkou surového dřeva o 

tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného 

pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a 

prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou 

vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako 

je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární 

požadavky Unie jako dřevo v zásilce, původem ze 

třetích zemí kromě Švýcarska 

(2./4AI) 

Dřevěný obalový materiál musí:  

– být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I 

Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární 

opatření č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného 

obalového materiálu v mezinárodním obchodu“, 

– být podroben jednomu ze schválených ošetření 

podle přílohy I Mezinárodního standardu a  

– být opatřen označením podle přílohy II 

uvedeného Mezinárodního standardu, které 

potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl 

podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v 

souladu s uvedeným standardem. 

 

Akceptováno ošetření HT, DH (od 2013) a MB. 

  

Dřevěný obalový materiál specifikovaných komodit 

z Číny  

(Rozhodnutí Komise 2013/92/EU,  

prodlouženo rozhodnutím 2017/728  ze dne 20.4.2017 

do 31.7.2018). 

 

změněn seznam kontrolovaných komodit – položka 

6908 nahrazena položkou 6907 

 

Musí být : 

Předložen k dovozní kontrole 

podroben jednomu ze schválených ošetření podle 

přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro 

fytosanitární opatření č. 15 „Pokyny pro regulaci 

dřevěného obalového materiálu v mezinárodním 

obchodu“ a 

být opatřen označením podle přílohy II uvedeného 

mezinárodního standardu, které potvrzuje, že 

dřevěný obalový materiál byl podroben 

schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s 

uvedeným standardem. 
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ČÁST 9. – ROSTLINY URČENÉ K PĚSTOVÁNÍ 
__________________________________________________________________________ 

POZOR NA DOVOZ INVAZNÍCH ROSTLIN!!! Viz strana 13. 

 
Poznámka: Termín rostliny se pro účely těchto podmínek nekryje s pojmem rostliny, jak je definován v zákoně 

č. 326/2004 Sb., v platném znění. Pod pojmem rostliny jsou zde zahrnuty živé rostliny (rostliny s kořeny) a jejich 

části (rouby, očka apod.) včetně tkáňových kultur, tedy "rostliny určené k pěstování", s výjimkou osiva, cibulí a 

hlíz. Požadavky na dovoz osiva, cibulí, hlíz, stejně jako požadavky na dovoz brambor, řezaných květin, řezaných 

větví a plodů, jsou zpracovány v samostatných kapitolách.  

 

 

Obecné požadavky 

 
Veškeré rostliny určené k pěstování, původem ze 

třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

Zemina a jiné pěstební substráty ulpělé na rostlinách 

nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně 

zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou 

části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry nebo 

tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou 

hmotou, s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně 

z rašeliny, určené k udržení vitality rostlin původem z: 

– Turecka, 

– Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny, 

– neevropských zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Libye, Maroko a Tunisko 

(7.2./9BI) 

RO, RR 

Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, 

s výjimkou: 

- cibulí, 

- oddenkových hlíz, 

- rostlin čeledi Graminae; 

- oddenků; 

- osiva, 

- hlíz, 

původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje 

Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza 

maculosa (Malloch) 

(32.1./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly 

vypěstovány ve školkách a: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena státní organizací pro ochranu rostlin 

této země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza 

maculosa (Malloch) a která je uvedena v části 

„Dodatkové prohlášení“, rostlinolékařského 

osvědčení, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národní organizací pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Liriomyza sativae Blanchard 

a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je 

uvedeno v části „Dodatkové prohlášení“ 

rostlinolékařského osvědčení, a na základě 

úředních prohlídek prováděných nejméně jednou 

měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo 

prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard 

a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny 

vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) 

a úředně prohlédnuty a shledány prostými 

Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza 
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maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření 

musí být uvedeny v rostlinolékařském 

osvědčení,  

nebo 

d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), 

který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) 

a Amauromyza maculosa (Malloch), jsou 

pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve 

sterilních podmínkách, které zabraňují 

napadení organismy Liriomyza sativae 

(Blanchard) a Amauromyza maculosa 

(Malloch), a jsou odeslány v průhledných 

obalech za sterilních podmínek. 

Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, 

s výjimkou: 

- cibulí, 

- oddenkových hlíz, 

- rostlin čeledi Graminae, 

- oddenků, 

- osiva, 

- hlíz; 

původem ze třetích zemí 

(32.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii 

(Burgess), 

nebo 

b) buď v místě produkce nebyly při úředních 

prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně 

během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné 

známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), 

nebo 

c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii 

(Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření 

proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a 

Liriomyza trifolii (Burgess), 

 nebo 

d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu 

(explantátu), který je prostý Liriomyza sativae 

(Blanchard) a Amauromyza maculosa 

(Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní 

živné půdě ve sterilních podmínkách, které 

zabraňují napadení organismy Liriomyza 

sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa 

(Malloch), a jsou odeslány v průhledných 

obalech za sterilních podmínek. 

Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, 

pěstované nebo určené k pěstování 

(33./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že: 

a) místo produkce je prosté Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann 

& Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival 

a 

b) rostliny pocházejí z pozemku prostého 

Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera 

rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 

Zemina a pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo 

s nimi spojené, tvořené zcela nebo částečně zeminou 

nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části 

rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené 

Úřední potvrzení, že: 

a) substrát při sázení byl 

- buď prostý zeminy a organických látek, nebo  

- shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a 
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částečně jakoukoli pevnou anorganickou hmotou, 

určené k udržení vitality rostlin, původem z: 

- Turecka  

- Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,  

- neevropských zemí jiných než Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Libye, Maroko a Tunisko  

(34./4AI) 

podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému 

ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo 

zabezpečeno, že je prostý jiných škodlivých 

organismů, nebo  

- podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo 

fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je 

prostý škodlivých organismů a 

b) od doby vysázení  

- buď byla učiněna vhodná opatření, která 

zabezpečila, že substrát zůstal prostý 

škodlivých organismů, nebo 

- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů 

před odesláním zbaveny přebytečného 

substrátu, tak, že zůstalo pouze nutné 

minimální množství substrátu nezbytné pro 

udržení vitality rostlin během přepravy a 

v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební 

substrát použitý pro tento účel splňuje 

podmínky odstavce a) tohoto bodu. 

Rostliny určené k pěstování, s výjimkou: 

- cibulí, 

- oddenkových hlíz, 

- oddenků, 

- osiva, 

- hlíz, 

původem ze třetích zemí 

(36.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve 

školkách a: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena státní organizací pro ochranu rostlin této 

země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Thrips palmi Karny a která je uvedena v části 

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národní organizací pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Thrips palmi Karny a které je 

uvedeno v části „Dodatkové prohlášení“ 

rostlinolékařského osvědčení, a na základě 

úředních prohlídek prováděných nejméně jednou 

měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo 

prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny, 

nebo 

c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny 

vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a 

úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips 

palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí 

v rostlinolékařském osvědčení. 

d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), 

který je prostý Thrips palmi Karny, jsou pěstovány 

in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních 

podmínkách, které zabraňují napadení organismem 

Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v 

průhledných obalech za sterilních podmínek. 

Stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou osiva a 

rostlin v buněčných a pletivových kulturách, původem 

ze třetích zemí, jiných než evropských nebo 

středozemních  

(39./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté 

květů a plodů, 

- byly vypěstovány ve školkách, 

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté 

příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry 

a virům podobnými organismy, a buď byly shledány 
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prostými známek přítomnosti škodlivých druhů 

háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků 

napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny 

vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.  

Listnaté stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou 

osiva a rostlin v buněčných a pletivových kulturách, 

původem ze třetích zemí, jiných než evropských 

a středozemních  

(40./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se rostliny 

nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.  

Rostliny určené k pěstování, jejichž kmen má v 

nejširším místě průměr 1 cm nebo větší, z rodů Acer, 

Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Cercidiphyllum, 

Corylus, Fagus, Fraxinus, Koelreuteria, Platanus, 

Populus, Salix, Tilia a Ulmus pocházejících ze třetích 

zemí, ve kterých je znám výskyt dotčeného organismu 

dodatkové prohlášení“ uvádí: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

škodlivého organismu stanovené touto organizací v 

souladu s pňíslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatňení. Název oblasti prosté 

škodlivého organismu musí být uveden v kolonce 

„místo původu“;  

nebo 

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let pňed 

vývozem pěstovány nebo v pňípadě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném jako prosté dotčeného organismu v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatňení: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled; a 

ii) které je každoročně podrobeno alespoň dvěma 

důkladným úňedním kontrolám zaměňeným na 

jakoukoli známku pňítomnosti dotčeného 

organismu, prováděným ve vhodných obdobích, 

a nebyly zjištěny žádné známky pňítomnosti 

dotčeného organismu; a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

— s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

dotčeného organismu, nebo 

— obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru 

alespoň 2 km pňi uplatnění vhodného 

preventivního ošetňení, kde jsou každoročně ve 

vhodných obdobích prováděny úňední průzkumy 

na pňítomnost nebo známky pňítomnosti 

dotčeného organismu. V pňípadě zjištění 

pňítomnosti nebo známek pňítomnosti dotčeného 

organismu jsou okamžitě pňijata opatňení k 

eradikaci s cílem dosáhnout nárazníkové zóny 

prosté organismu; a 

iv) kde byly zásilky rostlin těsně pňed vývozem 

podrobeny důkladné úňední kontrole na 

pňítomnost dotčeného organismu, zejména 

prohlídce kmenů a větví rostlin. Tato kontrola 

musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. 

Pokud zásilky obsahují rostliny pocházející z 

míst, která se v době produkce nacházela v 

nárazníkové zóně, ve které byla zjištěna 

pňítomnost nebo byly zjištěny známky 

pňítomnosti dotčeného organismu, musí být 

destruktivní vzorkování rostlin uvedené zásilky 
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provedeno v míňe stanovené v následující 

tabulce: 

Počet rostlin v partii Míra destruktivního 

vzorkování (počet rostlin, které mají být 

zničeny) 

1–4 500 10 % velikosti partie 

> 4 500 450 

nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, která splňují 

požadavky písmene b), na která byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky: 

i) v době vývozu průměr naroubovaných roubů v 

nejširším místě nepňesahuje 1 cm; 

ii) roubované rostliny byly zkontrolovány v souladu 

s písm. b) podbodem iv). 

Jednoleté a dvouleté rostliny, s výjimkou trav 

(Graminae), určené k pěstování, a s výjimkou osiva, 

původem z jiných než evropských a středozemních 

zemí  

(41./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách,  

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů, 

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány, a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy, a 

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů.  

Rostliny bylinných druhů, s výjimkou cibulí, 

oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem 

z neevropských zemí 

(45.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin 

této země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských 

populací/ a která je uvedena v části „Dodatkové 

prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Bemisia tabaci (Gennadius) 

/neevropských populací/ a které je uvedeno v části 

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení, a na základě úředních prohlídek 

prováděných nejméně jednou za tři týdny během 

devíti týdnů před vývozem uznáno prostým 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských 

populací/, 

nebo 

c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropským 

populacím/ v případě, že byly udržovány nebo 

vypěstovány v místě produkce, ve kterém byl 

zjištěn výskyt Bemisia tabaci (Gennadius) 

/neevropských populací/, a toto místo 

produkce bylo následně v důsledku provádění 

vhodných postupů zaměřených na eradikaci 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských 

populací/ shledáno prostým Bemisia tabaci 
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(Gennadius), a to na základě jak úředních 

prohlídek prováděných jednou týdně 

v průběhu devíti týdnů před vývozem, tak 

monitorovacích postupů v průběhu uvedeného 

období. Podrobnosti o ošetření se uvádějí 

v rostlinolékařském osvědčení   

nebo 

d) pocházejí z rostlinného materiálu 

(explantátu), který je prostý Bemisia 

tabaci (Gennadius) (neevropských 

populací), jsou pěstovány in vitro na 

sterilní živné půdě ve sterilních 

podmínkách, které zabraňují napadení 

organismem Bemisia tabaci (Gennadius) 

(neevropskými populacemi), a jsou 

odeslány v průhledných obalech za 

sterilních podmínek. 

Rostliny určené k pěstování, s výjimkou osiva, cibulí, 

hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých se 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, původem ze 

třetích zemí  

 

a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia 

tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných 

škodlivých organismů  

 

b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia 

tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných 

škodlivých organismů 

Příslušné škodlivé organismy jsou:  

- Bean golden mosaic begomovirus  

- Cowpea mild mottle carlavirus  

- Lettuce infectious yellows closterovirus  

- Pepper mild tigré begomovirus 

- Squash leaf curl begomovirus 

- jiné viry přenášené Bemisia tabaci (Gennadius)  

(46./4AI) 

Kde je to vhodné, 

 

 

 

 

úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého 

vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky 

napadení příslušnými škodlivými organismy, 

 

úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení 

dostačujícího období nebyly pozorovány žádné 

příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy a 

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia 

tabaci (Gennadius) a jiných přenašečů příslušných 

škodlivých organismů, nebo  

b) při úředních prohlídkách provedených ve 

vhodných termínech bylo místo produkce shledáno 

prostým Bemisia tabaci (Gennadius) a jiných 

přenašečů příslušných škodlivých organismů, nebo 

c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným 

k eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius)  

nebo  

d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu 

(explantátu), který je prostý Bemisia tabaci 

(Gennadius) (neevropských populací) a 

nevykazují žádné příznaky napadení 

příslušnými škodlivými organismy, jsou 

pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve 

sterilních podmínkách, které zabraňují 

napadení Bemisia tabaci (Gennadius) 

(neevropskými populacemi), a jsou odeslány v 

průhledných obalech za sterilních podmínek. 

Rostliny, které mohou růst pouze ve vodě nebo v půdě 

trvale nasycené vodou, k výsadbě, s výjimkou osiv, 

Nařízení SRS, SRS 053592/2012 ze dne 10.1.2013, 

Rozhodnutí komise 2012/697/ES,  

1) Aniž byla dotčena ustanovení § 21 odst. 1) zákona, 

kontroluje se při dovozní rostlinolékařské kontrole 

náchylných rostlin, pocházejících ze třetích zemí, i 

výskyt plžů. Náchylné rostliny mohou být propuštěny 

do celního režimu volného oběhu, aktivního a 

pasivního zušlechťovacího styku, přepracování pod 
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celním dohledem a dočasného použití, jakož i do 

celního režimu volného oběhu v souvislosti s 

ukončením režimu pasivního zušlechťovacího styku, 

nejsou-li napadeny plži.  

2) K náchylným rostlinám pocházejícím ze třetí země 

musí být připojeno rostlinolékařské osvědčení podle § 

23 zákona, které v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

poskytuje informaci o tom, že náchylné rostliny byly 

bezprostředně před vývozem z příslušné třetí země 

shledány prostými plžů, např. větou „The plants have 

been found free from the genus Pomacea (Perry) 

immediately prior to leaving …(název příslušné třetí 

země)“.  

Rostliny vyjmenované v rozhodnutí Komise  2015/789 

(rozhodnutí ÚKZÚZ č. 064774/2015 ze dne 

27.7.2015). 

Změna prováděcícho rozhodnutí  2016/764 ze dne  

12. května 2016. 

 

Coffea sp. – rostliny určené k pěstování 

 

Acacia longifolia, Acacia saligna, Alternanthera 

tenella, Liquidambar styraciflua,  Ampelepsis arborea, 

Persea americana, Vinca Chionanthus, Setaria magna, 

Sambucus, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus 

globulus, Vicia faba, Conium maculatum borovice 

kadidlová – Pinus taeda L.  

Brachiaria decumbens (Stapf)  

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.  

brukev – Brassica  

brusnice – Vaccinium  

břečťan popínavý – Hedera helix L.  

břestovec západní – Celtis occidentalis L.  

buk vroubkovaný – Fagus crenata Blume  

cesmína Ilex vomitoria Sol. ex Aiton  

citroník – Citrus  

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash  

čirok – Sorghum  

datlovník Phoenix roebelenii O'Brien  

datlovník Phoenix reclinata Jacq.  

denivka – Hemerocallis  

dřezovec trojtrnný – Gleditsia triacanthos L.  

dřín květnatý – Cornus florida L.  

dub – Quercus  

duranta vzpřímená – Duranta erecta L.  

durman Datura wrightii Regel  

dvouzubec chlupatý – Bidens pilosa L.  

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.  

Eriochloa contracta Hitchc.  

fíkovník smokvoň – Ficus carica L.  

fuchsie magellanská – Fuchsia magellanica 

Lam.  

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.  

hortenzie latnatá – Hydrangea paniculata 

Siebold  

hrušeň písečná – Pyrus pyrifolia (Burm. f.) 

 

 

 

 

 

 

Zákaz dovozu z Kostariky a Hondurasu 

 

Dovoz ze zemí, kde se dotčený organismus 

nevyskytuje: 

 

a) státní organizace dotčené třetí země oznámila 

Komisi, že dotčený organismus se v dané 

zemi nevyskytuje, 

b) dotčené rostliny musí být opatřeny RO, kde je 

v dodatkovém prohlášení uvedeno, že se 

v zemi nevyskytuje X. fastidiosa. 

c) Rostliny musí být před vývozem 

zkontrolovány a při kontrole nebyly zjištěny 

příznaky napadení tímto ŠO. 

 

Dovoz ze zemí, kde se X. fastidiosa vyskytuje: 

a) rostliny jsou opatřeny rostlinolékařským 

osvědčením; 

       b) jsou splněny podmínky stanovené v 

odstavci 2 nebo v odstavcích 3 a 4;  

        c) při dovozu musí být dotčené rostliny 

úředně zkontrolovány odpovědným úředním 

subjektem ve vstupním místě do Unie nebo v 

místě určení stanoveném v souladu s § 25 odst. 

4 zákona, schváleném postupem podle § 25a 

zákona, přičemž nesmí být zjištěn výskyt 

bakterie ani příznaky napadení bakterií.  

Úřední kontrola zahrnuje vizuální prohlídku a 

odběr vzorků a testování partie dotčených 

rostlin k potvrzení nepřítomnosti nebo výskytu 

bakterie. Odebrané vzorky musí mít takovou 

velikost, která umožní určit s 99 % spolehlivostí 

míru napadených rostlin 1 % nebo vyšší, s 

přihlédnutím k mezinárodnímu standardu FAO 

pro fytosanitární opatření č. 31 s názvem 

„Metodika vzorkování zásilek“.  

 

2. Pokud dotčené rostliny pocházejí z oblasti 
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Nakai  

hulevník drobnokvětý – Sisymbrium irio L.  

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene  

Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura  

ibišek dřípený – Hibiscus schizopetalus 

(Masters) J.D. Hooker  

ibišek syrský – Hibiscus syriacus L.  

pouva Iva annua L.  

jablečník obecný – Marrubium vulgare L.  

jahodník obecný – Fragaria vesca L.  

jalovec Juniperus ashei J. Buchholz  

janovec metlatý – Cytisus scoparius (L.) Link  

jasan americký – Fraxinus americana L.  

jasan Fraxinus dipetala Hook. & Arn.  

jasan oregonský – Fraxinus latifolia Benth.  

jasan pensylvánský – Fraxinus pennsylvanica 

Marshall  

javor – Acer  

ječmen myší – Hordeum murinum L.  

jedovatec Toxicodendron diversilobum (Torr. & 

A. Gray) Greene  

jetel plazivý – Trifolium repens L.  

ježatka kuří noha – Echinochloa crus-galli (L.) 

P. Beauv.  

jílek vytrvalý – Lolium perenne L.  

  

jinan dvoulaločný – Ginkgo biloba L.  

jírovec – Aesculus  

jitrocel kopinatý – Plantago lanceolata L.  

jojoba kalifornská – Simmondsia chinensis 

(Link) C. K. Schneid.  

kakost dlanitosečný – Geranium dissectum L.  

kapinice vonná – Albizia julibrissin Durazz.  

kasie Cassia tora (L.) Roxb.  

katarant – Catharanthus  

kávovník – Coffea  

kokoška pastuší tobolka – Capsella bursa-

pastoris (L.) Medik.  

komonice – Melilotus  

kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.  

kopřiva žahavka – Urtica urens L.  

krásnoplodka americká – Callicarpa americana 

L.  

kručinka Genista monspessulana (L.) L. A. S. 

Johnson  

křížatka Commelina benghalensis L.  

laskavec žmindovitý – Amaranthus blitoides S. 

Watson  

levandule zoubkatá – Lavandula dentata L.  

lilek americký – Solanum americanum Mill.  

lilek hlošinolistý – Solanum elaeagnifolium 

Cav.  

prosté bakterie, stanovené dotčenou státní 

organizací ochrany rostlin v souladu s 

příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, musí být splněny tyto 

podmínky:  

a) státní organizace ochrany rostlin dotčené třetí 

země písemně oznámila Komisi název uvedené 

oblasti;  

b) název uvedené oblasti je uveden v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „místo 

původu“.  

3. Pokud dotčené rostliny pocházejí z 

vymezených území, kde je znám výskyt 

bakterie,  

v rostlinolékařském osvědčení se v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“ uvede, že:  

a) dotčené rostliny byly vyprodukovány na 

jednom nebo více stanovištích, která splňují 

podmínky stanovené v odstavci 4;  

b) státní organizace ochrany rostlin dotčené třetí 

země písemně oznámila Komisi seznam 

uvedených stanovišť, včetně jejich umístění v 

dané zemi;  

c) na stanovišti a v jeho zóně uvedené v odst. 4 

písm. c) jsou uplatňována fytosanitární ošetření 

proti přenašečům bakterie;  

d) reprezentativní vzorky každého druhu 

dotčených rostlin z každého stanoviště byly 

podrobeny každoročnímu testování v 

nejvhodnější dobu a byla potvrzena 

nepřítomnost bakterie na základě testů 

provedených v souladu s mezinárodně 

validovanými testovacími metodami;  

e) dotčené rostliny byly přepravovány v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení bakterií nebo 

některým z jejích známých přenašečů;  

f) v co nejkratší době před termínem vývozu, 

jak je to prakticky možné, byly partie dotčených 

rostlin podrobeny úřední vizuální prohlídce, 

odběru vzorků a molekulárnímu testování 

provedenému v souladu s mezinárodně 

validovanými testovacími metodami, jimiž se 

potvrdí nepřítomnost bakterie, při použití 

systému odběru vzorků umožňujícího s 99 % 

spolehlivostí určit míru výskytu napadených 

rostlin 1 % nebo vyšší a zvlášť zaměřeného na 

rostliny vykazující podezřelé příznaky napadení 

bakterií;  

g) bezprostředně před vývozem byly partie 

dotčených rostlin podrobeny fytosanitárním 

ošetřením proti všem známým přenašečům 
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liliovník tulipánokvětý – Liriodendron 

tulipifera L.  

lipie Lippia nodiflora (L.) Greene  

lipnice roční – Poa annua L.  

locika kompasová – Lactuca serriola L.  

loubinec srdčitý – Ampelopsis cordata Michx.  

lupina Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner  

lupina Lupinus villosus Willd.  

majoránka zahradní – Origanum majorana L.  

martej myrtolistá – Eugenia myrtifolia Sims  

meduňka lékařská – Melissa officinalis L.  

merlík chilský (čilský) – Chenopodium quinoa 

Willd.  

merlík vonný – Disphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants  

mléč – Sonchus  

Modiola caroliniana (L.) G. Don  

morušovník – Morus  

mýdelník pravý – Sapindus saponaria L.  

myrta obecná – Myrtus communis L.  

nandina Nandina domestica Murray  

neptunie Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.  

oleandr obecný – Nerium oleander L.  

olivovník evropský – Olea europaea L.  

olše Alnus rhombifolia Nutt.  

ořechovec pekanový – Carya illinoinensis 

(Wangenh.) K. Koch  

ořešák – Juglans  

ostrokvět ježatý – Cenchrus echinatus L.  

ostropestřec mariánský – Silybum marianum 

(L.) Gaertn.  

ostružiník – Rubus  

ostřice – Carex 

oves hluchý – Avena fatua L.  

paspal Paspalum dilatatum Poir.  

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris var. 

heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson  

pelyněk Douglasův – Artemisia douglasiana 

Hook.  

pepř růžový – Schinus molle L.  

platan – Platanus  

Pluchea odorata (L.) Cass.  

pomíšenka Baccharis pilularis DC.  

pomíšenka Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)  

pomíšenka nepitolistá– Baccharis halimifolia L.  

povijnice nachová – Ipomoea purpurea (L.) 

Roth  

pryskyřník plazivý – Ranunculus repens L.  

pryšec Euphorbia hirta L.  

psineček veliký – Agrostis gigantea Roth  

ptačí zob lesklý – Ligustrum lucidum L.  

ptačinec prostřední – Stellaria media (L.) Vill.  

bakterie.  

Kromě toho musí být v rostlinolékařském 

osvědčení uvedeném v odst. 1 písm. a) v 

kolonce „místo původu“ uvedena identifikace 

stanoviště uvedeného v písmeni a).  

4. Stanoviště uvedené v odst. 3 písm. a) musí 

splňovat tyto podmínky:  

a) a) je schváleno státní organizací ochrany 

rostlin jako prosté bakterie a jejích 

přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření; 

b) je fyzicky chráněno proti zavlečení bakterie 

jejími přenašeči;  

c) je obklopeno zónou o šířce 200 metrů, u které 

bylo zjištěno úřední vizuální prohlídkou a  

v případě podezření na výskyt bakterie odběrem 

vzorků a testováním, že je prostá bakterie, a 

která je podrobována vhodným fytosanitárním 

ošetřením proti přenašečům bakterie; uvedená 

ošetření mohou podle potřeby zahrnovat 

odstranění rostlin;  

d) je podrobováno fytosanitárním ošetřením, 

aby zůstalo prosté přenašečů bakterie; uvedená 

ošetření mohou podle potřeby zahrnovat 

odstranění rostlin;  

e) je každoročně podrobováno spolu se zónou 

uvedenou v písmeni c) alespoň dvěma úředním 

prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech;  

f) po celou dobu produkce dotčených rostlin 

nebyly na daném stanovišti zjištěny příznaky 

napadení bakterií ani jejími přenašeči, nebo 

bylo v případě podezření na napadení 

provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost bakterie;  

g) po celou dobu produkce dotčených rostlin 

nebyly v zóně uvedené v písmeni c) zjištěny 

příznaky napadení bakterií ani jejími přenašeči, 

nebo bylo v případě podezření na napadení 

provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost bakterie. 
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pukol Lagerstroemia indica L.  

pumpava – Erodium  

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.  

rdesno blešník – Polygonum lapathifolium (L.) 

Delarbre  

rdesno menší – Polygonum persicaria Gray  

réva – Vitis  

rosička Digitaria horizontalis Willd.  

rosička Digitaria insularis (L.) Ekman  

rosička krvavá – Digitaria sanguinalis (L.) 

Scop.  

rozmarýn lékařský – Rosmarinus officinalis L.  

rozrazil – Veronica  

růže kalifornská – Rosa californica Cham. & 

Schldl.  

řečík pistáciový (pistácie pravá) – Pistacia vera 

L.  

řepeň durkoman – Xanthium strumarium L.  

řepeň trnitá – Xanthium spinosum L.  

řešetlák proměnlivý – Rhamnus alaternus L.  

slanobýl ruský – Salsola tragus L.  

sléz – Malva  

slivoň – Prunus  

slunečnice roční – Helianthus annuus L.  

Spermacoce latifolia Aubl.  

sporýš Verbena litoralis Kunth  

starček obecný – Senecio vulgaris L.  

sveřep Bromus diandrus Roth  

svitel Koelreuteria bipinnata Franch.  

svlačec rolní – Convolvulus arvensis L.  

šácholan velkokvětý – Magnolia grandiflora L.  

šáchor jedlý – Cyperus esculentus L.  

šáchor miličkový – Cyperus eragrostis Lam.  

šalvěj černá – Salvia mellifera Greene  

  

šrucha – Portulaca  

šťovík kadeřavý – Rumex crispus L. 

tabák sivý – Nicotiana glauca Graham  

tillandsie šedá – Tillandsia usneoides (L.) L.  

tolice mnohotvará – Medicago polymorpha L.  

topol Fremontův – Populus fremontii S. Watson  

troskut prstnatý – Cynodon dactylon (L.) Pers.  

truskavec obecný – Polygonum arenastrum 

Boreau  

turanka kanadská – Conyza canadensis (L.) 

Cronquist  

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.  

vítečník sítinový – Spartium junceum L.  

vítod myrtolistý – Polygala myrtifolia L.  

vojtěška setá – Medicago sativa L.  

vranožka podvojná – Coronopus didymus (L.) 

Sm.  
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vrba – Salix  

westringie Westringia fruticosa (Willd.) Druce  

zábluda Escallonia montevidensis Link & Otto  

zakucelka Ludwigia grandiflora (Michx.) 

Greuter & Burdet  

zdrojovka Montia linearis (Hook.) Greene  

zimokeř okrouhlolistý – Celastrus orbiculata 

Thunb.  

zimolez japonský – Lonicera japonica (L.) 

Thunb.  

zlatobýl obecný – Solidago virgaurea L.  

zmarlika Cercis occidentalis Torr.  

zmarlika kanadská – Cercis canadensis L.  

žakaranda mimózolistá  Jacaranda mimosifolia 

D. Don  

železnec – Metrosideros 

 

Hostitelské rosltiny následujících rodů nebo 

druhů, o nichž je známo, že jsou náchylné k 

napadení evropskými izoláty bakterie, určené k 

pěstování, kromě semen:  

 

akácie modrolistá – Acacia saligna (Labill.) 

Wendl.  

barvínek – Vinca  

katarant – Catharanthus  

madloň obecná – Prunus dulcis (Mill.) D. A. 

Webb  

myrta obecná – Myrtus communis L.  

oleandr obecný – Nerium oleander L.  

olivovník evropský – Olea europaea L.  

rozmarýn lékařský – Rosmarinus officinalis L.  

řešetlák proměnlivý – Rhamnus alaternus L.  

třešeň ptačí – Prunus avium (L.) L.  

vítečník sítinový – Spartium junceum L.  

vítod myrtolistý – Polygala myrtifolia L.  

westringie Westringia fruticosa (Willd.) Druce 
 
 
změna ve výčtu rostlin na základě 2016/764 

 

Ambrosia 

Artemisia arborescens 

Coelorachis cylindrica 

Coprosma repens 

Coronilla valentina 

Cyperus eragrostis 

Fagopyrum esculentum 

Lavandula stoechas 

Solanum lycopersicum 

Metrosideros excelsa 

Parthenocissus quinquefolia 

Polygala x grandiflora 

Rhus 

Rosa x floribunda 
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Salvia apiana 

Solanum melongena 

Solidago fistulosa 

Ulmus Vicia sativa 

 

Cytisus racemosus Broom = Genista x spachiana  

 

 

 

 

Požadavky pro rostliny bonsají 

 

Bonsaje (viz též požadavky pro jednotlivé druhy) 

přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje) určené 

k pěstování, s výjimkou osiva, původem 

z neevropských zemí  

(43./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodního 

stanoviště, musí být pěstovány, udržovány a 

tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před 

odesláním v úředně registrovaných školkách se 

stanoveným režimem úředního dozoru, 

b) rostliny ve školkách uvedených pod a) musí být: 

(aa) nejméně v období uvedeném pod a) 

- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny 

na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad 

povrchem země, 

- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly 

prosté neevropských rzí; účinná látka, 

koncentrace a datum aplikace těchto ošetření 

musí být uvedeny v rostlinolékařském 

osvědčení v části “Dezinfekční a/nebo 

dezinsekční ošetření”, 

- úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve 

vhodných intervalech na výskyt příslušných 

škodlivých organismů uvedených v přílohách 

této vyhlášky; kontroly musí být provedeny 

také na rostlinách v bezprostředním okolí 

školek uvedených pod a); musí být vykonány 

alespoň vizuálně na každém řádku pole nebo 

školky, a to vizuální kontrolou všech částí 

rostlin vystupujících nad úroveň povrchu 

pěstebního substrátu, s použitím namátkového 

vzorku z nejméně 300 rostlin jednoho rodu, 

když celkový počet rostlin tohoto rodu 

nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, 

když celkový počet rostlin tohoto rodu 

převyšuje 3000 kusů, 

- při těchto kontrolách shledány prostými 

příslušných škodlivých organismů uvedených 

v předcházející odrážce; napadené rostliny musí 

být odstraněny; zbylé rostliny, pokud to bude 

účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po 

vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby 

bylo zaručeno, že rostliny jsou prosté 

příslušných škodlivých organismů,  

- pěstovány buď v nepoužitém umělém 

pěstebním substrátu nebo v přírodním 

pěstebním substrátu, který byl fumigován nebo 

vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán 

prostým všech škodlivých organismů, 
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- udržovány za podmínek zaručujících, že 

pěstební substrát zůstává prostým škodlivých 

organismů, a v průběhu dvou týdnů před 

odesláním byly: 

- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl 

odstraněn původní pěstební substrát, a 

udržovány jako prostokořenné, nebo 

- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl 

odstraněn původní pěstební substrát, a 

přesazeny do pěstebního substrátu, který 

splňuje požadavky uvedené v pododstavci 

(aa), v páté odrážce, nebo 

- vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že 

pěstební substrát je prostý škodlivých 

organismů; účinná látka, koncentrace a 

datum aplikace ošetření musí být uvedeny 

v rostlinolékařském osvědčení v části 

“Dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření”, 

(bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně 

zapečetěny a označeny registračním číslem 

registrované školky; toto číslo musí být také 

k umožnění identifikace zásilky uvedeno v části 

“Dodatkové prohlášení” rostlinolékařského 

osvědčení. 

 

 

Zvláštní požadavky pro jednotlivé druhy a rody (popř. čeledě) rostlin 

 

Abies Mill. – jedle (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny určené k pěstování 

(10./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ  jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Acer L. - javor 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference 

Organizace spojených národů pro výživu a 

zemědělství (FAO) v listopadu 1997 (dále jen 

„mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření“). 

Název oblasti prosté Anoplophora chinensis musí 

být uveden v kolonce „místo původu“ v osvědčení 
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podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 
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„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 
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destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 
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produkce. 

Acer macrophyllum Pursh. – javor velkolistý (viz též Acer) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Acer pseudoplatanus L. – javor klen (viz též Acer) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 
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Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Actinidia –rod (rostliny, živý pyl)  

Původem ze třetích zemí,  

(Rozhodnutí SRS 015402/2013 ze dne 19.3.2013, 

rozhodnutí komise 2012/756/ES, v platném znění). 

 

Požadavek prodloužen do 31.3.2020 v prováděcím 

rozhodnutí Komise 2017/198 ze dne 2. února 2017, o 

opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas 

syringae pv. actinidae do Unie. 

Bod 2) Osvědčení musí obsahovat informace o tom, že je 
splněn jeden z těchto bodů:  

a) Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v zemi, ve které 
se nevyskytuje dotčený organismus.  

b) Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti prosté 
škodlivých organismů vymezené s ohledem na dotčený 
organismus vnitrostátní organizací ochrany rostlin země 
původu v souladu s mezinárodním standardem FAO pro 
fytosanitární opatření (dále jen „ISPM“) č. 4 ( 1 ).  

c) Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce 
prostém škodlivého organismu nebo na stanovišti 
produkce prostém škodlivého organismu vymezeném s 
ohledem na dotčený organismus vnitrostátní organizací 
ochrany rostlin v souladu s ISPM č. 10 ( 2 ). Dotčené 
rostliny byly pěstovány v zařízení s takovým stupněm 
izolace a ochrany před okolním prostředím, který fakticky 
zabraňuje vniknutí dotčeného organismu. V tomto místě 
byly dotčené rostliny během posledního ukončeného 
vegetačního období před vývozem dvakrát úředně 
prohlédnuty v období, která jsou nejvhodnější pro 
odhalení příznaků infekce, a byly shledány prostými 
dotčeného organismu.  

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o 
poloměru nejméně 100 m (změna oproti původnímu 
rozhodnutí, kde bylo uvedeno 500 m), kde byly během 
posledního ukončeného vegetačního období před 
vývozem dvakrát provedeny úřední prohlídky v období, 
která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a 
všechny rostliny vykazující příznaky infekce, které byly 
zjištěny při těchto kontrolách, byly zničeny. Každá 
z dotčených rostlin byla pravidelně v nejvhodnějších 
obdobích testována a shledána prostou dotčeného 
organismu.   

d) Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě produkce 
prostém škodlivého organismu vymezeném s ohledem 
na dotčený organismus vnitrostátní organizací na 
ochranu rostlin v souladu s ISPM č. 10 ( 2 ).  

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o 
poloměru 4 500 m. V uvedeném místě produkce a v celé 
této zóně byly během posledního ukončeného 
vegetačního období před vývozem dvakrát provedeny 
úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v období, 
která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce. Při 
těchto úředních prohlídkách, odběru vzorků a testování 
nebyl dotčený organismus zjištěn. 

3) Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 
písm. c) nebo d), musí osvědčení navíc obsahovat 
informaci, že je splněn jeden z těchto bodů:  

a) Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin 
vypěstovaných za podmínek, které jsou v souladu s 
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bodem 2 písm. a), b) nebo c).  

b) Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, 
které byly podrobeny předchozímu individuálnímu 
testování, které potvrdilo nepřítomnost dotčeného 
organismu.  

c) Dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru 
vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že 
míra výskytu dotčeného organismu v dotčených 
rostlinách je nižší než 0,1 %.  

4) Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 
písm. b), musí být v osvědčení v kolonce „místo původu“ 
uveden název oblasti prosté škodlivých organismů. 

Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris - netík 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Adiantum jordanii C. Muell. - netík 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 
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rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Aegle Corrêa 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Aeglopsis Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Aesculus californica (Spach) Nutt. – jírovec kalifornský 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Aesculus hippocastanum L. – jírovec maďal 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 
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USA  

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 
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zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 
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obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 
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organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Afraegle Engl 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Allium porrum L. – pór setý 

původem ze třetích zemí  

(8./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ  jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Alnus B. Ehrh. - olše 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 
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i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 
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rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Amelanchier Med. - muchovník 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 
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USA. 

 
(14.1./4AI) 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES , nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

o 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Amyris P. Browne 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 
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prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Apium graveolens L. – miřík celer 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ  jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Araceae - aronovité  

původem ze třetích zemí  

(7./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ  jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem 

(18./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus 

citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) 

Thorne nebo 

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa 

produkce byly v období od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období podrobeny 

úřednímu nematologickému testování nejméně na 

Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že 

vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů. 

Arbutus menziesii Pursh. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Arbutus unedo L. - planika 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Arctostaphylos Adans. - medvědice 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Areca catechu L. – palma areková (p. betelová) 
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rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Arecastrum romanzoffianum (Cham)Becc 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 
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Arenga pinnata (Wurmb.) Merr. – palma cukrová  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Argyranthemum spp. – kopretinovec (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Aronia Medik. 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 
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– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

Aster L. – hvězdnice, astra (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Asteraceae – viz Compositae 

Atalantia Corrêa 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních 

standardů pro fytosanitární opatření za prostou 

Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Balsamocitrus Stapf 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních 

standardů pro fytosanitární opatření za prostou 

Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Beta vulgaris L. – řepa burák, cukrovka 

původem ze třetích zemí  

(2./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze třetích zemí 

(35.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány 

od začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Beet curly top virus 

/hybrigeminivirus/ (neevropských izolátů). 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf 

curl virus /rhabdovirus/  

(35.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) v oblasti produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl 

virus /rhabdovirus/ a 

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí 

nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období žádné příznaky 

napadení Beet leaf curl virus /rhabdovirus/.  

Betula L. – bříza  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

 (rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  
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— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

původem z Číny  

(Nařízení SRS č.j. SRS 034077/2010 ze dne 6.1.2011, 

rozhodnutí Komise 2008/830/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací ochrany 

rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a 

které je umístěno v oblasti prosté Anoplophora 

chinensis stanovené touto organizací v souladu s 

příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 
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⎯ zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

⎯ v němž se aplikují preventivní 

ošetření účinnými přípravky na 

ochranu rostlin a které je do 

vzdálenosti alespoň 2 km od své 

hranice obklopené nárazníkovou 

zónou, ve které se provádějí 

každoročně úřední průzkumy na 

zjišťování přítomnosti nebo 

příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a 

kořeny, těsně před vývozem úředně 

podrobeny pečlivé prohlídce zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis. Tato 

prohlídka zahrnuje i destruktivní 

vzorkování každé partie rostlin. Velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí být 

taková, aby bylo možno s 99 % jistotou 

detekovat i 1 % stupeň zamoření; 

V kolonce „dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení musí být uvedeno registrační číslo místa 

produkce. 

Borassus flabellifer L. – palmyra, lontar 
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rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Brahea Mart. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu, včetně 

bezprostředně před vývozem. 

Brahea armata S. Wats 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 
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b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Brassica L. – brukev (viz též Cruciferae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Brassicaceae – viz Cruciferae 

 

  

Burkillanthus Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Butia Becc. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 
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preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Butia capitata (Mart.) Becc. – (butie hlavatá) 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Calamus merrillii Becc. 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 
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preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Calluna vulgaris (L.) Hull – vřes obecný 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Calodendrum Thunb. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Camellia L. - kamélie 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 
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v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Capsicum annuum L. – paprika roční (viz též Solanaceae)  

původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./  

(25.7./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo  

b) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al./. 

Carpinus L. - habr 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 
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v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

 

a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 
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jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 
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i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Carthatanthus G.Don - karantus 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  
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nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Caryophyllaceae – hvozdíkovité (viz též Dianthus a Gypsophila) 

bylinné vytrvalé rostliny, s výjimkou Dianthus L., 

původem ze třetích zemí, jiných než evropských 

a středozemních zemí  

(44./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a  

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a 

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy a 
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- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů.  

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Caryota maxima  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 
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preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Casimiroa La Llave 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Castanea Mill. - kaštanovník 

rostliny s listy, původem z neevropských zemí  

(2./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem z neevropských zemí 

(11.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Cronartium spp. (neevropských 

druhů). 

rostliny určené k pěstování 

(11.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr nebo  

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí 

nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období žádné příznaky 

napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 

Castanea sativa Mill. – kaštanovník jedlý (viz též Castanea) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 
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Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Cedrus Trew. – cedr (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 
Zákaz dovozu  

Choisya Kunth 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 
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nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Citrus L. - citrus  

a jeho kříženci s Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

původem ze třetích zemí  

(16./3A) 

Zákaz dovozu  

Citropsis Swingle & Kellerman 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Clausena Burm. f. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Cocos nucifera L. - kokosová palma 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Coffea sp. – původem z Kostariky a Hondurasu Zákaz dovozu 

 

 

 

Compositae (= Asteraceae) – složnokvěté, hvězdnicovité (viz též Argyranthemum, Aster, 

Dendranthema, Gerbera, Lactuca, Leucanthemum, Tanacetum) 

bylinné vytrvalé rostliny, s výjimkou Dendranthema 

(DC) Des Moul., původem ze třetích zemí, jiných než 

evropských a středozemních  

(44./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a  

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a 

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy a 

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů.  

Coniferales – jehličnany (viz též Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, 

Pseudotsuga, Sequoia, Taxus a Tsuga) 

původem z neevropských zemí  

(8.1./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly 

vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté 

Pissodes spp. (neevropských druhů). 

rostliny vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí  

(8.2./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly 

vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté 

Scolytidae spp. (neevropských druhů). 

Corylus L. - líska 

původem z Kanady a USA 

(11.3./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve 

školkách a: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin 

této země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je 

uvedena v části „Dodatkové prohlášení“, 

nebo  

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření, 

na základě úředních prohlídek provedených v místě 

produkce nebo v jeho bezprostředním okolí od 

začátku posledních tří ukončených vegetačních 

období, jako prosté Anisogramma anomala (Peck) 

Müller, a které je uvedeno v části „Dodatkové 

prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení a 

prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) 

Müller. 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 
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trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 
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stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 
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c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Corypha elata Roxb.  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 
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(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Corypha gebanga Blume  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Cotoneaster Ehrh. - skalník 

původem ze třetích zemí  Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 



Část 9. - ROSTLINY 

 128 

(1./9AIII) odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES  

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny.  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 
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(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   
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Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 
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prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 
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produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Crataegus L. - hloh 

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta 

solitaria Ellis et Everhart 

(19.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta 

solitaria Ellis et Everhart  

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 
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rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle  čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Cruciferae (= Brassicaceae) – křížaté, brukvovité 

bylinné vytrvalé rostliny, původem ze třetích zemí, 

jiných než evropských a středozemních  

(44./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a 

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a  

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy a  

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů  

Cucumis L. – okurka 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Cydonia Mill. - kdouloň 

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L. a jejich kříženci, původem z neevropských zemí 

s výjimkou neevropských zemí středozemní oblasti, 

Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních 

států USA 

(18./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 
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pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI)  

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES  nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline 

mycoplasm /phytoplasma/ 

(20./4AI) 

Úřední potvrzení, že z místa produkce a z jeho 

bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech 

ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u 

kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na 

Pear decline mycoplasm /phytoplasma/. 

Dendranthema (DC) Des Moul. – listopadka, chryzantéma (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 
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rostliny určené k pěstování 

(27.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa 

armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis 

(Boisduval) 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Helicoverpa armigera (Hübner) 

/syn. = Heliothis armigera Hübner/ nebo Spodoptera 

littoralis (Boisduval), nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

(27.2./4AI) Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Spodoptera 

eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda 

Smith a Spodoptera litura (Fabricius), 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura 

(Fabricius), nebo  

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

rostliny určené k pěstování 

(28./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou od 

materiálu, který byl testován na Chrysanthemum 

stunt viroid a byl shledán prostým, nebo pocházejí 

přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení 

úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 

10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým 

Chrysanthemum stunt viroid,  

b) rostliny nebo řízky  

- pocházejí z podniků, které byly úředně 

kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu 

3 měsíců před odesláním, a při těchto kontrolách 

nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Puccinia horiana Hennings a v jejichž 

bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců 

před vývozem pozorovány žádné příznaky 

napadení Puccinia horiana Hennings, nebo  

- rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings 

vhodným způsobem ošetřeny;  

c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, 

ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky 

získány, pozorovány žádné příznaky napadení 

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von 

Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na 

nich, ani v místech zakořenění, pozorovány žádné 

příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, 
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Dimock et Davis) von Arx.  

rostliny určené k pěstování 

(28.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté 

Chrysanthemum stem necrosis virus, nebo 

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla 

uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející 

země za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření, nebo 

c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, 

které bylo uznáno za prosté Chrysanthemum stem 

necrosis virus a ověřeno pomocí úředních prohlídek 

a, případně i testování. 

Dianthus L. – hvozdík a kříženci (viz také Caryophyllaceae)  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(27.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa 

armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis 

(Boisduval) 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Helicoverpa armigera (Hübner) 

/syn. = Heliothis armigera Hübner/ nebo Spodoptera 

littoralis (Boisduval), nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

(27.2./4AI) Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Spodoptera 

eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda 

Smith a Spodoptera litura (Fabricius), 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura 

(Fabricius), nebo  

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

rostliny určené k pěstování 

(29./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

- rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u 

kterých bylo úředně uznaným testováním 

provedeným nejméně jednou během předchozích 

dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia 

chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et 
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Burkholder /syn.= Burkholderia caryophylli 

(Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora 

cinerescens (Wollenweber) Van Beyma, a 

- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky výše 

jmenovaných škodlivých organismů. 

Elaeis guineensis Jacq. – olejnice guinejská 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Eremocitrus Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Eriobotrya Lindl. - lokvát 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI)  

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 

a)  nebo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et 

al. v souladu s příslušným mezinárodním 

standardem pro fytosanitární opatření jako prosté 

tohoto škodlivého organismu, a které byly jako 

takové uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Esenbeckia Kunth. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Exacum L. – hořepník 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Fabaceae – viz Leguminosae 

Fagus L. – buk 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 
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organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  
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d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Fagus sylvatica L. – buk obecný (viz též Fagus) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 
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oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Ficus L. – fíkovník, fíkus 

s výjimkou cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a 

hlíz, původem z neevropských zemí 

(45.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této 

země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/ 

a která je uvedena v části „Dodatkové prohlášení“ 

rostlinolékařského osvědčení, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření 

jako prosté Bemisia tabaci (Gennadius) 

/neevropských populací/ a které je uvedeno v části 

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení, a na základě úředních prohlídek 

prováděných nejméně jednou za tři týdny během 

devíti týdnů před vývozem uznáno prostým Bemisia 

tabaci (Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia 

tabaci (Gennadius) /neevropským populacím/ 

v případě, že byly udržovány nebo vypěstovány 

v místě produkce, ve kterém byl zjištěn výskyt 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/, 

a toto místo produkce bylo následně v důsledku 

provádění vhodných postupů zaměřených na 

eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských 

populací/ shledáno prostým Bemisia tabaci 

(Gennadius), a to na základě jak úředních prohlídek 

prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů 

před vývozem, tak monitorovacích postupů 

v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření 
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se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení, 

nebo 

d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), 

který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) 

(neevropských populací), jsou pěstovány in vitro na 

sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které 

zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci 

(Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou 

odeslány v průhledných obalech za sterilních 

podmínek. 

Fortunella Swingle – kumkvat  

a jeho kříženci s Citrus L. a Poncirus Raf. 

původem ze třetích zemí  

(16./3A) 

Zákaz dovozu  

Fragaria L. - jahodník 

původem z neevropských zemí s výjimkou 

neevropských zemí středozemní oblasti, Austrálie, 

Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních států USA 

(18./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- Phytophthora fragariae var. fragariae Wilcox et 

Duncan 

- Arabis mosaic virus /nepovirus/ 

- Raspberry ringspot virus /nepovirus/ 

- Strawberry crinkle cytorhabdovirus 

- Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/ 

- Strawberry mild yellow edge disease 

- Tomato black ring virus /nepovirus/  

- Xanthomonas fragariae Kennedy et King 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje příslušné 

škodlivé organismy:  

- Strawberry latent "C" virus /rhabdovirus/ 

- Strawberry vein banding virus /caulimovirus/ 

- Strawberry witches' broom mycoplasm 

/phytoplasma/  

(21.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze 

semen, byly  

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, 

ve kterém je požadováno, aby rostliny byly 

získány přímo z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a úředně testovaného 

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo 

jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné 

škodlivé organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů, nebo  

- přímo získány z materiálu udržovaného 

za odpovídajících podmínek a v průběhu 

posledních tří ukončených vegetačních období 

nejméně jednou úředně testovaného s použitím 

vhodných indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod alespoň na příslušné 

škodlivé organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů, 
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b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných 

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky chorob působených 

uvedenými škodlivými organismy.  

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Aphelenchoides besseyi Christie  

(21.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides 

besseyi Christie, nebo 

b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny 

pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám 

uvedeným pod písmenem a) tohoto bodu nebo které 

byly vhodnou nematologickou metodou úředně 

testovány a shledány prostými Aphelenchoides 

besseyi Christie. 

rostliny určené k pěstování 

(21.3./4AI)  

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté 

Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer 

Schenkling. 

původem z Argentiny  a Chile  splnění zvláštních požadavků dle rozhodnutí Komise 

2003/248/ES a 2003/249/ES, v platném znění (dovoz na 

výjimku) 

Frangula californica (Eschsch.) Gray - krušina 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Frangula purshiana (DC.) Cooper – krušina Purschova 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 
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znění) náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Fraxinus L. – jasan  

rostliny určené k pěstování, s výjimkou rostlin 

v tkáňové kultuře 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(11.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny 

 

pocházejí z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13). Název oblasti musí být 

uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“. 
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Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Fuchsia L. - fuchsie 

původem z USA nebo z Brazílie 

(38.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány 

žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a 

bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a 

shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer. 

Gerbera Cass. – gerbera (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Glycosmis Corrêa 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Graminae (= Poaceae) – trávy, lipnicovité, včetně obilnin 

rostliny čeledi Graminae, s výjimkou okrasných 

vytrvalých trav podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a 

Zákaz dovozu  

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis 

Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, 

Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia 

Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina 

Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, 

s výjimkou osiva,  

- původem ze třetích zemí, jiných než zemí evropských 

a středozemních 

(19./3A) 

víceleté okrasné trávy z podčeledí Bambusoideae, 

Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., 

Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria 

R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix 

Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. 

ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L. 

- původem z jiných než evropských a středozemních 

zemí  

(42./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a 

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a  

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány, a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy, a  

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů. 

Griselinia littoralis Raoul 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Gypsophila L. – šater (viz též Caryophyllaceae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 
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Hamamelis virginiana L. – vilín virginský 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 
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Veld"). 

Hibiscus L. - ibišek 

rostliny bylinných druhů, s výjimkou cibulí, 

oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem z 

neevropských zemí 

(45.1./4AI) 

e) Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu 

stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této 

země v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro fytosanitární opatření jako prostá 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/ 

a která je uvedena v části „Dodatkové prohlášení“ 

rostlinolékařského osvědčení, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi 

vývozu stanoveno národním orgánem pro ochranu 

rostlin této země v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření 

jako prosté Bemisia tabaci (Gennadius) 

/neevropských populací/ a které je uvedeno v části 

„Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení, a na základě úředních prohlídek 

prováděných nejméně jednou za tři týdny během 

devíti týdnů před vývozem uznáno prostým Bemisia 

tabaci (Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia 

tabaci (Gennadius) /neevropským populacím/ 

v případě, že byly udržovány nebo vypěstovány 

v místě produkce, ve kterém byl zjištěn výskyt 

Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských populací/, 

a toto místo produkce bylo následně v důsledku 

provádění vhodných postupů zaměřených na 

eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) /neevropských 

populací/ shledáno prostým Bemisia tabaci 

(Gennadius), a to na základě jak úředních prohlídek 

prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů 

před vývozem, tak monitorovacích postupů 

v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření 

se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení, 

d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), 

který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) 

(neevropských populací), jsou pěstovány in vitro 

na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, 

které zabraňují napadení organismem Bemisia 

tabaci (Gennadius) (neevropskými populacemi), 

a jsou odeslány v průhledných obalech za 

sterilních podmínek. 

Howea forsteriana 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 
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v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Humulus lupulus L. – chmel obecný, ch. otáčivý 

původem ze třetích zemí  

(2./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(26./4AI) 

Úřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly 

od začátku posledního ukončeného vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-

atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn. 

Chaenomeles Lindl. - kdoulovec 

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle  čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Chamaecyparis Spach – cypřišek (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu 

bonsaje původem z Japonska  Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 
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2002/887/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

bonsaje původem z Korejské republiky Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise  

2002/499/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

Chamaerops L. – žumara (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Chamaerops humilis L. – žumara nízká  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 
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Chrysanthemum - viz Dendranthema  

Impatiens L. – impatiens, netýkavka  

všechny kultivary kříženců New Guinea 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Jehličnany - viz Coniferales 

Jubaea Kunth (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Jubea chilensis 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 
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iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Juglans mandshurica Maxim. – ořešák mandžuský  

rostliny určené k pěstování, s výjimkou rostlin 

v tkáňové kultuře 

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(11.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny 

 

pocházejí z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis 

Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES 13). Název oblasti musí být 

uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce 

„Místo původu“. 

Juniperus L. – jalovec (viz též Coniferales)  

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

bonsaje původem z Japonska  Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

2002/887/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

bonsaje původem z Korejské republiky Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise  

2002/499/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

Kalmia latifolia L. – mamota širokolistá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Lactuca L. – locika (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 



Část 9. - ROSTLINY 

 154 

(6./9AIII) odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Lagerstroemia L. – pukol  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(Nařízení SRS č.j. SRS 034077/2010 ze dne 6.1.2011, 

rozhodnutí Komise 2008/830/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány v místě produkce stanoveném v souladu s 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření 

jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 
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prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

původem z Číny  

(Nařízení SRS č.j. SRS 034077/2010 ze dne 6.1.2011, 

rozhodnutí Komise 2008/830/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno čínskou státní organizací ochrany 

rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a 

které je umístěno v oblasti prosté Anoplophora 

chinensis stanovené touto organizací v souladu s 

příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány v místě produkce stanoveném v souladu s 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření 

jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

⎯ zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

⎯ v němž se aplikují preventivní 

ošetření účinnými přípravky na 

ochranu rostlin a které je do 

vzdálenosti alespoň 2 km od své 

hranice obklopené nárazníkovou 

zónou, ve které se provádějí 

každoročně úřední průzkumy na 

zjišťování přítomnosti nebo 

příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 
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v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a 

kořeny, těsně před vývozem úředně 

podrobeny pečlivé prohlídce zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis. Tato 

prohlídka zahrnuje i destruktivní 

vzorkování každé partie rostlin. Velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí být 

taková, aby bylo možno s 99 % jistotou 

detekovat i 1 % stupeň zamoření; 

V kolonce „dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení musí být uvedeno registrační číslo místa 

produkce. 

Larix Mill. – modřín (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(10./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.  

Laurus nobilis L. – vavřín vznešený 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 
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Leguminosae (= Fabaceae) – bobovité  

bylinné vytrvalé rostliny, původem ze třetích zemí, 

jiných než evropských a středozemních zemí  

(44./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a 

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a  

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy a  

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů. 

Leucanthemum L. – kopretina (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Leucothoe D. Don  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Limonia L. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 
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Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Livistona R. Br. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Livistona australis (R. Br.) Mart. – livistonie australská 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Livistona decipiens Becc. – livistonie  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 
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preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray – zimolez srstnatý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Lupinus L. – vlčí bob, lupina (viz též Leguminosae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. – rajče jedlé (viz též Solanaceae) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ 

(25.7./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo  

b) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al./. 

rostliny určené k pěstování 

(28.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté 

Chrysanthemum stem necrosis virus, nebo 

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla 

uznána národní organizací ochrany rostlin vyvážející 

země za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus 



Část 9. - ROSTLINY 

 161 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření, nebo 

c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, 

které bylo uznáno za prosté Chrysanthemum stem 

necrosis virus a ověřeno pomocí úředních prohlídek 

a, případně i testování. 

původem ze zemí , kde se vyskytuje Tomato yellow 

leaf curl virus /bigeminivirus/ 

a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius) 

 

 

 

b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius) 

(45.3./4AI) 

Kde je to vhodné, 

 

úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány 

žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus 

/bigeminivirus/  

 

úřední potvrzení, že:  

a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky 

napadení Tomato yellow leaf curl virus 

/bigeminivirus/ a 

(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia 

tabaci (Gennadius), nebo 

(bb) místo produkce bylo shledáno prostým Bemisia 

tabaci (Gennadius) na základě úředních 

prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně 

během tří měsíců před vývozem, nebo 

b) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky 

napadení Tomato yellow leaf curl virus 

/bigeminivirus/ a místo produkce bylo podrobeno 

vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění 

nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius). 

Magnolia L. - šácholan, magnólie 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 
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Malus Mill. - jabloň 

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L. a jejich kříženci, původem z neevropských zemí 

s výjimkou neevropských zemí středozemní oblasti, 

Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních 

států USA 

(18./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování  

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 
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škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle  podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart 

- neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

původem ze zemí, ve kterých se na Malus Mill. 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)  

- Tomato ringspot virus /nepovirus/ 

(22.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly:  

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, 

ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány 

přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících 

podmínek a úředně testovaného s použitím 

vhodných indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto škodlivých 

organismů, nebo  

- přímo získány z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a v průběhu posledních 

tří ukončených vegetačních období nejméně jednou 

úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných 

metod nejméně na příslušné organismy 

a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, 

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných 

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky chorob působených 

uvedenými škodlivými organismy. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Apple 

proliferation phytoplasma 

(22.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple 

proliferation mycoplasm /phytoplasma/, nebo 

b)  

(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány 

ze semen, byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, 

ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány 

v přímé linii z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a úředně testovaného 

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo 

jiných rovnocenných metod nejméně na Apple 

proliferation mycoplasm /phytoplasma/ 

a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, 

nebo 

- přímo získány z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a v průběhu posledních 

šesti ukončených vegetačních období nejméně 

jednou úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných 

metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm 

/phytoplasma/ a shledaného prostým tohoto 

škodlivého organismu, 

(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na 

náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí 



Část 9. - ROSTLINY 

 164 

nebyly od začátku posledních tří ukončených 

vegetačních období pozorovány žádné příznaky 

choroby působené Apple proliferation mycoplasm 

/phytoplasma/.  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 
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bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 
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zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 
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výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Malva L. - sléz 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 
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nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Marantaceae - marantovité 

původem ze třetích zemí  

(7./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem  

(18./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus 

citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) 

Thorne nebo 

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa 

produkce byly v období od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období podrobeny 

úřednímu nematologickému testování nejméně na 

Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že 

vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů. 

Merrillia Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b)  rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních 

standardů pro fytosanitární opatření za prostou 

Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Mespilus L. - mišpule 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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(17./4AI) a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle  podle čl. 18 odst. 2 

směrnice 2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Metroxylon sagu Rottb. – ságovník pravý 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC – kysopa 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 
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ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Microcitrus Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Murraya J. Koenig ex L. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Musa L. – banánovník (viz též Musaceae) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./  

(25.7./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo  

b) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al./. 

Musaceae – banánovníkovité (viz též Musa) 

původem ze třetích zemí  

(7./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem  

(18./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus 

citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) 

Thorne nebo 

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa 

produkce byly v období od začátku posledního 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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ukončeného vegetačního období podrobeny 

úřednímu nematologickému testování nejméně na 

Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že 

vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů. 

Naringi Adans. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Nerium L. - oleandr 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Nicotiana L. – tabák (viz též Solanaceae) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./  

(25.7./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo  

b) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al./. 

Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume – pabuk šikmý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 
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b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Olea L. - olivovník 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 
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na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Oreodoxa regia H.B.K. - palma královská  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green - vonokvětka cesmínolistá, v. různolistá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 
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22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Palmae – palmy (viz též Phoenix) 

původem z neevropských zemí  

(37./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm 

lethal yellowing mycoplasm /phytoplasma/ a 

Cadang-cadang viroid /syn. = Coconut cadang-

cadang viroid/a v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky těchto chorob, nebo  

b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm 

/phytoplasma/ a Cadang-cadang viroid /syn. = 

Coconut cadang-cadang viroid/ a rostliny v místě 

produkce, které vykazovaly příznaky vzbuzující 

podezření z možného napadení těmito chorobami, 

byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému 

ošetření proti Myndus crudus Van Duzee;  

c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo 

odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b). 

Pamburus Swingle 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 
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nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Parrotia persica (DC) C.A. Meyer – parocie perská 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Pelargonium L'Hérit ex Ait – muškát 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování  

(27.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa 

armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis 

(Boisduval) 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Helicoverpa armigera (Hübner) 

/syn. = Heliothis armigera Hübner/ nebo Spodoptera 

littoralis (Boisduval), nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri


Část 9. - ROSTLINY 

 178 

(27.2./4AI)  Úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Spodoptera 

eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a 

Spodoptera litura (Fabricius), 

nebo 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura 

(Fabricius), nebo  

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato 

ringspot virus /nepovirus/ a  

a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum 

Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní 

přenašeči Tomato ringspot virus /nepovirus/ 

 

 

 

 

 

b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum 

Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní 

přenašeči Tomato ringspot virus /nepovirus/ 

(31./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato 

ringspot virus /nepovirus/, nebo 

b) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou 

z matečných rostlin, které byly podle úředně 

uznaného systému virologického testování shledány 

prostými Tomato ringspot virus /nepovirus/. 

 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou 

půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus 

/nepovirus/, nebo 

b) jsou nejvýše druhou generací odvozenou 

z matečných rostlin, které byly podle úředně 

uznaného systému virologického testování shledány 

prostými Tomato ringspot virus /nepovirus/. 

Persea Gaertn. - avokádo 

původem ze třetích zemí  

(7./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem  

(18./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus 

citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) 

Thorne nebo 

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa 

produkce byly v období od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období podrobeny 

úřednímu nematologickému testování nejméně na 

Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že 

vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů. 

Phoenix L. – datlovník (viz též Palmae) 

původem z Alžírska a Maroka  

(17./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 
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mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Phoenix canariensis Chabaud – datlovník kanárský (viz též Phoenix) 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Phoenix dactylifera L. – datlovník pravý (viz též Phoenix) 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 
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prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Phoenix sylvestris (L.) Roxb. – datlovník lesní (viz též Phoenix) 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Phoenix theophrasti Greuter – datlovník krétský (viz též Phoenix) 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 
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rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Photinia Lindl. – blýskalka, blýskavka 

původem z USA, Číny, Japonska, Korejské republiky a 

Korejské lidově demokratické republiky,  

- s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, 

květů a plodů 

(9.1./3A) 

Zákaz dovozu  

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot – blýskalka, blýskavka (viz též Photinia) 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

c) rostliny pocházejí ze zemí, které byly 

uznány za prosté Erwinia amylovora 

(Burrill) Winslow et al. v souladu 

s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 

a) nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Photinia x fraseri Dress – blýskavka Fraserova (viz též Photinia) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 



Část 9. - ROSTLINY 

 182 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Picea A. Dietr. – smrk (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(10./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.  

Pieris D. Don - pieris 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 
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Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Pinus L. – borovice (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(9./4AI)  

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Scirrhia accicola (Dearness) Siggers 

/syn. = Mycosphaerella dearnessii M.E.Barr/ nebo 

Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini 

E.Rostrup/.  

rostliny určené k pěstování  

(10./4AI)  

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.  

bonsaje původem z Japonska  Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise 

2002/887/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

bonsaje původem z Korejské republiky Splnění zvláštních požadavků podle rozhodnutí Komise  

2002/499/ES, v platném znění (dovoz na výjimku) 

původem ze třetích zemí 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

Rostlinolékařské osvědčení potvrzuje v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“, že rostliny pocházejí z místa 

produkce, které je registrováno úřední organizací ochrany 

rostlin v zemi původu, a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, a 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté houby 

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, 

stanovené v zemi původu úřední organizací ochrany 

rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro rostlinolékařská opatření. V kolonce 

„místo původu“ musí být uveden název oblasti 

prosté houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

c) pocházejí z místa produkce, kde nebyly během 

úředních kontrol prováděných v období dvou let 

před vývozem pozorovány žádné příznaky napadení 

houbou Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell 

a rostliny byly bezprostředně před vývozem 

testovány.  

Platanus L. - platan 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem z USA nebo Arménie  

(12./4AI)  

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Ceratocystis fimbriata f.sp. platani 
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Walter.  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 
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chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 
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v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 
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iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Poaceae – viz Graminae 

Poncirus Raf. – citronečník  

a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella Swingle 

původem ze třetích zemí  

(16./3A) 

Zákaz dovozu 

Populus L. - topol 

rostliny s listy, původem ze severoamerických zemí  

(3./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze třetích zemí 

(13.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. 

původem z kontinentálních amerických zemí 

(13.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Mycosphaerella populorum G. E. 

Thompson.  

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference 

Organizace spojených národů pro výživu a 

zemědělství (FAO) v listopadu 1997 (dále jen 

„mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření“). 

Název oblasti prosté Anoplophora chinensis musí 

být uveden v kolonce „místo původu“ v osvědčení 
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podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 
a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 
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„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 
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destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 
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produkce. 

Portulaca L. - šrucha 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 
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vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Prunus L. – slivoň  

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně 

(Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, 

slivoně, myrobalánu a trnky  

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L. a jejich kříženci, původem z neevropských zemí 

s výjimkou neevropských zemí středozemní oblasti, 

Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních 

států USA 

(18./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 
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původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- pro Prunus L.: 

- Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (ESFY) /syn. 

European stonefruit yellows phytoplasma/  

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye 

/syn. =Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) 

Vauterin et al./ 

- pro Prunus persica (L.) Batsch 

- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) 

Young et al. 

- pro všechny druhy: 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

rostliny následujících druhů rodu Prunus L., původem 

ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox potyvirus:  

- Prunus amygdalus Batsch  

- Prunus armeniaca L.  

- Prunus blireiana Andre  

- Prunus brigantina Vill.  

- Prunus cerasifera Ehrh.  

- Prunus cistena Hansen  

- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.  

- Prunus domestica ssp. domestica L.  

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.  

- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.  

- Prunus glandulosa Thunb. 

- Prunus holosericea Batal.  

- Prunus hortulana Bailey  

- Prunus japonica Thunb  

- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne  

- Prunus maritima Marsh.  

- Prunus mume Sieb. et Zucc.  

- Prunus nigra Ait.  

- Prunus persica (L.) Batsch  

- Prunus salicina L.  

- Prunus sibirica L.  

- Prunus simonii Carr.  

- Prunus spinosa L.  

- Prunus tomentosa Thunb.  

- Prunus triloba Lindl.  

- jiné k Plum pox potyvirus náchylné druhy Prunus L.  

(23.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze 

semen, byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, 

ve kterém je požadováno, aby rostliny byly 

získány v přímé linii z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a úředně testovaného 

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo 

jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox 

virus /potyvirus/ a shledaného prostým tohoto 

škodlivého organismu, nebo  

- přímo získány z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a v průběhu posledních 

tří ukončených vegetačních období nejméně 

jednou úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných 

metod nejméně na Plum pox virus /potyvirus/ a 

shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, 

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných 

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od 

začátku posledních tří ukončených vegetačních 

období pozorovány žádné příznaky choroby 

působené Plum pox virus /potyvirus/ 

c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky 

chorob působených jinými viry nebo virům 

podobnými původci chorob, byly odstraněny. 

a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. 

vyskytují příslušné škodlivé organismy: 

- Tomato ringspot virus /nepovirus/  

 

b) původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné 

škodlivé organismy: 

- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) 

- Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic 

pelamoviroid/ (americký)  

- Peach phony rickettsia 

- Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/ 

- Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/ 

- Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký) 

- Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/ 

 

c) původem z neevropských zemí, ve kterých se 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, 

ve kterém je požadováno, aby rostliny byly 

získány v přímé linii z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a úředně testovaného 

s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo 

jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů, nebo 

-  

− získány v přímé linii z materiálu 

udržovaného za vhodných podmínek a 

podrobeného v průběhu posledních tří 

ukončených vegetačních období alespoň 

jednou úřednímu testování s použitím 
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vyskytují příslušné škodlivé organismy: 

- Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry 

virus/ 

(23.2./4AI) 

vhodných indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod alespoň na příslušné 

škodlivé organismy a shledaného v těchto 

testech prostým těchto škodlivých 

organismů 

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných 

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od 

začátku posledních tří ukončených vegetačních 

období pozorovány žádné příznaky chorob 

působených uvedenými škodlivými organismy. 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány v místě produkce stanoveném v souladu s 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření 

jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 



Část 9. - ROSTLINY 

 195 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

( rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 
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km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 
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nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 
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nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Pseudotsuga Carr. – douglaska (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(10./4AI)  

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.  

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco – douglaska tisolistá (viz též Pseudotsuga)  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 
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in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

původem ze třetích zemí 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

Rostlinolékařské osvědčení potvrzuje v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“, že rostliny pocházejí z místa 

produkce, které je registrováno úřední organizací ochrany 

rostlin v zemi původu, a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, a 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté houby 

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, 

stanovené v zemi původu úřední organizací ochrany 

rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními 

standardy pro rostlinolékařská opatření. V kolonce 

„místo původu“ musí být uveden název oblasti 

prosté houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

c) pocházejí z místa produkce, kde nebyly během 

úředních kontrol prováděných v období dvou let 

před vývozem pozorovány žádné příznaky napadení 

houbou Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell 

a rostliny byly bezprostředně před vývozem 

testovány. 

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. – lapina škumpolistá, paořech škumpolistý  

rostliny určené k pěstování,  

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(11.4./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané 

za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

13). Název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Pyracantha Roem. – hlohyně 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  
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a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI)  

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Pyrus L. - hrušeň 

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus 

L. a jejich kříženci, původem z neevropských zemí 

s výjimkou neevropských zemí středozemní oblasti, 

Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních 

států USA 

(18./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 
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b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- Phyllosticta solitaria Ellis et Everhart 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline 

mycoplasm /phytoplasma/ 

(20./4AI) 

Úřední potvrzení, že z místa produkce a z jeho 

bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech 

ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u 

kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření 

na Pear decline mycoplasm /phytoplasma/. 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 
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republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

 

 

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 
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zamoření.   

Původem z Číny 

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 
e) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

f) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 



Část 9. - ROSTLINY 

 204 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

g) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

h) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 
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organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Quercus L. - dub 

rostliny s listy, původem z neevropských zemí  

(2./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem z USA 

(11.01/4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých 

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 

původem z neevropských zemí 

(11.1./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Cronartium spp. (neevropských 

druhů). 

rostliny určené k pěstování 

(11.2./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr nebo  

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí 

nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období žádné příznaky 

napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 
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Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 
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vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Rhododendron L. - pěnišník, rododendron  

původem z USA, s výjimkou Rhododendron simsii 

Planch. 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Ribes L. – rybíz, meruzalka 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

Rosa L. – růže  

původem z neevropských zemí, s výjimkou rostlin ve 

vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodů 

(9./3A) 

Zákaz dovozu  

Rosa gymnocarpa Nutt. – růže nahoplodá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 
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zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Rosaceae – růžovité  

bylinné vytrvalé rostliny z čeledi Rosaceae, s výjimkou 

Fragaria L., původem ze třetích zemí, jiných než 

evropských a středozemních  

(44./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny: 

- byly vypěstovány ve školkách a 

- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a  

- byly ve vhodných termínech a před vývozem 

kontrolovány a 

- byly shledány prostými příznaků napadení 

škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými 

organismy a  

- buď byly shledány prostými známek přítomnosti 

škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo 

příznaků napadení těmito organismy, nebo byly 

podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto 

organismů. 

Rubus L. – maliník, ostružiník  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách 

vyskytují příslušné škodlivé organismy, jimiž jsou: 

- Arabis mosaic virus /nepovirus/ 

- Raspberry ringspot virus /nepovirus/ 

- Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/ 

- Tomato black ring virus /nepovirus/ 

- jiné neevropské viry a virům podobné organismy 

(19.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky chorob působených 

příslušnými škodlivými organismy. 

a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. 

vyskytují příslušné škodlivé organismy  

- Tomato ringspot virus /nepovirus/  

- Black raspberry latent virus /ilarvirus/  

- Cherry leafroll virus /nepovirus/  

- Prunus necrotic ringspot virus /ilarvirus/ 

 

b) původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné 

škodlivé organismy  

- Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký) 

- Raspberry leaf curl virus /luteovirus/ (americký)  

a) rostliny musí být prosty mšic včetně jejich vajíček, 

b) úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního 

schématu, ve kterém je požadováno, aby 

rostliny byly získány v přímé linii z materiálu 

udržovaného za odpovídajících podmínek 

a úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto 
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(24./4AI) škodlivých organismů, nebo  

- přímo získány z materiálu udržovaného za 

odpovídajících podmínek a v průběhu 

posledních tří ukončených vegetačních období 

nejméně jednou úředně testovaného s použitím 

vhodných indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů,  

bb) na rostlinách v místě produkce nebo na 

náchylných rostlinách v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od začátku posledního ukončeného 

vegetačního období pozorovány žádné příznaky 

chorob působených uvedenými škodlivými 

organismy. 

Sabal Adans. – sabal (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Sabal umbraculifera (Jacq.) Mart. – sabal  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 
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zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Salix L. – vrba 
 

 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 
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chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(Nařízení SRS č.j. SRS 014522/2012 ze dne 6.4.2012, 

rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

i) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

j) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 
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Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

k) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

l) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 

seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 



Část 9. - ROSTLINY 

 213 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Salix caprea L. – vrba jíva (viz též Salix) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 
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Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. – sekvoje stálezelená, s. vždyzelená (viz též Coniferales) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

 

Severinia Ten. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Solanaceae – lilkovité (viz též Capsicum annuum, Lycopersicon lycopersicum, Nicotiana, Solanum, 

Solanum melongena) 

rostliny Solanaceae, s výjimkou hlíz Solanum 

tuberosum L. a rostlin stolonotvorných a hlízotvorných 

druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, původem ze 

třetích zemí, jiných než evropských a středozemních 

zemí 

Zákaz dovozu  

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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(13./3A) 

původem ze třetích zemí  

(3./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato 

stolbur mycoplasm /phytoplasma/ 

(25.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky napadení Potato 

stolbur mycoplasm /phytoplasma/. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato 

spindle tuber viroid, s výjimkou hlíz Solanum 

tuberosum L.  

(25.6./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách 

v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Potato spindle tuber viroid. 

Solanum L. – lilek (viz též Solanaceae) 

rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů 

Solanum L. nebo jejich kříženců, s výjimkou hlíz 

Solanum tuberosum L. (sadbových brambor), původem 

ze třetích zemí 

(11./3A) 

Zákaz dovozu 

Solanum lycopersicum L. – rajče (viz též Solanum a Solanaceae) 

Rostliny kromě pladů a osiva 

(25.7.1./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Keiferia lycopersicella 

(Walsingham), 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany 

rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení.“. 

Solanum melongena L. - lilek vejcoplodý (viz též Solanum a Solanaceae) 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ 

(25.7./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:  

a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo  

b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky napadení Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./. 

Rostliny kromě pladů a osiva 

(25.7.1./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Keiferia lycopersicella 

(Walsingham), 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení.“. 
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Sorbus L. – jeřáb 

původem ze třetích zemí  

(1./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin 

v tkáňové kultuře, pylu a osiva, původem z Kanady a 

USA. 

 
(14.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Saperda candida 

Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prosté Saperda candida Fabricius: 

i) které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled  

a  

ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma 

úředním kontrolám, které jsou prováděny ve 

vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli 

příznaky napadení Saperda candida Fabricius 

a 

iii) kde rostliny byly pěstovány v místě: 

– s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení 

Saperda candida Fabricius,  

nebo  

– obklopeném nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 500 m při uplatnění vhodného 

preventivního ošetření, kde každoroční 

úřední průzkumy prováděné ve vhodných 

obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda 

candida Fabricius,  

a 

iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, 

zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na 

přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně 

destruktivního vzorkování. 

rostliny určené k pěstování 

(17./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za 

prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES  nebo 

b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve 

vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

v souladu s příslušným mezinárodním standardem 

pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto 

škodlivého organismu, a které byly jako takové 

uznány čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES nebo 

c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho 

bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky 

napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., 

byly odstraněny. 

Sorghum L. - čirok 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt úřední potvrzení: 
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Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 

na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  
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Spinacia L. – špenát 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Strelitziaceae  

původem ze třetích zemí  

(7./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny zakořenělé nebo s ulpělým či připojeným 

pěstebním substrátem  

(18./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus 

citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) 

Thorne nebo 

b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa 

produkce byly v období od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období podrobeny 

úřednímu nematologickému testování nejméně na 

Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus 

similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že 

vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.  

Swinglea Merr. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

Kromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené 

v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. oddílu I části A této 

přílohy, úřední potvrzení, že rostliny 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Syagrus Mart. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Syringa vulgaris L. – šeřík obecný 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Tanacetum L. – vratič (viz též Compositae) 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 
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Taxus L. – tis (viz též Coniferales) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Tetradium Lour. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Toddalia Juss. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Trachycarpus H. Wendl. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene Úřední potvrzení, že rostliny: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl – žumara ztepilá  

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 

alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Trientalis latifolia Hook. - sedmikvítek 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 
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b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Triphasia Lour. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Trithrinax Mart. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

národní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno národní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

Tsuga Carr. – jedlovec (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

rostliny určené k pěstování 

(10./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce 

nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od 

začátku posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.  

Ulmus L. - jilm 

původem ze severoamerických zemí  

(14./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení  Candidatus Phytoplasma ulmi‘ 

původem ze třetích zemí, ve kterých je znám výskyt 

Anoplophora chinensis (Forster) – Filipíny, Indonésie, 

Japonsko, Jižní Korea, Korejská lidově-demokratická 

republika, Malajsie, Myanmar, Taiwan, Vietnam a 

USA  

( rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) 

 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že: 

a) rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které 

je registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření, přijatými podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin revidované a schválené 

rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace 

spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v 

listopadu 1997 (dále jen „mezinárodní standardy pro 

fytosanitární opatření“). Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v osvědčení podle § 23 zákona; nebo  

b) rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem 

pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let 

trvale pěstovány v místě produkce stanoveném v 

souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření jako prosté Anoplophora chinensis: 

ba) které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato 

organizace nad ním vykonává dohled a  

bb) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma úředním kontrolám zaměřeným na 

zjišťování jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a prováděným 

v období vhodném pro výskyt možných 

příznaků, při kterých nebyly žádné 

příznaky výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 

bc) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti:  
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— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis fyzickou 

zábranou, nebo  

— v němž se aplikují preventivní ošetření 

účinnými přípravky na ochranu 

rostlin a které je do vzdálenosti 

alespoň 2 km od své hranice 

obklopené nárazníkovou zónou, ve 

které se provádějí každoročně úřední 

průzkumy na zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu Anoplophora 

chinensis v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků. V případě 

zjištění příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis 

v nárazníkové zóně musí být přijato 

neprodleně opatření k jeho úplné 

eradikaci a 

bd) kde byly rostliny, zvláště jejich kmeny a kořeny, 

těsně před vývozem úředně podrobeny pečlivé 

prohlídce zaměřené na výskyt Anoplophora 

chinensis. Tato prohlídka by měla zahrnovat i 

prohlídku vnitřních pletiv rostlin (dále jen 

„destruktivní vzorkování“). Velikost vzorku 

podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo 

možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření.   

Původem z Číny 

(rozhodnutí Komise 2012/138/ES, v platném znění) a) že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, 

které je registrováno čínskou státní organizací 

ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává 

dohled, a které je umístěno v oblasti prosté 

Anoplophora chinensis, stanovené touto organizací v 

souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 

fytosanitární opatření. Název oblasti prosté 

Anoplophora chinensis musí být uveden v kolonce 

„místo původu“ v rostlinolékařském osvědčení; nebo  

b) že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před 

vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších 

dvou let trvale pěstovány v místě produkce 

stanoveném v souladu s mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření jako prosté Anoplophora 

chinensis: 

i) které je registrováno čínskou státní 

organizací ochrany rostlin a tato 

organizace nad ním vykonává 

dohled a  

ii) které je každoročně podrobeno alespoň 

dvěma důkladným úředním 

kontrolám zaměřeným na zjišťování 

jakýchkoliv příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

prováděným v období vhodném pro 

výskyt možných příznaků, při 

kterých nebyly žádné příznaky 

výskytu Anoplophora chinensis 

zjištěny a 
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iii) v němž byly rostliny pěstovány na 

stanovišti: 

— zcela zajištěném proti průniku 

Anoplophora chinensis 

fyzickou zábranou, nebo  

— kde se aplikují vhodná 

preventivní ošetření proti 

Anoplophora chinensis a 

které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o 

poloměru alespoň dva 

km, v níž se každoročně 

ve vhodných obdobích 

provádějí úřední 

průzkumy zaměřené na 

zjišťování přítomnosti 

nebo příznaků výskytu 

Anoplophora chinensis a 

v níž při zjištění příznaků 

výskytu Anoplophora 

chinensis musí být 

neprodleně přijata 

eradikační opatření k 

obnovení nárazníkové 

zóny jakožto území 

prostého Anoplophora 

chinensis, a 

iv) kde byly zásilky rostlin bezprostředně 

před vývozem podrobeny důkladné 

úřední prohlídce, zaměřené na 

výskyt Anoplophora chinensis, 

soustředěné zejména na kmeny a 

kořeny rostlin, zahrnující i 

destruktivní vzorkování; velikost 

vzorku podrobeného kontrole musí 

být taková, aby bylo možno s 99 % 

jistotou detekovat i 1 % stupeň 

zamoření; nebo 

c) že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují 

požadavky písmene b), na které byly naroubovány 

rouby, které splňují následující požadavky:  

d) registrační číslo místa produkce. 

Současně mohou být náchylné rostliny pocházející z Číny 

dováženy do EU tehdy, pokud místo produkce 

těchto rostlin: 

i) je označeno jedinečným 

registračním číslem přiděleným 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin; 

ii) je uvedeno v nejaktuálnější verzi 
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seznamu míst produkce, sestaveném 

čínskou státní organizací ochrany 

rostlin, která splňují požadavky 

stanovené v bodu 2) písm. a) a b), 

který předala Komise členským 

státům; 

iii) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o odstranění ze seznamu míst 

produkce, ať už proto, že čínská 

státní organizace ochrany rostlin 

shledala, že místo produkce 

nesplňuje podmínky stanovené v 

bodu 2) písm. b), a informovala o 

tom Komisi, nebo proto, že Komise 

informovala Čínu o důkazech 

výskytu Anoplophora chinensis při 

dovozu náchylných rostlin z tohoto 

místa produkce; 

iv) nebylo v průběhu 

předcházejících dvou let předmětem 

informace předané Komisí členským 

státům o tom, že čínská státní 

organizace ochrany rostlin zjistila 

při kontrolách v registrovaném místě 

produkce, že nejsou splněny 

požadavky stanovené v bodu 2), 

písm. b), podbodech ii), iii) nebo iv) 

a informovala o tom Komisi, nebo  

Str. 1-9/4 Nařízení č.j.: SRS 014522/2012 

Komise získala důkazy z jiných zdrojů, že uvedené místo 

produkce nesplňuje požadavky stanovené v bodu 2), nebo 

že výskyt Anoplophora chinensis byl zjištěn na 

náchylných rostlinách dovezených z tohoto místa 

produkce. 

Ulmus davidiana Planch. – jilm (viz též Ulmus) 

rostliny určené k pěstování,  

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(11.4./4AI) 

 Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané 

za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

13). Název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Ulmus parvifolia Jacq. – jilm čínský (viz též Ulmus) 

rostliny určené k pěstování,  

původem z Kanady, Číny, Japonska, Mongolska, 

Korejské republiky, Ruska, Tchaj-wanu a USA 

(11.4./4AI) 

 

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané 

za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s 

postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES 

13). Název oblasti musí být uveden 

v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo 

původu“. 

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

původem z USA  Rostlinolékařské osvědčení: 
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(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Vaccinium ovatum Pursh. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 
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Vepris Comm. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Verbena L. – sporýš 

původem ze třetích zemí  

(6./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Viburnum L. - kalina 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, ve 

kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. Název 

oblasti se uvede v osvědčení do kolonky „místo 

původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, že 

na náchylných rostlinách v místě produkce nebyly 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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zjištěny žádné příznaky neevropských kmenů 

původce náhlého odumírání dubů Phytophthora 

ramorum Werres, De Cock  Man in‘t Veld 

v průběhu kontrol ani při laboratorním testování 

rostlin s podezřelými příznaky, prováděných od 

počátku posledního ukončeného vegetačního období; 

a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a odesláním 

náchylných rostlin odebrány reprezentativní vzorky 

rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole shledány 

prosté neevropských kmenů původce náhlého odumírání 

dubů Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí být zaznamenán 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ tohoto osvědčení 

v tomto znění: „found free from non-European isolates of 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld“ ("shledáno prosté neevropských kmenů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man in‘t 

Veld"). 

Viciaceae – viz Leguminosae 

Vinca L. - barvínek 

původem ze třetích zemí, v nichž je znám výskyt 

Xylella fastidiosa 

(Rozhodnutí Komise 2014/497/EU) 

úřední potvrzení: 

a) že rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace 

nad ním vykonává dohled, a které je umístěno v 

oblasti prosté škodlivého organismu stanovené 

touto organizací v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Název oblasti prosté škodlivého 

organismu musí být uveden v kolonce „místo 

původu“.  

nebo 

b) vše následující 

- rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti 

produkce, které splňuje následující podmínky:  

i) je stanoveno jako prosté dotčeného organismu a 

jeho přenašečů v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

ii) je registrováno státní organizací ochrany rostlin 

v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled;  

iii) je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného 

organismu jeho přenašeči;  

iv) je podrobováno vhodným fytosanitárním 

ošetřením, aby zůstalo prosté přenašečů 

dotčeného organismu;  

v) je každoročně podrobováno alespoň dvěma 

úředním prohlídkám prováděným ve vhodných 

termínech. Během předchozích prohlídek nebyly 

zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem 

ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření 
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na napadení provedeno testování a byla potvrzena 

nepřítomnost dotčeného organismu;  

- v těsné blízkosti stanoviště produkce se provádí 

fytosanitární ošetření proti přenašečům dotčeného 

organismu;  

- partie dotčených rostlin byly podrobeny 

každoročnímu testování na základě odběru vzorků 

a byla vyloučena bezpříznaková přítomnost 

dotčeného organismu;  

- rostliny byly přepravovány mimo letové období 

známých přenašečů dotčeného organismu, nebo v 

uzavřených kontejnerech či obalech, aby se 

zajistilo, že nedojde k napadení dotčeným 

organismem nebo některým z jeho známých 

přenašečů;  

- bezprostředně před vývozem byly partie rostlin 

podrobeny úřední vizuální prohlídce, odběru 

vzorků a testování při použití systému odběru 

vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, 

že míra výskytu dotčeného organismu na 

uvedených rostlinách je nižší než 1 %, a zvlášť 

zaměřeného na rostliny vykazující podezřelé 

příznaky napadení tímto organismem.  

Vitis L. – réva 

původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska 

(15./3A) 

Zákaz dovozu  

(32./4B) Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny mají původ a byly vypěstovány v místě 

produkce v zemi,  v níž se nevyskytuje Grapevine 

flavescence dorée mycoplasm /phytoplasma/; nebo 

b) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě 

produkce v oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů za prostou Grapevine 

flavescence dorée MLO, 

nebo 

c)  rostliny mají původ a byly pěstovány v České 

republice, Francii [Alsasko, Champagne-Ardenne, 

Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce 

Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a 

Lotrinsko] nebo v Itálii (Apulie, Basilicata a 

Sardinie), 

nebo 
cc) rostliny mají původ a byly pěstovány ve Švýcarsku 

(kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina), 

nebo 

 

d) rostliny mají původ a byly vypěstovány v místě 

produkce, kde:  

(aa) na matečných rostlinách nebyly od počátku 

posledních dvou ukončených vegetačních 

období pozorovány žádné příznaky napadení 

Grapevine flavescence dorée mycoplasm 

/phytoplasma/; a 
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(bb) buď,  

(i) na rostlinách v místě produkce nebyly 

zjištěny žádné příznaky napadení Grapevine 

flavescence dorée mycoplasm /phytoplasma/; 

nebo, 

(ii) rostliny byly podrobeny ošetření horkou 

vodou o teplotě nejméně 50°C po dobu 

45 minut za účelem likvidace výskytu 

Grapevine flavescence dorée mycoplasm 

/phytoplasma/. 

  

Washingtonia H. Wendl. (viz též Palmae) 

rostliny určené k pěstování, které mají průměr kmene 

u paty větší než 5 cm  

(37.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se 

nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), nebo 
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána 

státní organizací ochrany rostlin za prostou 

Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření, 

nebo  
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před 

vývozem v místě produkce: 
- které je registrováno státní organizací ochrany 

rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním 

vykonává dohled a, 

- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou 

fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia 

archon (Burmeister) nebo za použití vhodných 

preventivních ošetření a  

- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení 

Paysandisia archon (Burmeister) při 3 úředních 

prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou 

dobu, včetně bezprostředně před vývozem. 

rostliny o průměru kmene u paty větším než 5 cm, 

původem ze třetích zemí 

(Nařízení SRS č.j. SRS 026285/2008 ze dne 6.1.2009, 

rozhodnutí Komise 2007/365/ES, v platném znění) 

 

Zrušeno od 1.10.2018 rozhodnutím 2018/490 ze dne 

21.3.2018. 

Rostlinolékařské osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ potvrzuje, že rostliny, včetně rostlin 

z přírodních stanovišť: 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) stanovené 

v zemi původu státní organizací ochrany rostlin 

v souladu s příslušnými mezinárodními standardy 

pro fytosanitární opatření; v kolonce „místo původu“ 

rostlinolékařského osvědčení se uvádí název oblasti 

prosté nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

nebo 

c) byly pěstovány po dobu alespoň jednoho roku před 

vývozem v místě produkce: 

i) které je registrováno a kontrolováno úředním 

orgánem ochrany rostlin v zemi původu, a 

ii) kde byly rostliny umístěny v prostoru zcela 

zabezpečeném proti proniknutí nosatce 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) buď 

fyzickou zábranou nebo použitím vhodných 

preventivních ošetření, a 

iii) kde byly během úředních kontrol prováděných 
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alespoň jednou za tři měsíce a bezprostředně 

před vývozem shledány prostými příznaků 

napadení nosatcem Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier). 

Zanthoxylum L. 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi 

původu a tato organizace nad ním vykonává dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del 

Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae 

Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je 

uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“. 

Rostliny Zea mays L., kromě živého pylu, rostlinných 

tkáňových kultur, semen a zrn, původem z Afriky nebo 

z Ameriky (rozhodnutí Komise 2018/638, ze dne 

23.dubna 2018. Platnost od 1.6.2018 do 31.5.2020. 

Rostliny musí splnit následujcííc požadavky: 

a) musí být opatřeby rostlinolékařským osvědčením 

b) v dodatkovém prohlášení musí  být uvedena 

garance podle čl. 4 rozhodnutí 

c) při dovozu do Unie jsou zkontrolovány příslušným 

úřadem a nebyl zjištěn výskyt dotčeného 

organismu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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ČÁST 10. - ŘEZANÉ KVĚTINY A VĚTVE, ČÁSTI ROSTLIN 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: Do této kapitoly jsou zařazeny nejen řezané květiny a větve, ale také části rostlin, včetně listí (listů), 

jehličí (jehlic), šišek a pylu. Pro druhy rostlin vyžadujících RO, RR platí níže uvedené požadavky, s výjimkou 

malých množství. Definice pojmu "malé množství" dle § 4 vyhlášky je uvedena v části 2. 

 

 

Zvláštní požadavky 
 

Abies Mill. – jedle (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Acer macrophyllum Pursh. – javor velkolistý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Acer pseudoplatanus L. – javor klen 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 
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původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Acer saccharum Marsh. - javor cukrový 

původem z  USA a Kanady 

(2./9BI) 

RO, RR 

Actinidia –rod (živý pyl)  

Původem ze třetích zemí,  

(Rozhodnutí SRS 015402/2013 ze dne 19.3.201, 

rozhodnutí komise 2012/756/ES, v platném znění) 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, 
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto 

Bod 2) Osvědčení musí obsahovat informace o tom, že 
je splněn jeden z těchto bodů:  

a) Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v zemi, ve 
které se nevyskytuje dotčený organismus.  

b) Dotčené rostliny byly trvale pěstovány v oblasti 
prosté škodlivých organismů vymezené s ohledem na 
dotčený organismus vnitrostátní organizací ochrany 
rostlin země původu v souladu s mezinárodním 
standardem FAO pro fytosanitární opatření (dále jen 
„ISPM“) č. 4 ( 1 ).  

c) Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě 
produkce prostém škodlivého organismu nebo na 
stanovišti produkce prostém škodlivého organismu 
vymezeném s ohledem na dotčený organismus 
vnitrostátní organizací ochrany rostlin v souladu s 
ISPM č. 10 ( 2 ). Dotčené rostliny byly pěstovány v 
zařízení s takovým stupněm izolace a ochrany před 
okolním prostředím, který fakticky zabraňuje vniknutí 
dotčeného organismu. V tomto místě byly dotčené 
rostliny během posledního ukončeného vegetačního 
období před vývozem dvakrát úředně prohlédnuty v 
období, která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků 
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infekce, a byly shledány prostými dotčeného 
organismu.  

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o 
poloměru nejméně 500 m, kde byly během posledního 
ukončeného vegetačního období před vývozem 
dvakrát provedeny úřední prohlídky v období, která 
jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce, a 
všechny rostliny vykazující příznaky infekce, které byly 
zjištěny při těchto kontrolách, a všechny sousedící 
dotčené rostliny do vzdálenosti 5 m byly okamžitě 
zničeny.  

d) Dotčené rostliny byly vyprodukovány v místě 
produkce prostém škodlivého organismu vymezeném 
s ohledem na dotčený organismus vnitrostátní 
organizací na ochranu rostlin v souladu s ISPM č. 10 ( 2 
).  

Uvedené místo produkce je obklopeno zónou o 
poloměru 4 500 m. V uvedeném místě produkce a v 
celé této zóně byly během posledního ukončeného 
vegetačního období před vývozem dvakrát provedeny 
úřední prohlídky, odběr vzorků a testování v období, 
která jsou nejvhodnější pro odhalení příznaků infekce. 
Při těchto úředních prohlídkách, odběru vzorků a 
testování nebyl dotčený organismus zjištěn. 

3) Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 
písm. c) nebo d), musí osvědčení navíc obsahovat 
informaci, že je splněn jeden z těchto bodů:  

a) Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných 
rostlin vypěstovaných za podmínek, které jsou v 
souladu s bodem 2 písm. a), b) nebo c).  

b) Dotčené rostliny pocházejí přímo z matečných 
rostlin, které byly podrobeny předchozímu 
individuálnímu testování, které potvrdilo 
nepřítomnost dotčeného organismu.  

c) Dotčené rostliny byly testovány podle plánu odběru 
vzorků umožňujícího s 99 % spolehlivostí potvrdit, že 
míra výskytu dotčeného organismu v dotčených 
rostlinách je nižší než 0,1 %.  

4) Pokud jsou poskytnuty informace uvedené v bodě 2 
písm. b), musí být v osvědčení v kolonce „místo 
původu“ uveden název oblasti prosté škodlivých 
organismů. 

Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris - netík 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 
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b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Adiantum jordanii C. Muell. - netík 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Aesculus californica (Spach) Nutt. – jírovec kalifornský 
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původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Aesculus hippocastanum L. – jírovec maďal 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 
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odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Aegle Corrêa 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Aeglopsis Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Afraegle Engl 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Amiris P. Browne 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Apium graveolens L. - miřík celer 

listová zelenina viz část 12. - Ovoce a zelenina  

Arbutus menziesii Pursh. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Arbutus unedo L. - planika 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

RO 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri


Část 10. – ŘEZANÉ KVĚTINY A VĚTVE 

 240 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Arctostaphylos Adans. - medvědice  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 
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být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Aster L. – hvězdnice, astra 

původem z neevropských zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI)  

Úřední potvrzení, že řezané květiny:  

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

 

Atalantia Corrêa 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 

RO, RR 

Balsamocitrus Stapf  

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Betulla L. – bříza  

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 

RO, RR 

řezaných větví s listy nebo bez listů  

(11.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země prosté 

Agrilus anxius Gory. 

Burkillanthus Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Calluna vulgaris (L.) Hull – vřes obecný 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Calodendrum Thunb. 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Camellia L. - kamélie 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 
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Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Casimiroa La Llave 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v 

daném prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 

200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení 

Trioza erytreae Del Guercio. 

Castanea Mill. - kaštanovník 

rostliny s listy, původem z neevropských zemí  

(2./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 
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původem z neevropských zemí  

(11.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Cronartium spp. (neevropských 

druhů). 

Castanea sativa Mill. – kaštanovník jedlý (viz též Castanea) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Cedrus Trew. – cedr (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Choisya Kunth 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 
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organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza 

erytreae Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Citrus L. – citrus  

a jeho kříženci s Fortunella Swingle a Poncirus Raf. 

původem ze třetích zemí  

(16./3A) 

Zákaz dovozu  

Citropsis Swingle & Kellerman 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Clausena Burm. F. 

původem ze třetích zemí  

 (2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri


Část 10. – ŘEZANÉ KVĚTINY A VĚTVE 

 246 

(18.1./4AI) Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza 

erytreae Del Guercio. 

Coniferales – jehličnany (viz též Abies, Cedrus, Chamaecyparis, Juniperus, Larix, Picea, Pinus, 

Pseudotsuga,Sequoia, Taxus a Tsuga) 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí  

(8.1./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly 

vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté 

Pissodes spp. (neevropských druhů). 

rostliny vyšší než 3 m, původem z neevropských zemí 

(8.2./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly 

vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté 

Scolytidae. spp. (neevropských druhů). 

Dendranthema (DC) Des Moul. - listopadka 

původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 

RO, RR  

(27.2./4AI)  Úřední potvrzení, že:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera 

litura (Fabricius) nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

(32.2./4AI) Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

Dianthus L. - hvozdík 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

(27.2./4AI) Úřední potvrzení, že:  

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera 

litura (Fabricius) nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

(32.2./4AI) Úřední potvrzení, že řezané květiny:  

- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

Eremocitrus Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Eryngium L. - máčka 

původem z neevropských zemí 

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Esenbeckia Kunth. 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI)  

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Fagus sylvatica L. – buk obecný 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Fortunella Swingle – kumkvat  

a jeho kříženci s Citrus L., Poncirus Raf. 

původem ze třetích zemí  Zákaz dovozu  

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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(16./3A) 

Frangula californica (Eschsch.) Gray - krušina 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Frangula purshiana (DC.) Cooper – krušina Purschova 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 
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osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Glycosmis Corrêa 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b)

 rostli

ny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany 
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rostlin uznala podle příslušných mezinárodních 

standardů pro fytosanitární opatření za prostou 

Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Griselinia littoralis Raoul 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Gypsophila L. - šater 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR  

(32.2/4AI) Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

původem z neevropských zemí  

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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(Gennadius) /neevropských populací/. 

Hamamelis virginiana L. – vilín virginský 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 



Část 10. – ŘEZANÉ KVĚTINY A VĚTVE 

 253 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Hypericum L. - třezalka 

původem z neevropských zem 

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Chamaecyparis Spach. – cypřišek (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Juniperus L. – jalovec (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Kalmia latifolia L. – mamota širokolistá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 
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vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Larix Mill. – modřín (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Laurus nobilis L. – vavřín vznešený 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Leucothoe D. Don  

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 
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22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Limonia L. 

původem ze třetích zemí  

 (2.1./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Lisianthus L.  

původem z neevropských zem 

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray - zimolez srstnatý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 
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vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Magnolia L. - šácholan, magnólie 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Manihot esculenta Crantz 

lity původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Merrillia Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 
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organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC - kysopa 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Microcitrus Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2.1./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Murraya J. Koenig ex L. 

původem ze třetích zemí  

(2.1./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v 

daném prostoru ani v okolní oblasti o šířce 

alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky 

napadení Trioza erytreae Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 
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organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Naringi Adans. 

původem ze třetích zemí  

 (2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume – pabuk šikmý 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Ocimum L. - bazalka 

listová zelenina viz část 12. - Ovoce a zelenina 

Orchidaceae – vstavačovité, orchideje 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(36.2./4AI) 

Úřední prohlášení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi 

Karny. 

původem z Thajska  

(Opatření SRS č.j. 0462/04/Ř-10 ze dne 22.6.2004, 

rozhodnutí Komise 98/109/ES) 

Řezané květiny orchidejí (Orchidaceae), dovážené na 

území České republiky, musí být buď: 

a) vypěstovány v místě produkce, které bylo při 

úředních kontrolách vykonaných nejméně jednou 

měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před 

vývozem shledáno prostým třásněnky Thrips palmi 

Karny; nebo 

b) celá zásilka musí být bezprostředně před vývozem 

vhodným způsobem fumigována tak, aby bylo 

zajištěno, že je prostá třásněnek (Thysanoptera). 

V části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení musí být uvedeno, zda bylo uplatněno 

opatření podle písm. a) nebo b), a pokud bylo použito 

opatření podle písm. b), musí být v části „Dezinsekční 

anebo dezinfekční ošetření“ rostlinolékařského 

osvědčení upřesněno, jaké fumigační ošetření bylo před 

vývozem provedeno. 

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green - vonokvětka cesmínolistá, v. různolistá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 
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b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Pamburus Swingle 

původem ze třetích zemí  

 (2.1./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Parrotia persica (DC) C.A. Meyer – parocie perská 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Pelargonium L'Hérit ex Ait – muškát, pelargónie 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

(27.2./4AI) Úřední potvrzení, že:  

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

známky přítomnosti Spodoptera eridania Cramer, 

Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera 

litura (Fabricius) nebo 

b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti 

těmto organismům. 

Phoenix L. - datlovník  

původem z Alžírska a Maroka 

(17./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

Photinia x fraseri Dress – blýskavka Fraserova 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 
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prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Pieris D. Don - pieris 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Picea A. Dietr. – smrk (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Pinus L. – borovice (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  
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šišky pro účely množení, původem ze třetích zemí  

(rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

viz osivo 

Poncirus Raf. - citronečník 

a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella Swingle 

původem ze třetích zemí  

(16./3A) 

Zákaz dovozu  

Populus L. - topol 

rostliny s listy, původem ze severoamerických zemí  

(3./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z kontinentálních amerických zemí 

(13.2./4AI)  

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Mycosphaerella populorum 

G. E. Thompson.  

Prunus L. - slivoň 

původem z neevropských zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

Pseudotsuga Carr. – douglaska (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco – douglaska tisolistá (viz též Pseudotsuga) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 
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Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

šišky pro účely množení, původem ze třetích zemí  

(rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

viz osivo  

Quercus L. - dub 

rostliny s listy, původem z neevropských zemí  

(2./3A) 

Zákaz dovozu  

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

původem z USA  

(11.01/4AI) 
Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí 

prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 

původem z neevropských zemí  

(11.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho 

bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního období žádné 

příznaky napadení Cronartium spp. (neevropských 

druhů).  

Rhododendron L. - pěnišník, rododendron  

původem z USA, s výjimkou Rhododendron simsii 

Planch. 

RO 
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(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

původem z USA, s výjimkou Rhododendron simsii 

Planch. 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Rosa L. - růže 

původem z neevropských zem 

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Rosa gymnocarpa Nutt. – růže nahoplodá 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 
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nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Salix caprea L. – vrba jíva 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. – sekvoje stálezelená, s. vždyzelená (viz též Coniferales) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

RO 
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22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Severinia Ten. 

původem ze třetích zemí  

(2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Solidago L. - zlatobýl 

původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 

RO, RR 

(32.2./4AI) Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

původem z neevropských zemí  

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Swinglea Merr. 

původem ze třetích zemí 

(2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Rostliny, kromě plodů a osiva  

(18.4./4AI) 

a) pocházejí ze země uznané podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

za prostou Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Syringa vulgaris L. – šeřík obecný 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Taxus L. – tis (viz též Coniferales) 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 
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Tetradium Lour. 

původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Toddalia Juss. 

původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Trachelium L. - zvonečkovec 

původem z neevropských zem 

(2./9BI) 

RO, RR 

původem z neevropských zemí  

(45.2./4AI) 
Úřední potvrzení, že řezané květiny: 

- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Trientalis latifolia Hook. - sedmikvítek 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Triphasia Lour a Vepris Comm 

původem ze třetích zemí 

(2.1/9BI) 
RO, RR 

Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Tsuga Carr. – jedlovec (viz též Coniferales) 

původem z neevropských zemí  

(1./3A) 

Zákaz dovozu  

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Vaccinium ovatum Pursh. 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Vepris Comm. 

původem ze třetích zemí 

(2.1/9BI) 
RO, RR 
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Rostliny, kromě plodů 

(18.1./4AI) 

rostliny pocházejí ze země uznané za prostou 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů 

nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v 

souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13). 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza 

erytreae Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 

Viburnum L. - kalina 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

RO 

původem z USA  

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 006995/2007 ze dne 

22.5.2007, rozhodnutí Komise 2002/757/ES, v platném 

znění) 

Rostlinolékařské osvědčení: 

a) potvrzuje, že náchylné rostliny pocházejí z oblastí, 

ve kterých výskyt neevropských kmenů původce 

náhlého odumírání dubů Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock  Man in‘t Veld není znám. 

Název oblasti se uvede v osvědčení do kolonky 

„místo původu“; nebo 

b) bylo vydáno po úředním ověření, které prokázalo, 

že na náchylných rostlinách v místě produkce 

nebyly zjištěny žádné příznaky neevropských 

kmenů původce náhlého odumírání dubů 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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Phytophthora ramorum Werres, De Cock  Man 

in‘t Veld v průběhu kontrol ani při laboratorním 

testování rostlin s podezřelými příznaky, 

prováděných od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období; a 

osvědčení potvrzuje, že byly před nakládkou a 

odesláním náchylných rostlin odebrány reprezentativní 

vzorky rostlin, které byly zkontrolovány a při kontrole 

shledány prosté neevropských kmenů původce náhlého 

odumírání dubů Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock  Man in‘t Veld. Výsledek této prohlídky musí 

být zaznamenán v kolonce „Dodatkové prohlášení“ 

tohoto osvědčení v tomto znění: „found free from non-

European isolates of Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld“ ("shledáno prosté 

neevropských kmenů Phytophthora ramorum Werres, 

De Cock  Man in‘t Veld"). 

Vitis L. - réva 

původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska 

(15./3A) 

Zákaz dovozu  

Zanthoxylum L. 

původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 

RO, RR 

Rostliny, kromě plodů a osiva 

(18.2./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae Del Guercio,  

nebo  

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae 

Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském 

osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je 

registrováno státní organizací ochrany rostlin v 

zemi původu a tato organizace nad ním vykonává 

dohled  

 a  

 kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou 

fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae 

Del Guercio  

 a 

 kde byly během posledního ukončeného 

vegetačního období ve vhodných obdobích před 

přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném 

prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza 

erytreae Del Guercio. 

Rostliny, kromě plodů 

(18.3./4AI) 

a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje 

Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama, 

nebo 

b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní 

organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diaphorina_citri
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v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“. 
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ČÁST 11. - HLÍZY A CIBULE 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: v této kapitole jsou zahrnuty hlízy a cibule určené k dalšímu pěstování. Sadbové brambory jsou 

uvedeny v samostatné kapitole, v části 13 - Brambory. 

 

 

Zvláštní požadavky 
 

Veškeré hlízy a cibule, určené k pěstování, původem 

ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

Allium ascalonicum L. - cibule šalotka  

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Allium cepa L. - cibule kuchyňská 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Allium schoenoprasum L. - pažitka pravá 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Camassia Lindl. - ladoník 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Chionodoxa Boiss. – ladonička 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’ – šafrán žlutý 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Galanthus L. – sněženka 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Galtonia candicans (Baker) Decne – litoška, letní hyacint 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Gladiolus Tourn. ex L. – mečík  

a jeho zakrslé kultivara a jejich kříženci jako jsou G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., 

G. ramosus hort. a G. tubergenii hort. 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 
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Hyacinthus L. – hyacint 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Iris L. – kosatec 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Ismene Herbert  

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Muscari Miller. – modřenec 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Narcissus L. - narcis  

rostliny původem ze třetích zemí  

(9./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

s výjimkou těch cibulí, u nichž je zřejmé podle balení 

nebo jiným způsobem, že jsou určené k přímému 

prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci 

podnikání nezabývají produkcí řezaných květin 

(30./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány 

během posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) 

Filipjev.  

Ornithogalum L. – snědek 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Puschkinia Adams – puškinie, modřenka 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Scilla L. – ladoňka 

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Solanaceae - lilkovité 

viz část 9 - Rostliny  

Tigrida Juss.  

původem ze třetích zemí 

(9./9AIII) 

Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Tulipa L. - tulipán 

rostliny původem ze třetích zemí  

(9./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

s výjimkou těch cibulí, u nichž je zřejmé podle balení 

nebo jiným způsobem, že jsou určené k přímému 

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány 

během posledního ukončeného vegetačního období 
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prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci 

podnikání nezabývají produkcí řezaných květin 

(30./4AI) 

žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) 

Filipjev.  
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ČÁST 12. - OVOCE A ZELENINA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: v této kapitole jsou uvedeny ovoce (plody) a zelenina (včetně listové zeleniny). Brambory jsou 

uvedeny ve zvláštní kapitole, v části 13 - Brambory. 

 

 

Zvláštní požadavky 
 

Annona L. - láhevník 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

 

Apium graveolens L. – miřík celer 

listová zelenina, původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 

RO, RR 

listová zelenina 

(32.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že listová zelenina: 

- pochází ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard 

a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

Capsicum L. – paprika  

Plody, původem ze třetích zemí 

3./9BI 

RO, RR 

původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté 

Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele 

(16.6./4AI) 

 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), 

nebo  

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick) a v rostlinolékařském 

osvědčení jsou uvedeny informace o 

sledovatelnosti, 

 a 

 v místě produkce byly ve vhodných obdobích 

během pěstebního období provedeny úřední 

kontroly včetně vizuální prohlídky 

reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že 

jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 

nebo 
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d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem 

tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření 

tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být 

uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla 

metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země. 

původem z Belize, Dominikánské republiky, 

Francouzské Polynésie, Guatemaly, Hondurasu, 

Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, 

Portorika, Salvadoru a USA, kde se vyskytuje 

Anthonomus eugenii Cano 

(36.3./4AI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor od 1.5.2016 Laos necertifikuje zásilky!! 

a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin uznala podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární 

opatření za prostou Anthonomus eugenii Cano a 

která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v 

kolonce „Dodatkové prohlášení“, 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Anthonomus eugenii 

Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, 

v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a které bylo 

prohlášeno za prosté Anthonomus eugenii Cano na 

základě úředních prohlídek prováděných v místě 

produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně 

jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem. 

Plody Capsicum L. původem z Afriky nebo z Ameriky 

(rozhodnutí Komise 2018/638, ze dne 23.dubna 2018. 

Platnost od 1.6.2018 do 31.5.2020. 

Rostliny musí splnit následujcííc požadavky: 

a) musí být opatřeby rostlinolékařským osvědčením 

b) v dodatkovém prohlášení musí být uvedena 

garance podle čl. 4 rozhodnutí 

c) při dovozu do Unie jsou zkontrolovány příslušným 

úřadem a nebyl zjištěn výskyt dotčeného 

organismu 

Citrus L. – citrus  

a jeho kříženci s Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea 

Merr. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

  Citrus L., a jeho kříženci s Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. a původem ze třetích zemí(16.1./4AI)  

Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí 

být vyznačen původ zboží. 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

úřední potvrzení, že 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 
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fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Citrus L., a jeho kříženci s Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. a původem ze třetích zemí (16.3./4AI) 

úřední potvrzení, že  

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 
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fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení) v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od začátku posledního vegetačního 

období zjištěny žádné příznaky napadení 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z 

plodů sklizených na stanovišti produkce 

nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky 

napadení tímto organismem. 

Citrus L., a jeho kříženci s Fortunella Swingle, 

Poncirus Raf. a původem ze třetích zemí s výjimkou 

plodů Citrus aurantium L, Citrus latifolia Tanaka 

původem ze třetích zemí  

(16.4/4AI) 

úřední potvrzení, že 

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl 

tento status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení) v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

 a  

 plody byly na základě úřední kontroly provedené 

na reprezentativním vzorku, který je definován 

podle mezinárodních standardů, shledány jako 

prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa,  

nebo 

d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa,  

 a 

 na stanovišti produkce byly během pěstebního 

období od začátku posledního vegetačního 
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období provedeny úřední kontroly a u plodů 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

 a 

 plody sklizené na stanovišti produkce byly během 

úřední kontroly provedené na reprezentativním 

vzorku, který je definován podle mezinárodních 

standardů, před vývozem shledány jako prosté 

příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování byly plody během úřední kontroly 

provedené na reprezentativním vzorku, který je 

definován podle mezinárodních standardů, před 

vývozem shledány jako prosté Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa  

a 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“ je uvedeno prohlášení, že 

plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému 

ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

Van der Aa, 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

 

Citrusové plody, kromě druhu Citrus aurantium L., 

pocházející z Brazílie 

Rozhodnutí komice 2004/416/ES  
o mimořádných opatřeních pro citrusové plody 

pocházející z Brazílie 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za 

prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů 

patogenních pro citrusové plody) postupem podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES a která je uvedena v 

osvědčení,  

nebo  

b) — od začátku posledního vegetačního období 

nebyly v místě produkce pozorovány žádné příznaky 

Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních 

pro citrusové plody) a na žádném z plodů sklizených v 

místě produkce se při příslušné úřední kontrole 

neprojevily žádné příznaky napadení tímto škodlivým 

organismem,  

a  

— místo produkce, balírny, vývozci a všechny ostatní 

hospodářské subjekty podílející se na manipulaci s 

plody jsou k tomuto účelu úředně registrováni. 
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Citrusové plody, kromě Citrus aurantium a Citrus 

latifolia pocházející z Brazílie, JAR a Uruguaye. 

Rozhodnutí Komise 2016/715 ze dne 11. května 2016 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise 2017/801 ze dne 8. 

května 2017, o změně prováděcího rozhodnutí 

2016/715, kterým se stanoví opatření proti zavlékání 

škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa do Unie. 

 

Změna  - Prováděcí rozhodnutí Komise 2019/449 ze 

dne 18. března 2019. 

 

Citrusové plody, kromě Citrus auranticum a Citrus 

latifolia pocházející z Argentiny, Brazílie, JAR a 

Uruguaye, jiné než plody určené k průmyslovému 

zpracování na šťávu. 

 

 

1. Dovoz dotčených plodů jiných než plodů 

určených výhradně k průmyslovému 

zpracování na šťávu do Unie  
Odchylně od bodu 16.4 písm. d) kapitoly I části 

A přílohy IV směrnice 2000/29/ES jsou dotčené 

plody pocházející z Argentiny, Brazílie, 

Jihoafrické republiky nebo Uruguaye, jiné než 

plody určené výhradně k průmyslovému 

zpracování na šťávu, dováženy do Unie v 

souladu s články 9 až 17 tohoto rozhodnutí.  
2. Dovoz dotčených plodů pocházejících z 

Brazílie do Unie Dotčené plody pocházející z 

Brazílie jsou dováženy do Unie, pouze pokud je 

k nim připojeno rostlinolékařské osvědčení 

uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním 

pododstavci směrnice 2000/29/ES, který 

oficiálně uvádí v oddílu „Dodatkové 

prohlášení“, že v místě produkce nebyly od 

začátku posledního vegetačního období 

pozorovány žádné příznaky napadení 

organismem Phyllosticta citricarpa a že žádné 

plody sklizené na uvedeném místě produkce 

nevykazují podle příslušné úřední kontroly 

příznaky napadení tímto škodlivým organismem. 
3. Dovoz dotčených plodů pocházejících 

z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky a 

Uruguaye do Unie K dotčeným plodům 

pocházejícím z Jihoafrické republiky a Uruguaye 

se připojí rostlinolékařské osvědčení uvedené v 

čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním pododstavci 

směrnice 2000/29/ES, které v oddílu 

„Dodatkové prohlášení“ obsahuje tyto prvky: a) 

prohlášení, že dotčené plody pocházejí z 

pěstební plochy, která byla ošetřována proti 

organismu Phyllosticta citricarpa a toto ošetření 

bylo prováděno ve vhodných termínech od 

začátku posledního vegetačního období; b) 

prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu 

pěstebního období provedena úřední prohlídka a 

u dotčených plodů nebyly od začátku posledního 

vegetačního období zjištěny žádné příznaky 

napadení organismem Phyllosticta citricarpa; c) 

prohlášení, že v období mezi doručením a 

balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek 

alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 

30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný 

pokud možno na základě jakýchkoli případných 

příznaků napadení organismem Phyllosticta 

citricarpa, a že všechny vybrané plody 

vykazující příznaky napadení byly testovány a 

shledány prosté tohoto škodlivého organismu; d) 

v případě, že jedná o plody Citrus sinensis (L.) 

Osbeck „Valencia“, rovněž vedle prohlášení 

uvedených pod písmeny a), b) a c) také: 

prohlášení, že jeden vzorek odebraný z množství 

30 tun nebo z části tohoto množství byl testován 

na latentní infekci a byl shledán prostým 

organismu Phyllosticta citricarpa. 
 

Úřední potvrzení, že: 

K dotčeným plodům je připojeno rostlinolékařské 

osvědčení uvedené v čl. 13 odst. 1 bodě ii) prvním 

pododstavci směrnice 2000/29/ES. Toto 

rostlinolékařské osvědčení obsahuje v oddílu 



Část 12. – OVOCE A ZELENINA 

 287 

„Dodatkové prohlášení“ tyto prvky: a) prohlášení, že 

dotčené plody pocházejí z pěstební plochy ošetřené 

ve vhodných termínech příslušným způsobem proti 

organismu Phyllosticta citricarpa; b) prohlášení, že 

během balení byla provedena příslušná vizuální 

prohlídka a u dotčených plodů sklizených z této 

pěstební plochy, které byly podrobeny této prohlídce, 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení organismem 

Phyllosticta citricarpa; c) slova „Plody určené 

výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu“. 

2.Toto rostlinolékařské osvědčení obsahuje 

identifikační čísla kontejnerů a jedinečná čísla etiket 

na jednotlivých baleních. 

 

K dotčeným plodům půvdem z Argentiny a Brazílie 

se připojí rostlinolékařské osvědčení, které v kolonce 

„dodatkové prohlášení“ musí obsahovat 

A) prohlášení, že dotčené plody pocházejí 

z pěstební plochy, která byla ošetřována proti 

organismu Phyllosticta citricarpa, přičemž tato 

ošetření byla prováděna ve vhodných termínech 

od počátku posledního vegetačního období, 
B) Prohlášení, že na pěstební ploše byla v průběhu 

pěstebního období provedena úřední prohlídka a 

u dotčených plodů nebyly od začátku posledního 

vegetačního období zjištěny žádné příznaky 

napadení organismeme Phyllosticta citricarpa, 
C) Prohlášení, že v období mezi doručením a 

balením v balících zařízeních byl odebrán vzorek 

alespoň 600 plodů od každého druhu z každých 

30 tun nebo z části tohoto množství, vybraný 

pokud možno na základě jakýchkoliv případných 

příznaků napadení organismem P. citricarpa, a že 

všechny vybrané plody vykazující příznaky 

napadení byly testovány a shledány prosté 

tohoto škodlivého organismu. 
 

V případě dotčených plodů pocházejících 

z Argentiny, JAR a Uruguaye musí být navíc vedle 

podmínek stanovených pod  písmeny a) a b) uvedeny 

podrobné infrmqce o ošetřeních před sklizní a po 

sklizni.  
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původem ze třetích zemí, ve kterých se na těchto 

plodech vyskytují Tephritidae (neevropské druhy) 

(16.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného 

škodlivého organismu nebo,  pokud tato podmínka 

nemůže být splněna, 

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním 

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období při úředních 

kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát 

měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před 

sklizní žádné známky přítomnosti příslušných 

škodlivých organismů a žádný z plodů sklizených 

v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední 

kontrole známky přítomnosti příslušných 

škodlivých organismů, nebo,pokud také tyto 

podmínky nemohou být splněny, 

c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku 

plodů prokázala, že plody jsou prosté všech 

vývojových stadií příslušných škodlivých 

organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže 

být splněna, 

d) plody byly proti příslušnému škodlivému 

organismu vhodným způsobem ošetřeny; a to  

horkou párou, podchlazením nebo rychlým 

zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti 

příslušnému škodlivému organismu jako účinné, 

ale nepoškozující plody, nebo, pokud toto ošetření 

není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje 

předpisům Společenství. 

Citrus L., jiné než Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus 

aurantiifolia (Christm.) Swingle, původem ze zemí 

afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, 

Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele 

 

(16.6./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), 

nebo  

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick) a v rostlinolékařském 

osvědčení jsou uvedeny informace o 

sledovatelnosti, 

 a 

 v místě produkce byly ve vhodných obdobích 

během pěstebního období provedeny úřední 

kontroly včetně vizuální prohlídky 

reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že 

jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 

nebo 
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 d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, 

aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému 

ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o 

ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském 

osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi 

předem písemně sdělena státní organizací ochrany 

rostlin dotčené třetí země. 

Rozhodnutí 2016/696 ze dne 4. května 2016, které 

novelizuje rozhodnutí 2006/473/ES. 

Aktualizace seznamu zemí a oblastí ve třetích zemích, 

které jsou uznány prosté X. campestris a Guignardia 

citricarpa.  

  

Cydonia L. - kdouloň 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Diospyros L. - tomel 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

 

Eryngium L.  

původem z neevropských zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 
− pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) (neevropských populací), 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty 

a shledány prostými Bemisia tabaci (Gennadius) 

(neevropských populací). 

Fortunella Swingle – kumkvat  

a jeho kříženci s Citrus L., Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Fortunella Swingle a jeho kříženci s Citrus L. a 

Poncirus Raf ., původem ze třetích zemí 

(16.1./4AI) 

Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí 

být vyznačen původ zboží. 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 
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nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Fortunella Swingle a jeho kříženci s Citrus L. a 

Poncirus Raf ., původem ze třetích zemí 

 (16.3./4AI) 

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 



Část 12. – OVOCE A ZELENINA 

 291 

fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení) v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od začátku posledního vegetačního 

období zjištěny žádné příznaky napadení 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z 

plodů sklizených na stanovišti produkce 

nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky 

napadení tímto organismem. 

Fortunella Swingle a jeho kříženci s Citrus L. a 

Poncirus Raf ., původem ze třetích zemí 

 (16.4./4AI) 

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl 

tento status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení) v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

 a  

 plody byly na základě úřední kontroly provedené 

na reprezentativním vzorku, který je definován 

podle mezinárodních standardů, shledány jako 

prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa,  

nebo 

d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa,  

 a 

 na stanovišti produkce byly během pěstebního 

období od začátku posledního vegetačního 

období provedeny úřední kontroly a u plodů 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

 a 

 plody sklizené na stanovišti produkce byly během 

úřední kontroly provedené na reprezentativním 

vzorku, který je definován podle mezinárodních 

standardů, před vývozem shledány jako prosté 
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příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování byly plody během úřední kontroly 

provedené na reprezentativním vzorku, který je 

definován podle mezinárodních standardů, před 

vývozem shledány jako prosté Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa  

a 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“ je uvedeno prohlášení, že 

plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému 

ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

Van der Aa, 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Plody, pocházející z Brazílie 

Rozhodnutí komice 2004/416/ES  
o mimořádných opatřeních pro citrusové plody 

pocházející z Brazílie 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za 

prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů 

patogenních pro citrusové plody) postupem podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES a která je uvedena v 

osvědčení,  

nebo  

b) — od začátku posledního vegetačního období 

nebyly v místě produkce pozorovány žádné příznaky 

Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních 

pro citrusové plody) a na žádném z plodů sklizených v 

místě produkce se při příslušné úřední kontrole 

neprojevily žádné příznaky napadení tímto škodlivým 

organismem,  

a  

— místo produkce, balírny, vývozci a všechny ostatní 

hospodářské subjekty podílející se na manipulaci s 

plody jsou k tomuto účelu úředně registrováni. 

Fortunella Swingle, a jeho kříženci s Citrus L., 

Poncirus Raf. původem ze třetích zemí, ve kterých se 

na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské 

druhy) (16.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného 

škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka 

nemůže být splněna, 

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním 

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období při úředních 

kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát 

měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před 

sklizní žádné známky přítomnosti příslušných 
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škodlivých organismů a žádný z plodů sklizených 

v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední 

kontrole známky přítomnosti příslušných 

škodlivých organismů, nebo, pokud také tyto 

podmínky nemohou být splněny, 

c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku 

plodů prokázala, že plody jsou prosté všech 

vývojových stadií příslušných škodlivých 

organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže 

být splněna, 

d) plody byly proti příslušnému škodlivému 

organismu vhodným způsobem ošetřeny; a to  

horkou párou, podchlazením nebo rychlým 

zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti 

příslušnému škodlivému organismu jako účinné, 

ale nepoškozující plody, nebo, pokud toto ošetření 

není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje 

předpisům Společenství. 

Limnophila L. 

původem z neevropských zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

Malus Mill. - jabloň 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Mangifera L. - mangovník 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Manihot esculenta Crantz 
 

původem z neevropských zemí  

(2./9BI) 

RO, RR 

Momordica L. - momordika 

původem ze třetích zemí 

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(36.2./4AI) 

Úřední prohlášení, že plody: 

- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi 

Karny. 

Plody Momordica L. původem z Afriky nebo 

z Ameriky (rozhodnutí Komise 2018/638, ze dne 

23.dubna 2018. Platnost od 1.6.2018 do 31.5.2020. 

Plody musí splnit následujcí požadavky: 

a) musí být opatřeby rostlinolékařským osvědčením 

b) v dodatkovém prohlášení musí  být uvedena 

garance podle čl. 4 rozhodnutí 

c) při dovozu do Unie jsou zkontrolovány příslušným 

úřadem a nebyl zjištěn výskyt dotčeného 

organismu 

Ocimum L. - bazalka 
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původem ze třetích zemí 

(2./9BI) 

RO, RR 

listová zelenina 

(32.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že listová zelenina: 

- pochází ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard 

a Amauromyza maculosa (Malloch), 

nebo 

- byla bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuta a shledána prostou Liriomyza sativae 

Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). 

původem z neevropských zemí 

(45.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že listová zelenina: 

- pochází ze země prosté Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/, 

nebo 

- byla bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuta a shledána prostou Bemisia tabaci 

(Gennadius) /neevropských populací/. 

Passiflora L. - mučenka 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Poncirus L.  

a jeho kříženci s Fortunella Swingle a Citrus L., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Poncirus Raf ., a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella 

Swingle, původem ze třetích zemí 

(16.1./4AI) 

Plody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí 

být vyznačen původ zboží. 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 
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pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Poncirus Raf., a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella 

Swingle, původem ze třetích zemí 

 (16.3./4AI) 

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Cercospora 

angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení) v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od začátku posledního vegetačního 

období zjištěny žádné příznaky napadení 

Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z 
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plodů sklizených na stanovišti produkce 

nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky 

napadení tímto organismem. 

Poncirus Raf., a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella 

Swingle, původem ze třetích zemí 

(16.4./4AI) 

a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl 

tento status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen státní organizací 

ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je 

uvedeno v rostlinolékařském osvědčení) v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

 a  

 plody byly na základě úřední kontroly provedené 

na reprezentativním vzorku, který je definován 

podle mezinárodních standardů, shledány jako 

prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa,  

nebo 

d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Phyllosticta 

citricarpa (McAlpine) Van der Aa,  

 a 

 na stanovišti produkce byly během pěstebního 

období od začátku posledního vegetačního 

období provedeny úřední kontroly a u plodů 

nebyly zjištěny žádné příznaky napadení 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 

 a 

 plody sklizené na stanovišti produkce byly během 

úřední kontroly provedené na reprezentativním 

vzorku, který je definován podle mezinárodních 

standardů, před vývozem shledány jako prosté 

příznaků napadení Phyllosticta citricarpa 

(McAlpine) Van der Aa 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování byly plody během úřední kontroly 

provedené na reprezentativním vzorku, který je 

definován podle mezinárodních standardů, před 

vývozem shledány jako prosté Phyllosticta 
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citricarpa (McAlpine) Van der Aa  

a 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„dodatkové prohlášení“ je uvedeno prohlášení, že 

plody pocházejí ze stanoviště produkce, které 

bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému 

ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 

Van der Aa, 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

 

plody, pocházející z Brazílie 

Rozhodnutí komice 2004/416/ES  
o mimořádných opatřeních pro citrusové plody 

pocházející z Brazílie 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za 

prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů 

patogenních pro citrusové plody) postupem podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES a která je uvedena v 

osvědčení,  

nebo  

b) — od začátku posledního vegetačního období 

nebyly v místě produkce pozorovány žádné příznaky 

Guignardia citricarpa Kiely (všech kmenů patogenních 

pro citrusové plody) a na žádném z plodů sklizených v 

místě produkce se při příslušné úřední kontrole 

neprojevily žádné příznaky napadení tímto škodlivým 

organismem,  

a  

— místo produkce, balírny, vývozci a všechny ostatní 

hospodářské subjekty podílející se na manipulaci s 

plody jsou k tomuto účelu úředně registrováni. 

Poncirus Raf., a jeho kříženci s Citrus L. a Fortunella 

Swingle,  

původem ze třetích zemí, ve kterých se na těchto 

plodech vyskytují Tephritidae (neevropské druhy) 

(16.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného 

škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka 

nemůže být splněna, 

b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním 

okolí nebyly pozorovány od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období při úředních 

kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát 

měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před 

sklizní žádné známky přítomnosti příslušných 

škodlivých organismů a žádný z plodů sklizených 

v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední 

kontrole známky přítomnosti příslušných 

škodlivých organismů, nebo, pokud také tyto 

podmínky nemohou být splněny, 

c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku 

plodů prokázala, že plody jsou prosté všech 

vývojových stadií příslušných škodlivých 

organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže 

být splněna, 
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d) plody byly proti příslušnému škodlivému 

organismu vhodným způsobem ošetřeny; a to  

horkou párou, podchlazením nebo rychlým 

zmrazením, prokázalo-li se toto ošetření proti 

příslušnému škodlivému organismu jako účinné, 

ale nepoškozující plody, nebo, pokud toto ošetření 

není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje 

předpisům Společenství. 

Microcitrus Swingle 

a jeho křízenci s Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Naringi Adans., Swinglea Merr. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  
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nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Naringi Adans., 

 a jeho křízenci s Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Swinglea Merr. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 
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 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Swinglea Merr.  

a jeho křízenci s Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Naringi Adans. 

původem ze třetích zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(16.2./4AI) 

a) plody pocházejí ze země uznané podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

pokud byl tento status Komisi předem písemně 

sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené 

třetí země, 

nebo 

b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento 

status Komisi předem písemně sdělen státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 
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nebo 

c) plody pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas 

citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v 

kolonce „dodatkové prohlášení“, 

nebo 

d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

bylo podrobeno vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 plody byly podrobeny ošetření 

orthofenylfenolátem sodným nebo jinému 

účinnému ošetření uvedenému v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, 

 a 

 úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích 

před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti,  

nebo 

e) v případě plodů určených k průmyslovému 

zpracování úřední kontroly provedené před 

vývozem prokázaly, že plody jsou prosté 

příznaků Xanthomonas citri pv. citri a 

Xanthomonas citri pv. aurantifolii, 

 a 

 stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí 

byly podrobeny vhodnému ošetření a 

pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri 

pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii 

 a 

 přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za 

podmínek schválených postupem podle čl. 18 

odst. 2 

 a 

 plody byly přepravovány v jednotlivých baleních 

označených štítkem, který uvádí kód 

sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny 

k průmyslovému zpracování, 

 a 

v v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny 

informace o sledovatelnosti. 

Prunus L. – slivoň  

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně 

(Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně 

švestky, slivoně, myrobalánu a trnky 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Prunus persica (L.) Batsch a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 
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původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté 

Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele 

(16.6./4AI) 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), 

nebo  

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick) a v rostlinolékařském 

osvědčení jsou uvedeny informace o 

sledovatelnosti, 

 a 

 v místě produkce byly ve vhodných obdobích 

během pěstebního období provedeny úřední 

kontroly včetně vizuální prohlídky 

reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že 

jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 

nebo 

d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, aby 

se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření tak, aby 

se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v 

rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda 

ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Psidium L. - psidium 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Punica granatum L. 

původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté 

Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele. 

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté 

Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele 

(16.6./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta 

(Meyrick), 

nebo  

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 
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fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick) a v rostlinolékařském 

osvědčení jsou uvedeny informace o 

sledovatelnosti, 

 a 

 v místě produkce byly ve vhodných obdobích 

během pěstebního období provedeny úřední 

kontroly včetně vizuální prohlídky 

reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že 

jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), 

nebo 

d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem 

tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření 

tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být 

uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla 

metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Pyrus L. - hrušeň 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Ribes L. - rybíz 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Solanum lycopersicum - rajče 

původem ze třetích zemí 

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(27.7.2./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 

uznána za prostou Keiferia lycopersicella 

(Walsingham), 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Keiferia 

lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na 

základě úředních kontrol a průzkumů provedených 

během posledních tří měsíců před vývozem za prosté 

Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“. 

Solanum melongena L. – lilek vejcoplodý 

původem ze třetích zemí 

(3./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(27.7.2./4AI) 

a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 
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uznána za prostou Keiferia lycopersicella 

(Walsingham), 

nebo 

b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prostou Keiferia 

lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v 

rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“, 

nebo 

c) pocházejí z místa produkce, které státní 

organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na 

základě úředních kontrol a průzkumů provedených 

během posledních tří měsíců před vývozem za prosté 

Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno 

v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové 

prohlášení“. 

původem ze třetích zemí 

(36.2./4AI) 

Úřední prohlášení, že plody: 

- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny, 

nebo 

- byly bezprostředně před vývozem úředně 

prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi 

Karny. 

Plody Solanum aethiopicum, Solanum macrocarpon, 

Solanum melongena původem z Afriky nebo 

z Ameriky (rozhodnutí Komise 2018/638, ze dne 

23.dubna 2018. Platnost od 1.6.2018 do 31.5.2020. 

Plody musí splnit následujcí požadavky: 

a) musí být opatřeby rostlinolékařským osvědčením 

b) v dodatkovém prohlášení musí  být uvedena 

garance podle čl. 4 rozhodnutí 

c) při dovozu do Unie jsou zkontrolovány příslušným 

úřadem a nebyl zjištěn výskyt dotčeného 

organismu 

Syzygium Gaertn. – kryškovec, hřebíčkovec 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 

Vaccinium L. – borůvka, brusinka 

původem z neevropských zemí  

(3./9BI) 

RO, RR 
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ČÁST 13. - BRAMBORY 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: Hlízy sadbové i konzumní. Požadavky na rostliny jsou uvedeny v části 9. – Rostliny. Nejdříve jsou 

uvedeny zvláštní požadavky pro veškeré hlízy, následují zvláštní požadavky pro hlízy sadbové a konzumní. 

 

 

Zvláštní požadavky 
 

VEŠKERÉ HLÍZY 

všechny hlízy Solanum tuberosum L.  

(4./9BI) 

RO, RR 

hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve 

kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival  

(25.1./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival (všech 

patotypů jiných než rasa 1, což je obecná evropská 

rasa) a od začátku odpovídajícího období nebyly 

v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí 

pozorovány příznaky napadení Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival, nebo 

b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 

byla podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES13)uznána za rovnocenná opatřením 

Společenství.  

hlízy Solanum tuberosum L. 

(25.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et 

Kotthoff) Davis et al. nebo 

b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti  

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. byla podle 

čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) uznána za 

rovnocenná opatřením Společenství. 

hlízy Solanum tuberosum L., s výjimkou raných 

brambor, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 

Potato spindle tuber viroid  

(25.3./4AI) 

Ošetření k potlačení možnosti klíčení.  

hlízy Solanum tuberosum L.  

(25.4.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že:  

a) hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny, nebo  
b) hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána národní 

organizací ochrany rostlin za prostou 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny podle 

příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření. 

hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve 

kterých se vyskytuje Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix 

similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) nebo 

Epitrix tuberis (Gentner) 

(Rozhodnutí Komise 2012/270/EU) 

Úřední potvrzení, že:  

a)  hlízy bramboru byly pěstovány v oblasti prosté 

škodlivého organismu stanovené státní organizací 

ochrany rostlin v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření;  

nebo 

b)  hlízy bramboru byly omyté nebo okartáčované tak, 
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aby zbytkový podíl zeminy nebyl větší než 0,1 %, 

nebo byly ošetřeny rovnocennou metodou s cílem 

dosáhnout stejného výsledku, odstranit dotčené 

organismy a zajistit, aby nehrozilo žádné riziko 

šíření dotčených organismů. 

a 

Úřední potvrzení, že:  

a)  hlízy bramboru byly v rámci úředního šetření 

provedeného bezprostředně před vývozem 

shledány prostými dotčených organismů a 

veškerých příznaků jimi způsobených a neobsahují 

více než 0,1 % zeminy; a 

b)  obalový materiál, ve kterém jsou hlízy bramboru 

dováženy, je čistý. 
 

SADBOVÉ BRAMBORY 

původem ze třetích zemí, s výjimkou Švýcarska  

(10./3A) 

Zákaz dovozu  

hlízy Solanum tuberosum L., určené k pěstování  

(25.4./4AI) 

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemku 

prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a 

a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, 

nebo  

b) pro oblasti, ve kterých se Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ vyskytuje, 

hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo 

shledáno prostým Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum 

(Smith) Yabuuchi et al./ nebo které je považováno 

za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al./ po využití vhodné metody k 

eradikaci Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al./, uznané za vhodnou podle čl. 18 

odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) a 

c) hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (všech populací) 

a Meloidogyne fallax Karssen, nebo  

d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny 

populace) a Meloidogyne fallax Karssen, 
- buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo 

na základě ročního sledování hostitelských 
porostů vizuálními prohlídkami hostitelských 
rostlin prováděnými ve vhodných termínech 
a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po 
sklizni v místě produkce, shledáno prostým 
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech 
populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo 

- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány 

a buď prověřeny na přítomnost příznaků 

napadení použitím vhodné metody, která tyto 

příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně 

testovány, a kromě toho byla rovněž ve 

vhodných termínech a při každém balení nebo 
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nakládce před uváděním na trh v souladu 

s postupy blíže uvedenými ve zvláštním právním 

předpisu4 provedena vizuální kontrola povrchu 

a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých 

populací) a Meloidogyne fallax Karssen. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato 

stolbur mycoplasm /phytoplasma/ 

(25.5./4AI) 

Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce 

nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního 

období pozorovány žádné příznaky napadení Potato 

stolbur mycoplasm /phytoplasma/. 

 

NESADBOVÉ BRAMBORY 

hlízy druhu Solanum tuberosum L. a jeho kříženců, 

původem ze třetích zemí, jiných než Alžírsko, Egypt, 

Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a 

Turecko a jiných než evropských třetích zemí, které 

jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 

podle  čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo 

jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními 

opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et 

al podle  čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13)  

(12./3A) 

Zákaz dovozu  

hlízy Solanum tuberosum L.  

(25.4.1./4AI)  

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve 

kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al./. 

původem z Egypta Splnění zvláštních požadavků dle rozhodnutí Komise 

2011/787/EU,  

Původem z libanonských regionů Akkar a Bekaa Splnění zvláštních požadavků dle rozhodnutí Komise 

2013/413/ES, v platném znění (dovoz na výjimku), 

rozhodnutí prodlouženo prováděcím rozhodnutím 

Komise 2015/2057 ze dne 13. listopadu 2015, a to do 

31. října 2018. 

 

 

 

                                                 
4 Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů. 
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ČÁST 14. - OSIVO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: Osivem rozumíme semena nebo plody kulturních rostlin, která jsou určena k výsevu. Zrno viz část 15 

– Zrno. 

Pro přehlednost textu nejsou v abecedním přehledu uváděny jednotlivé rody křížatých rostlin a trav, které při 

dovozu z některých zemí podléhají rostlinolékařské kontrole a musí být opatřeny RO, RR. Tyto čeledi však 

zahrnují řadu zemědělsky významných plodin, jako jsou obilniny, některé pícniny, zeleniny, olejniny a okrasné 

rostliny – viz Cruciferae a Graminae. 

POZOR NA DOVOZ INVAZNÍCH ROSTLIN!!! Viz strana 13. 

 

Zvláštní požadavky 
 

Allium ascalonicum L. - cibule šalotka  

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Allium cepa L. - cibule kuchyňská 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Allium porrum L. – pór setý 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Allium schoenoprasum L. - pažitka pravá 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze třetích zemí 

(8./9AIII) 
Dovozce rostlin je povinen oznámit ÚKZÚZ jejich 

odběratele na území ČR (§ 24 odst. 1 zákona) 

Brassicaceae – viz Cruciferae (křížaté, brukvovité) 

 

  

Capsicum L.- paprika 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

Cruciferae (= Brassicaceae) – křížaté, brukvovité  

původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, 

Nového Zélandu a Uruguaye  

RO, RR 
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(1./9BI) 

Graminae (= Poaceae) – trávy, lipnicovité, včetně obilnin  

původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, 

Nového Zélandu a Uruguaye  

(1./9BI) 

RO, RR 

Helianthus annuus L. - slunečnice roční 

původem ze třetích zemí 

(1./9BI) 

RO, RR 

(47./4AI) Úřední potvrzení, že:  

a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara 

halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, nebo 

b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke 

všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) 

Berlese et de Toni, vyskytujícím se v oblasti 

produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti 

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni. 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. - rajče jedlé (viz též Solanaceae)  

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

(48./4AI) Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou 

kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou 

metodou, schválenou podle čl. 18 odst. 2 směrnice 

2000/29/ES 13) a 

a) buď semena pocházejí z oblastí prostých 

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 

(Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas 

vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./ a Potato 

spindle tuber viroid, nebo  

b) na rostlinách v místě produkce nebyly během 

celého vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky chorob působených těmito škodlivými 

organismy, nebo 

c) reprezentativní vzorek semen byl podroben 

úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé 

organismy a za použití vhodných metod a přitom 

bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto 

škodlivých organismů. 

původem ze třetích zemí  

(Opatření SRS č.j. 0461/04/Ř-10 ze dne 22.6.2004, 

rozhodnutí Komise 2004/200/ES)  

Potvrzení na rostlinolékařským osvědčením, že osivo 

bylo ošetřeno vhodnou acidoextrakční metodou a že: 

a) pochází z oblastí prostých viru Pepino mosaic, 

nebo 

b) na rostlinách v místě produkce nebyly během 

celého vegetačního období zjištěny žádné příznaky 

viru Pepino mosaic, nebo 

c) bylo podrobeno úřednímu testování 

reprezentativního vzorku na virus Pepino mosaic 

za použití vhodných metod, a při těchto testech 

shledáno prostým viru Pepino mosaic.  

Medicago sativa L. – vojtěška setá 

původem ze třetích zemí  RO, RR 
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(1./9BI) 

(49.1./4AI) Úřední potvrzení, že: 

a) v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány  

žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci 

(Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl zjištěn 

ani při laboratorních testech vykonaných na 

reprezentativním vzorku, nebo 

b) před vývozem byla provedena fumigace 

nebo 

c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu 

ošetření proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

a po laboratorních testech provedených na 

reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým 

tohoto škodlivého organismu. 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter 

michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 

(49.2./4AI)  

Úřední potvrzení, že: 

a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani 

v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu 

posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter 

michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;  

b) buď  

- sklizená semena náleží k odrůdě, která je 

uznána jako vysoce rezistentní proti 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus 

Davis et al., nebo 

- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho 

čtvrté ukončené vegetační období od doby 

výsevu a porost poskytl nejvýše jednu 

předcházející sklizeň semen, nebo  

- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly 

stanoveny podle pravidel používaných pro 

uznávání osiva pro jeho tržní oběh ve 

Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho 

hmotnosti; 

c) během posledního ukončeného vegetačního období 

nebo, je-li to možné, během posledních dvou 

vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani 

na okolních přiléhajících porostech Medicago 

sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení 

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et 

al. 

d) porost byl založen na pozemku, na kterém během 

posledních třech let před výsevem nebyla 

pěstována vojtěška (Medicago sativa L.). 

Oryza L. - rýže 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

Oryza sativa L. – rýže setá (viz též Oryza)  

(50./4AI)  Úřední potvrzení, že: 

a) semena byla úředně testována vhodnými 

nematologickými metodami a byla shledána 

prostými Aphelenchoides besseyi Christie; nebo 

b) semena byla podrobena vhodnému ošetření horkou 

vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti 
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Aphelenchoides besseyi Christie. 

Phaseolus L. - fazol 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

(51./4AI) Úřední potvrzení, že: 

a) semena pocházejí z oblastí prosté Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 

Vauterin et al./ nebo 

b) reprezentativní vzorek semen byl testován a 

v těchto testech shledán prostým Xanthomonas 

campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 

Vauterin et al./. 

Pinus L. – borovice  

osivo a šišky pro účely množení, původem ze třetích 

zemí 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

Rostlinolékařské osvědčení potvrzuje v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“, že rostliny pocházejí z místa 

produkce, které je registrováno úřední organizací 

ochrany rostlin v zemi původu, a tato organizace nad 

ním vykonává dohled, a 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté houby 

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, 

stanovené v zemi původu úřední organizací 

ochrany rostlin v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro rostlinolékařská 

opatření. V kolonce „místo původu“ musí být 

uveden název oblasti prosté houby Gibberella 

circinata Nirenberg & O'Donnell, nebo 

c) pocházejí z místa produkce, kde nebyly během 

úředních kontrol prováděných v období dvou let 

před vývozem pozorovány žádné příznaky 

napadení houbou Gibberella circinata Nirenberg 

& O'Donnell a rostliny byly bezprostředně před 

vývozem testovány. 

Poaceae – viz Graminae (trávy, lipnicovité, včetně obilnin) 

Prunus L. – slivoně  

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně 

(Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně 

švestky, slivoně, myrobalánu a trnky. 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. vyskytují 

příslušné škodlivé organismy: 

 - Tomato ringspot virus /nepovirus/  

(23.2./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního 

schématu, ve kterém je požadováno, aby 

rostliny byly získány v přímé linii z materiálu 

udržovaného za odpovídajících podmínek 

a úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných 
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rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů, nebo 

- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za 

vhodných podmínek a podrobeného v průběhu 

posledních tří ukončených vegetačních období 

alespoň jednou úřednímu testování s použitím 

vhodných indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod alespoň na příslušné 

škodlivé organismy a shledaného v těchto 

testech prostým těchto škodlivých organismů,  

b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných 

rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od 

začátku posledních tří ukončených vegetačních 

období pozorovány žádné příznaky chorob 

působených uvedenými škodlivými organismy.  

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco – douglaska tisolistá 

osivo a šišky pro účely množení, původem ze třetích 

zemí 

(Rozhodnutí SRS č.j. SRS 011474/2007 ze dne 

14.9.2007, rozhodnutí Komise 2007/433/ES) 

Rostlinolékařské osvědčení potvrzuje v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“, že rostliny pocházejí z místa 

produkce, které je registrováno úřední organizací 

ochrany rostlin v zemi původu, a tato organizace nad 

ním vykonává dohled, a 

a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které není znám 

výskyt houby Gibberella circinata Nirenberg & 

O'Donnell, nebo 

b) byly trvale pěstovány v oblasti prosté houby 

Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell, 

stanovené v zemi původu úřední organizací 

ochrany rostlin v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro rostlinolékařská 

opatření. V kolonce „místo původu“ musí být 

uveden název oblasti prosté houby Gibberella 

circinata Nirenberg & O'Donnell, nebo 

c) pocházejí z místa produkce, kde nebyly během 

úředních kontrol prováděných v období dvou let 

před vývozem pozorovány žádné příznaky 

napadení houbou Gibberella circinata Nirenberg 

& O'Donnell a rostliny byly bezprostředně před 

vývozem testovány. 

Rubus L. – maliník, ostružiník 

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují 

příslušné škodlivé organismy  

- Tomato ringspot virus /nepovirus/ 

- Black raspberry latent virus /ilarvirus/ 

- Cherry leafroll virus /nepovirus/ 

- Prunus necrotic ringspot virus /ilarvirus/  

(24./4AI) 

a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich 

vajíček, 

b) úřední potvrzení, že: 

aa) rostliny byly: 

- buď úředně uznány podle certifikačního 

schématu, ve kterém je požadováno, aby 

rostliny byly získány v přímé linii z materiálu 

udržovaného za odpovídajících podmínek 

a úředně testovaného s použitím vhodných 

indikátorových rostlin nebo jiných 

rovnocenných metod nejméně na příslušné 

organismy a shledaného prostým těchto 

škodlivých organismů, nebo  

- přímo získány z materiálu udržovaného za 
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odpovídajících podmínek a v průběhu 

posledních tří ukončených vegetačních 

období nejméně jednou úředně testovaného 

s použitím vhodných indikátorových rostlin 

nebo jiných rovnocenných metod nejméně na 

příslušné organismy a shledaného prostým 

těchto škodlivých organismů,  

bb) na rostlinách v místě produkce nebo na 

náchylných rostlinách v jeho bezprostředním 

okolí nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány 

žádné příznaky chorob působených 

uvedenými škodlivými organismy.  

Secale L. – žito (viz též Graminae) 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA  

(1./9BI) 

RO, RR 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(53./4AI) 

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, 

ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název 

oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském 

osvědčení. 

Solanaceae - lilkovité 

původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato 

spindle tuber viroid, s výjimkou osiva Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 

(25.6./4AI) 

Kde je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách 

v místě produkce nebyly od začátku posledního 

ukončeného vegetačního období pozorovány žádné 

příznaky napadení Potato spindle tuber viroid. 

Solanum L. - lilek 

stolonotvorné a hlízotvorné druhy rodu Solanum L. 

nebo jejich kříženci, původem ze třetích zemí 

(11./3A) 

Zákaz dovozu  

 

  

Trifolium L. - jetel 

původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, 

Nového Zélandu a Uruguaye  

(1./9BI) 

RO, RR 

Triticosecale Wittmack – tritikale (viz též Graminae) 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA  

(1./9BI) 

RO, RR. 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(53./4AI) 

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, 

ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název 

oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském 

osvědčení.  

Triticum L. – pšenice (viz též Graminae) 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, RO, RR 
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Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA  

(1./9BI) 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(53./4AI) 

Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, 

ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název 

oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském 

osvědčení. 

Zea mays L. – kukuřice setá  

původem ze třetích zemí  

(1./9BI) 

RO, RR 

(52./4AI) Úřední potvrzení, že: 

a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia 

stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii 

pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./ nebo  

b) reprezentativní vzorek semen byl testován a 

v těchto testech shledán prostým Erwinia stewartii 

(Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii 

(Smith) Mergaert et al./. 
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ČÁST 15. - ZRNO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Poznámka: Zrnem rozumíme semena kulturních rostlin, která nejsou určena k výsevu. Osivo viz část 14 – Osivo. 

 

 

Zvláštní požadavky 
 

Secale L. - žito 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA 

(8./9BI) 

RO, RR 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(54./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) semena pocházejí z oblasti, ve které se 

nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) 

musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení 

v části “Místo původu”; nebo 

b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány 

během posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a 

reprezentativní vzorky semen, odebrané jednak 

v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, 

byly testovány a shledány v těchto testech 

prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském 

osvědčením v části “Název výrobku” musí být 

uvedeno “Testováno a shledáno prostým Tilletia 

indica Mitra” (tested and found free from Tilletia 

indica Mitra). 

Triticosecale Wittmack - tritikale 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA 

(8./9BI) 

RO, RR 

původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(54./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) semena pocházejí z oblasti, ve které se 

nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) 

musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení 

v části “Místo původu”; nebo 

b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány 

během posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a 

reprezentativní vzorky semen, odebrané jednak 

v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, 

byly testovány a shledány v těchto testech 

prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském 

osvědčením v části “Název výrobku” musí být 

uvedeno “Testováno a shledáno prostým Tilletia 

indica Mitra” (tested and found free from Tilletia 

indica Mitra). 

Triticum L. - pšenice 

původem Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA 

(8./9BI) 

RO, RR 
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původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Mexika, 

Nepálu, Pákistánu, Jihoafrické republiky a USA, ve 

kterých se vyskytuje Tilletia indica Mitra  

(54./4AI) 

Úřední potvrzení, že: 

a) semena pocházejí z oblasti, ve které se 

nevyskytuje Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) 

musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení 

v části “Místo původu”; nebo 

b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány 

během posledního ukončeného vegetačního období 

žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a 

reprezentativní vzorky semen, odebrané jednak 

v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, 

byly testovány a shledány v těchto testech 

prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském 

osvědčením v části “Název výrobku” musí být 

uvedeno “Testováno a shledáno prostým Tilletia 

indica Mitra” (tested and found free from Tilletia 

indica Mitra). 
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ČÁST 16. - SEZNAMY 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Seznamy zemí dle zeměpisné polohy a členství v organizacích 
(Dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

 

Země dle zeměpisné polohy 

Evropské země - Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 

Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán 

(evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, 

Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko 

(evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), 

Ukrajina, Vatikán 

 

Neevropské země středozemní oblasti - Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, 

Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko 

 

Americké země - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů 

 

Kontinentální americké země - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů 

 

Severoamerické země - Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA) 

 

Kontinentální státy USA - Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 

Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, 

Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, 

New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, 

Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., 

Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie 

 

 

 

Země dle členství v organizacích 

Členské státy EU – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 

Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Španělsko, Švédsko 
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ČÁST 17. - ABECEDNÍ SEZNAM ČELEDÍ, RODŮ A DRUHŮ 

ROSTLIN  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Abecední seznam čeledí, rodů a druhů rostlin  
 

Latinský název Český název 

Abies Mill.  jedle 

Acer L. javor 

Acer macrophyllum Pursh. javor velkolistý 

Acer pseudoplatanus L. javor klen 

Acer saccharum Marsh. /syn. = A. saccharophorum K. 

Koch/ 

javor cukrový 

Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris netík 

Adiantum jordanii C. Muell. netík 

Aesculus californica (Spach) Nutt.  jírovec kalifornský 

Aesculus hippocastanum L.  jírovec maďal, kaštan koňský 

Allium ascalonicum L. cibule šalotka  

Allium cepa L. cibule kuchyňská 

Allium porrum L.  pór setý 

Allium schoenoprasum L.  pažitka pravá 

Alnus B. Ehrh. olše 

Amelanchier Medic.  muchovník 

Annona L.  láhevník, anona 

Apium L.  miřík 

Apium graveolens L.  miřík celer  

Araceae aronovité 

Arbutus menziesii Pursh.  - 

Arbutus unedo L. planika 

Arctostaphylos Adans. medvědice 

Areca catechu L. palma areková, p. betelová, areka obecná  

Arenga pinnata (Wurmb) Merr. /syn. = A. saccharifera 

Labill./ 

arenga cukrodárná, palma cukrová  

Argyranthemum spp.  kopretinovec 

Aster L. hvězdnice, astra  

Asteraceae = Compositae hvězdnicovité, složnokvěté, 

Bambusoideae bambusovité, bambusy 

Begonia L.  begónie, kysala 

Beta L.  řepa 

Beta vulgaris L. řepa burák, cukrovka, řepa krmná, řepa salátová 

Betula L.  bříza  

Borassus flabellifer L. /syn. = Borassus flabelliformis 

L./ 

palmyra, lontar, lontar vějířový, palma cukrová 

Bouteloua Lag. - 

Brahea Mart. - 

Brahea armata S. Wats. -  

Brassica L.  brukev 

Brassica napus L.  řepka setá, tuřín brukev 

Brassica rapa L.  brukev ladní, řepice olejná, vodnice 

Brassicaceae = Cruciferae brukvovité, křížaté 

Brugmansia Pers.  durman 

Buchloe Engelm. - 

Butia Becc. - 

Butia capitata (Mart.) Becc. /syn. = Cocos capitata/ - (butie hlavatá) 

Calamagrostis Adans. třtina  

Calamus merrillii Becc. /syn. = Calamus maximus - (palasan) 
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Merrill/ 

Calluna vulgaris (L.) Hull vřes obecný  

Camassia Lindl. ladoník 

Camellia L.  kamélie 

Capsicum L. paprika 

Capsicum annuum L.  paprika roční 

Carpinus L. habr 

Caryophyllaceae hvozdíkovité 

Caryota cumingii Lodd. ex Mart. - 

Caryota maxima /syn. = Caryota aequatorialis, C. 

obtusa var. aequatorialis, C. rumphiana var. javanica/ 

- 

Castanea Mill. kaštanovník 

Castanea sativa Mill. /syn. = C. vesca Gaertn./ kaštanovník jedlý 

Cedrus Trew. cedr 

Chaenomeles Lindl. kdoulovec 

Chamaecyparis Spach cypřišek 

Chamaerops L. žumara 

Chamaerops humilis L.  žumara nízká 

Chenopodium L.  merlík 

Chionodoxa Boiss. ladonička 

Chrysanthemum L. - viz Dendranthema (DC) Des 

Moul 

chryzantéma, listopadka, kopretina, řimbaba, zlateň, 

vratič 

Citrus L.  citrus (citron, grep, mandarinka, pomeranč, aj.) 

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle kyselý lajm 

Citrus aurantium L. bigarádie  

Citrus medica L. cedrát 

Citrus reticulata Blanco mandarinka obecná 

Citrus sinensis (L.) Osbeck /syn. = C. aurantium 

sinensis L./ 

pomerančovník, citroník čínský 

Clausena Burm.f. - 

Cocos nucifera L.  kokosová palma, kokosovník ořechoplodý 

Compositae = Asteraceae složnokvěté, hvězdnicovité 

Coniferales jehličnany 

Cortaderia Stapf.  kortadérie, pampová tráva 

Corylus L. líska 

Corypha elata Roxb. /syn. = Corypha utan Lam./ - 

Corypha gebanga Blume - 

Cotoneaster Ehrh. skalník 

Crataegus L. hloh 

Crocus L. šafrán, krokus 

Crocus flavus Weston /syn. = C. aureus/ šafrán žlutý 

Cruciferae = Brassicaceae křížaté, brukvovité  

Cucumis L.  okurka 

Cucumis melo L.  meloun cukrový 

Cydonia Mill.  kdouloň 

Daucus L.  mrkev 

Dendranthema (DC) Des Moul listopadka, chryzantéma, kopretina, řimbaba, zlateň, 

vratič 

Dianthus L.  hvozdík, karafiát 

Diospyros L.  tomel, churma, kaki, persimon, quanaba 

Dolichos Jacq. dlouhatec 

Elaeis guineensis Jacq. /syn. = Elaeis melanococca 

Gaertn./ 

olejnice guinejská, (africká) palma olejná 

Eriobotrya Lindl.  lokvát 

Eryngium L.  máčka 

Eucalyptus L'Hérit blahovičník 

Euphorbia L.  pryšec 

Euphorbia pulcherrima Willd. /syn. = Poinsettia pryšec nádherný, poincézie, tzv. vánoční hvězda 
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pulcherrima Grah./ 

Exacum L.  hořepník 

Fabaceae = Viciaceae, Leguminosae bobovité 

Fagus L.  buk 

Fagus sylvatica L.  buk obecný 

Ficus L. fíkovník, fíkus, smokvoň  

Fortunella Swingle kumkvat (kinkan) 

Fragaria L.  jahodník 

Fragaria vesca L.  jahodník obecný 

Fragaria virginiana Mill.  jahodník virginský  

Frangula californica (Eschsch.) Gray krušina 

Frangula purshiana (DC.) Cooper /syn. = Rhamnus 

purshiana DC./ 

krušina Purschova, řešetlák Purshův 

Fraxinus L. jasan 

Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý 

Fuchsia L.  fuchsie 

Galanthus L.  sněženka 

Galtonia candicans (Bak.) Decne /syn. = Hyacinthus 

candicans Baker/ 

litoška, letní hyacint 

Gerbera Cass.  gerbera 

Gladiolus Tourn. ex L.  mečík 

Gladiolus callianthus Marais /syn. = Acidanthera 

bicolor Hochst./ 

mečík 

Gladiolus colvillei Sweet  hybrid G. cardinalis x G. tristis 

Gladiolus nanus hort. hybrid 

Gladiolus ramosus hort. hybrid (G. cardinalis x G. carneus) x G. oppositiflorus 

Gladiolus tubergenii hort. hybrid 

Glyceria R. Brown zblochan  

Gossypium L.  bavlník 

Graminae = Poaceae trávy, lipnicovité, včetně obilnin 

Griselinia littoralis Raoul - 

Gypsophila L.  šater 

Hakonechloa Makino ex Honda - 

Hamamelis virginiana L.  vilín virginský 

Helianthus annuus L.  slunečnice roční 

Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer /syn. = 

Photinia arbutifolia/ 

- 

Hibiscus L. ibišek 

Humulus lupulus L. chmel obecný, ch. otáčivý 

Hyacinthus L.  hyacint 

Hypericum L.  třezalka  

Hystrix Moench - 

Impatiens L. impatiens, netýkavka 

Iris L. kosatec 

Ismene Herbert - 

Jubaea Kunth.  - 

Juglans mandshurica Maxim. ořešák mandžuský 

Juniperus L.  jalovec 

Kalmia latifolia L.  mamota širokolistá 

Lactuca L.  locika 

Lactuca sativa L.  locika salátová 

Lagerstroemia L. pukol 

Larix Mill.  modřín 

Laurus nobilis L. vavřín vznešený  

Leguminosae = Fabaceae, Viciaceae bobovité 

Leucanthemum Mill. kopretina 

Leucothoe D. Don  - 

Libocedrus decurrens Torr. /syn. = Calocedrus pazerav sbíhavý 
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decurrens (Torr.) Florin/ 

Lisianthus L. - 

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. /syn. = 

Pasania densiflora Oerst., Quercus densiflora Hook. et 

Arn./ 

- 

Livistona R. Br. - 

Livistona australis (R. Br.) Mart. /syn. = Corypha 

australis R. Br./ 

livistonie australská  

Livistona decipiens Becc. livistonie 

Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray  zimolez srstnatý 

Lupinus L.  vlčí bob, lupina 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. /syn. 

= Lycopersicon esculentum Mill., Solanum 

lycopersicum L./ 

rajče jedlé 

Magnolia L. šácholan, magnólie 

Malus Mill. jabloň 

Mangifera L.  mangovník 

Marantaceae marantovité 

Medicago sativa L.  vojtěška setá, tolice vojtěška 

Mespilus L.  mišpule 

Metroxylon sagu Rottb. /syn. = M. rumphii (Willd.) 

Mart./ 

ságovník pravý 

Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC kysopa 

Molinia Shrank bezkolenec 

Momordica L.  momordika 

Murraya Konig muraja 

Musa L.  banánovník 

Musaceae banánovníkovité, banánovité 

Muscari Miller modřenec 

Narcissus L.  narcis 

Nicotiana L. tabák 

Nicotiana tabacum L.  tabák viržinský 

Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume pabuk šikmý 

Ocimum L.  bazalka 

Oreodoxa regia H.B.K /syn. = Roystonea regia 

(H.B.K.) Cook/ 

palma královská 

Orchidaceae vstavačovité, orchideje 

Ornithogalum L.  snědek 

Oryza L.  rýže 

Oryza sativa L.  rýže setá 

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green /syn. = 

O. ilicifolius (Hassk.) Mouillef., O. aquifolium S. et Z./ 

vonokvětka cesmínolistá, v. různolistá 

Palmae palmy, palmovité 

Panicoideae prosovité 

Parrotia persica (DC) C. A. Meyer parocie perská 

Passiflora L.  mučenka 

Pelargonium L'Hérit ex Ait pelargónie, muškát 

Persea Gaertn. avokádo, hruškovec 

Phalaris L.  lesknice 

Phaseolus L.  fazol 

Phaseolus vulgaris L.  fazol obecný 

Phoenix L.  datlovník 

Phoenix canariensis Chabaud datlovník kanárský 

Phoenix dactylifera L.  datlovník pravý, datlovník obecný, palma datlová 

Phoenix sylvestris (L.) Roxb.  datlovník lesní 

Phoenix theophrasti Greuter datlovník krétský  

Photinia Lindl. blýskalka, blýskavka 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot blýskalka, blýskavka 
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Photinia x fraseri Dress blýskavka Fraserova 

Picea A. Dietr. smrk 

Pieris D. Don pieris 

Pinus L.  borovice 

Platanus L.  platan 

Poaceae = Graminae trávy, lipnicovité, včetně obilnin 

Poncirus Raf. citronečník 

Populus L.  topol 

Prunus  slivoň 

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se  

zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně 

(Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně 

(Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, 

slivoně, myrobalánu a trnky 

Prunus amygdalus Batsch [Amygdalus communis L.] 

/syn.= P. dulcis (Mill.)/ 

mandloň obecná 

Prunus armeniaca L. [Armeniaca vulgaris Lam.] meruňka obecná 

Prunus avium L. [Cerasus avium (L.) Moench] třešeň obecná, třešeň ptačí 

Prunus blireiana Andre myrobalán Blireův 

Prunus brigantina Vill. /syn. = P. brigantiaca Vill./ briaconská meruňka 

Prunus cerasifera Ehrh. /syn.= P. domestica L. var. 

cerasifera Ser., P. myrobalana Loisel./ 

myrobalán třešňový 

Prunus cerasus L. [Cerasus vulgaris Miller] višeň obecná 

Prunus cistena Hansen  myrobalán cistena 

Prunus curdica Fenzl et Fritsch. trnka kurdská 

Prunus domestica ssp. domestica (L.)  švestka domácí 

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. slivoň ovocná, slíva 

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.  - 

Prunus glandulosa Thunb. višeň žláznatá 

Prunus holosericea Batal.  - 

Prunus hortulana Bailey švestkovišeň zahradní 

Prunus incisa Thunb.  slivoň vyříznutá 

Prunus japonica Thunb. [Cerasus japonica (Thunb.)] višeň japonská 

Prunus laurocerasus L. [Laurocerasus officinalis 

M.J.Roem] 

bobkovišeň lékařská 

Prunus lusitanica L.  slivoň portugalská 

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne [Armeniaca 

mandshurica (Maxim.) Skortz] 

meruňka mandžuská 

Prunus maritima Marsh. /syn.= P. acuminata Michx., 

P. pubescen Pursh./ 

švestkovišeň pomořská 

Prunus mume Sieb. et Zucc. [Armeniaca mume Sieb.] meruňka japonská 

Prunus nigra Ait. /syn.= P. americana var. nigra 

Wangh., P. borealis Poir./ 

švestkovišeň černá nebo kanadská 

Prunus persica (L.) Batsch /syn. = Amygdalus persica 

L./ [Persica vulgaris Mill.] 

broskvoň obecná 

Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim nektarinka 

Prunus salicina L. /syn.= P. triflora Roxb./ slivoň vrbová 

Prunus sargentii Rehd. /syn. = P. sachalinensis 

Miyoshi/ 

slivoň Sargentova 

Prunus serrula Franch./syn. = P. serrula var. tibetica 

Koehne/ 

- 

Prunus serrulata Lindl. [Cerasus serrulata (Lindl) 

D.Don 

višeň pilovitá, sakura 

Prunus sibirica L. /syn.= P. armeniaca var. sibirica K. 

Koch/ [Armeniaca sibirica (L.) Lam.] 

meruňka sibiřská 

Prunus simonii Carr.  slivoň meruňková 

Prunus speciosa (Koidz.) Ingram /syn. = P. mutabilis 

speciosa Miyoshi/ 

višeň skvělá 

Prunus spinosa L. slivoň trnka 
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Prunus subhirtella Miq. /syn. = P. miqueliana Maxim./ višeň chlupatá/chloupkatá 

Prunus tomentosa Thunb. /syn.= P. trichocarpa Bge./ višeň plstnatá 

Prunus triloba Lindl.  mandloň trojlaločná 

Prunus yedoensis Matsum. /syn. = P. paracerasus 

Koehne/ 

višeň/slivoň jedoská 

Pseudotsuga Carr. douglaska 

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco /syn. = P. 

douglasii (Lindl.) Carr., P. taxifolia (Lamb.) Britt./ 

douglaska tisolistá 

Psidium L.  psidium 

Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. lapina škumpolistá, paořech škumpolistý 

Puschkinia Adams puškinie, modřenka 

Pyracantha Roem hlohyně 

Pyrus L.  hrušeň 

Quercus L.  dub 

Quercus suber L.  dub korkový 

Rhododendron L.  pěnišník, rododendron 

Rhododendron simsii Planch pokojová, indická azalka 

Ribes L.  rybíz, meruzalka 

Rosa L.  růže 

Rosa gymnocarpa Nutt. růže nahoplodá 

Rosaceae růžovité 

Rubus L.  ostružiník, maliník, malinoostružiník 

Sabal Adans. sabal 

Sabal umbraculifera (Jacq.) Mart.  sabal  

Salix L.  vrba 

Salix caprea L. vrba jíva 

Scilla L.  ladoňka 

Secale L.  žito 

Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.  sekvoje stálezelená, s. vždyzelená 

Sesamum L.  sezam 

Shibataea Mak. ex Nak.  - 

Solanaceae lilkovité 

Solanum L.  lilek 

Solanum jasminoides Paxton lilek jasmínový  

Solanum melongena L.  lilek vejcoplodý 

Solanum tuberosum L.  brambor obecný 

Solidago L. zlatobýl 

Sorbus L.  jeřáb 

Spartina Schreb. - 

Spinacia L.  špenát 

Stipa L.  kavyl  

Strelitziaceae - 

Syagrus Mart. - 

Syringa vulgaris L. šeřík obecný 

Syzygium Gaertn.  kryškovec, hřebíčkovec 

Tanacetum L.  vratič 

Taxus L.  tis 

Taxus brevifolia Nutt. tis západoamerický 

Thuja L.  zerav, túje 

Tigridia Juss. - 

Trachelium L.  zvonečkovec 

Trachycarpus H. Wendl - 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl /syn. = 

Chamaerops fortunei Hook., T. excelsus H. Wendl./ 

žumara ztepilá, trachykarpus Fortunův 

Trientalis latifolia Hook. sedmikvítek 

Trifolium L.  jetel 

Trisetum Pers. trojštět  

Trithrinax Mart. - 
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Triticosecale Wittmack tritikale, žitovec 

Triticum L.  pšenice 

Tsuga Carr. jedlovec 

Tulipa L.  tulipán 

Ulmus L.  jilm 

Ulmus davidiana Planch. jilm 

Ulmus parvifolia Jacq. /syn. = U. chinensis Pers./ jilm čínský  

Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.  - 

Uniola L.  - 

Vaccinium L.  borůvka, brusnice, brusinka 

Vaccinium ovatum Pursh. - 

Verbena L.  sporýš 

Viburnum L.  kalina 

Vitis L.  réva 

Washingtonia H. Wendl.  - 

Zea mays L.  kukuřice setá 
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Český název Latinský název 

anona Annona L.  

areka obecná, palma areková, p. betelová Areca catechu L. 

arenga cukrodárná, palma cukrová Arenga pinnata (Wurmb) Merr. /syn. = A. saccharifera 

Labill./ 

aronovité Araceae 

astra  Aster L. 

avokádo  Persea Gaertn. 

bambusovité, bambusy Bambusoideae 

banánovník Musa L.  

banánovníkovité, banánovité Musaceae 

bavlník Gossypium L.  

bazalka Ocimum L.  

begónie Begonia L.  

bezkolenec Molinia Shrank 

bigarádie  Citrus aurantium L. 

blahovičník Eucalyptus L'Hérit 

blýskalka, blýskavka Photinia Lindl. 

blýskalka, blýskavka Photinia davidiana (Dcne.) Cardot 

blýskavka Fraserova Photinia x fraseri Dress 

bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus L. [Laurocerasus officinalis 

M.J.Roem] 

bobovité Leguminosae = Fabaceae, Viciaceae 

borovice Pinus L.  

borůvka Vaccinium L.  

brambor obecný Solanum tuberosum L.  

broskvoň obecná Prunus persica (L.) Batsch /syn. = Amygdalus persica 

L./ [Persica vulgaris Mill.] 

brukev Brassica L.  

brukev ladní Brassica rapa L.  

brukvovité, křížaté Brassicaceae = Cruciferae 

brusnice, brusinka Vaccinium L.  

bříza  Betula L. 

buk Fagus L.  

buk obecný Fagus sylvatica L.  

(butie hlavatá)  Butia capitata (Mart.) Becc. /syn. = Cocos capitata/ 

cedr Cedrus Trew. 

cedrát Citrus medica L. 

cibule kuchyňská Allium cepa L. 

cibule šalotka  Allium ascalonicum L. 

citronečník Poncirus Raf. 

citrus Citrus L.  

cukrovka Beta vulgaris L. 

cypřišek Chamaecyparis Spach 

datlovník Phoenix L.  

datlovník kanárský Phoenix canariensis Chabaud 

datlovník krétský  Phoenix theophrasti Greuter 

datlovník lesní Phoenix sylvestris (L.) Roxb.  

datlovník pravý, datlovník obecný, palma datlová Phoenix dactylifera L.  

dlouhatec Dolichos Jacq. 

douglaska Pseudotsuga Carr. 

douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco /syn. = P. 

douglasii (Lindl.) Carr., P. taxifolia (Lamb.) Britt./ 

dub Quercus L.  

dub korkový Quercus suber L.  

durman Brugmansia Pers. 

fazol Phaseolus L.  
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fazol obecný Phaseolus vulgaris L.  

fíkovník, fíkus  Ficus L. 

fuchsie Fuchsia L.  

gerbera Gerbera Cass.  

habr Carpinus L. 

hloh Crataegus L. 

hlohyně Pyracantha Roem 

hořepník Exacum L.  

hrušeň Pyrus L.  

hřebíčkovec Syzygium Gaertn.  

hvězdnice Aster L. 

hvězdnicovité, složnokvěté, Asteraceae = Compositae 

hvozdík Dianthus L.  

hruškovec Persea Gaertn. 

hvozdíkovité Caryophyllaceae 

hyacint Hyacinthus L.  

chmel obecný, ch. otáčivý Humulus lupulus L. 

chryzantéma Dendranthema (DC) Des Moul 

chryzantéma, listopadka, kopretina, řimbaba, zlateň, 

vratič 

Chrysanthemum L. - viz Dendranthema (DC) Des 

Moul  

ibišek Hibiscus L. 

impatiens Impatiens L. 

jabloň Malus Mill. 

jahodník Fragaria L.  

jahodník obecný Fragaria vesca L.  

jahodník virginský  Fragaria virginiana Mill.  

jalovec Juniperus L.  

jasan Fraxinus L. 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. 

javor  Acer L. 

javor cukrový Acer saccharum Marsh./syn. = A. saccharophorum K. 

Koch/ 

javor klen Acer pseudoplatanus L. 

javor velkolistý Acer macrophyllum Pursh. 

jedle Abies Mill.  

jedlovec Tsuga Carr. 

jehličnany Coniferales 

jeřáb Sorbus L.  

jetel Trifolium L.  

jilm Ulmus L.  

jilm čínský Ulmus parvifolia Jacq. /syn. = U. chinensis Pers./ 

jírovec kalifornský Aesculus californica (Spach) Nutt.  

jírovec maďal Aesculus hippocastanum L.  

kalina Viburnum L.  

kamélie Camellia L.  

karafiát Dianthus L.  

kaštan koňský Aesculus hippocastanum L.  

kaštanovník Castanea Mill. 

kaštanovník jedlý Castanea sativa Mill. /syn. = C. vesca Gaertn./ 

kavyl  Stipa L.  

kdouloň Cydonia Mill.  

kdoulovec Chaenomeles Lindl. 

kokosová palma, kokosovník ořechoplodý Cocos nucifera L. 

kopretina Dendranthema (DC) Des Moul 

kopretina Leucanthemum Mill. 

kopretinovec Argyranthemum spp.  

kortadérie Cortaderia Stapf.  

kosatec Iris L. 
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krokus Crocus L. 

krušina Frangula californica (Eschsch.) Gray 

krušina Purschova Frangula purshiana (DC.) Cooper /syn. = Rhamnus 

purshiana DC./ 

kryškovec Syzygium Gaertn.  

kysala Begonia L.  

křížaté, brukvovité  Cruciferae = Brassicaceae 

kukuřice setá Zea mays L.  

kumkvat (kinkan) Fortunella Swingle 

kyselý lajm Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 

kysopa Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC 

ladonička Chionodoxa Boiss. 

ladoník Camassia Lindl. 

ladoňka Scilla L.  

láhevník Annona L.  

lapina škumpolistá, paořech škumpolistý Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. 

lesknice Phalaris L.  

lilek Solanum L.  

lilek jasmínový Solanum jasminoides Paxton 

lilek vejcoplodý Solanum melongena L.  

lilkovité Solanaceae 

lipnicovité, trávy Poaceae = Graminae 

líska Corylus L. 

listopadka Dendranthema (DC) Des Moul 

litoška, letní hyacint Galtonia candicans (Bak.) Decne /syn. = Hyacinthus 

candicans Baker/ 

livistonie Livistona decipiens Becc. 

livistonie australská Livistona australis (R. Br.) Mart. /syn. = Corypha 

australis R. Br./ 

locika Lactuca L.  

locika salátová Lactuca sativa L.  

lokvát Eriobotrya Lindl.  

lontar, lontar vějířový, palmyra, palma cukrová Borassus flabellifer L. /syn. = Borassus flabelliformis 

L./ 

lupina Lupinus L.  

máčka Eryngium L.  

magnólie Magnolia L. 

maliník, malinoostružiník Rubus L.  

mamota širokolistá Kalmia latifolia L.  

mandarinka obecná Citrus reticulata Blanco 

mandloň obecná Prunus amygdalus Batsch [Amygdalus communis L.] 

/syn.= P. dulcis (Mill.)/ 

mandloň trojlaločná Prunus triloba Lindl.  

mangovník Mangifera L.  

marantovité Marantaceae 

mečík Gladiolus Tourn. ex L.  

mečík Gladiolus callianthus Marais /syn. = Acidanthera 

bicolor Hochst./ 

mečík - hybrid Gladiolus nanus hort. 

mečík - hybrid Gladiolus tubergenii hort. 

mečík - hybrid (G. cardinalis x G. carneus) x G. 

oppositiflorus 

Gladiolus ramosus hort. 

mečík - hybrid G. cardinalis x G. tristis Gladiolus colvillei Sweet  

medvědice Arctostaphylos Adans. 

meloun cukrový Cucumis melo L.  

merlík Chenopodium L.  

meruňka briaconská Prunus brigantina Vill. /syn. = P. brigantiaca Vill./ 

meruňka japonská Prunus mume Sieb. et Zucc. [Armeniaca mume Sieb.] 
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meruňka mandžuská Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne [Armeniaca 

mandshurica (Maxim.) Skortz] 

meruňka obecná Prunus armeniaca L. [Armeniaca vulgaris Lam.] 

meruňka sibiřská Prunus sibirica L. /syn.= P. armeniaca var. sibirica K. 

Koch/ [Armeniaca sibirica (L.) Lam.] 

meruzalka Ribes L.  

miřík Apium L.  

miřík celer  Apium graveolens L.  

mišpule Mespilus L.  

modřenec Muscari Miller 

modřenka Puschkinia Adams 

modřín Larix Mill.  

momordika Momordica L.  

mrkev Daucus L.  

mučenka Passiflora L.  

muchovník Amelanchier Medic.  

muraja Murraya Konig 

muškát Pelargonium L'Hérit ex Ait 

myrobalán Blireův Prunus blireiana Andre 

myrobalán cistena Prunus cistena Hansen  

myrobalán třešňový Prunus cerasifera Ehrh. /syn.= P. domestica L. var. 

cerasifera Ser., P. myrobalana Loisel./ 

narcis Narcissus L.  

nektarinka Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim 

netík Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris 

netík Adiantum jordanii C. Muell. 

netýkavka Impatiens L. 

okurka Cucumis L.  

olejnice guinejská, (africká) palma olejná Elaeis guineensis Jacq. /syn. = Elaeis melanococca 

Gaertn./ 

olše Alnus B. Ehrh. 

orchideje, vstavačovité Orchidaceae 

ořešák mandžuský Juglans mandshurica Maxim. 

ostružiník, malinoostružiník Rubus L.  

pabuk šikmý Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume 

palma areková, p. betelová, areka obecná Areca catechu L. 

palma cukrová, arenga cukrodárná Arenga pinnata (Wurmb) Merr. /syn. = A. saccharifera 

Labill./ 

palma datlová, datlovník pravý, datlovník obecný Phoenix dactylifera L.  

palma královská Oreodoxa regia H.B.K /syn. = Roystonea regia 

(H.B.K.) Cook/ 

(africká) palma olejná, olejnice guinejská Elaeis guineensis Jacq. /syn. = Elaeis melanococca 

Gaertn./ 

palmy, palmovité Palmae 

palmyra, lontar, lontar vějířový, palma cukrová Borassus flabellifer L. /syn. = Borassus flabelliformis 

L./ 

pampová tráva Cortaderia Stapf.  

paořech škumpolistý, lapina škumpolistá Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. 

paprika Capsicum L. 

paprika roční Capsicum annuum L.  

parocie perská Parrotia persica (DC) C. A. Meyer 

pazerav sbíhavý Libocedrus decurrens Torr. /syn. = Calocedrus 

decurrens (Torr.) Florin/ 

pažitka pravá Allium schoenoprasum L.  

pelargónie Pelargonium L'Hérit ex Ait 

pěnišník Rhododendron L.  

pieris Pieris D. Don 

planika Arbutus unedo L. 
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platan Platanus L.  

poincézie, tzv. vánoční hvězda Euphorbia pulcherrima Willd. /syn. = Poinsettia 

pulcherrima Grah./ 

pomerančovník, citroník čínský Citrus sinensis (L.) Osbeck /syn. = C. aurantium 

sinensis L./ 

pór setý Allium porrum L.  

prosovité Panicoideae 

pryšec Euphorbia L.  

pryšec nádherný Euphorbia pulcherrima Willd. /syn. = Poinsettia 

pulcherrima Grah./ 

psidium Psidium L.  

pšenice Triticum L.  

pukol Lagerstroemia L. 

puškinie Puschkinia Adams 

rajče jedlé Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. /syn. 

= Lycopersicon esculentum Mill., Solanum 

lycopersicum L./ 

réva Vitis L.  

rododendron Rhododendron L.  

růže Rosa L.  

růže nahoplodá Rosa gymnocarpa Nutt. 

růžovité Rosaceae 

rybíz Ribes L.  

rýže Oryza L.  

rýže setá Oryza sativa L.  

řepa Beta L.  

řepa burák Beta vulgaris L. 

řepa krmná, řepa salátová Beta vulgaris L. 

řepice olejná Brassica rapa L.  

řepka setá, tuřín brukev Brassica napus L.  

řešetlák Purshův Frangula purshiana (DC.) Cooper /syn. = Rhamnus 

purshiana DC./ 

řimbaba Dendranthema (DC) Des Moul 

sabal Sabal Adans., 

ságovník pravý Metroxylon sagu Rottb. /syn. = M. rumphii (Willd.) 

Mart./ 

sakura Prunus serrulata Lindl. [Cerasus serrulata (Lindl) 

D.Don 

sedmikvítek Trientalis latifolia Hook. 

sekvoje stálezelená, s. vždyzelená Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.  

sezam Sesamum L.  

skalník Cotoneaster Ehrh. 

slivoň 

mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se  

zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně 

(Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně 

(Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, 

slivoně, myrobalánu a trnky 

Prunus  

slivoň meruňková Prunus simonii Carr.  

slivoň ovocná, slíva Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. 

slivoň portugalská Prunus lusitanica L.  

slivoň Sargentova Prunus sargentii Rehd. /syn. = P. sachalinensis 

Miyoshi/ 

slivoň trnka Prunus spinosa L. 

slivoň vrbová Prunus salicina L. /syn.= P. triflora Roxb./ 

slivoň vyříznutá Prunus incisa Thunb.  

složnokvěté, hvězdnicovité Compositae = Asteraceae 

slunečnice roční Helianthus annuus L.  
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smokvoň  Ficus L. 

smrk Picea A. Dietr. 

snědek Ornithogalum L.  

sněženka Galanthus L.  

sporýš Verbena L.  

šafrán žlutý Crocus flavus Weston /syn. = C. aureus/ 

šafrán Crocus L. 

šácholan Magnolia L. 

šater Gypsophila L.  

šeřík obecný Syringa vulgaris L. 

špenát Spinacia L.  

švestka domácí Prunus domestica ssp. domestica (L.)  

švestkovišeň černá nebo kanadská Prunus nigra Ait. /syn.= P. americana var. nigra 

Wangh., P. borealis Poir./ 

švestkovišeň pomořská Prunus maritima Marsh. /syn.= P. acuminata Michx., 

P. pubescen Pursh./ 

švestkovišeň zahradní Prunus hortulana Bailey 

tabák Nicotiana L. 

tabák viržinský Nicotiana tabacum L.  

tis Taxus L.  

tis západoamerický Taxus brevifolia Nutt. 

tomel, churma, kaki, persimon, quanaba Diospyros L.  

topol Populus L.  

trávy, lipnicovité Graminae = Poaceae 

tritikale, žitovec Triticosecale Wittmack 

trnka kurdská Prunus curdica Fenzl et Fritsch. 

trojštět  Trisetum Pers. 

třešeň obecná, třešeň ptačí Prunus avium L. [Cerasus avium (L.) Moench] 

třezalka  Hypericum L.  

třtina  Calamagrostis Adans. 

tulipán Tulipa L.  

vavřín vznešený  Laurus nobilis L. 

vilín virginský Hamamelis virginiana L.  

višeň chlupatá/chloupkatá Prunus subhirtella Miq. /syn. = P. miqueliana Maxim./ 

višeň japonská Prunus japonica Thunb. [Cerasus japonica (Thunb.)] 

višeň obecná Prunus cerasus L. [Cerasus vulgaris Miller] 

višeň pilovitá Prunus serrulata Lindl. [Cerasus serrulata (Lindl) 

D.Don 

višeň plstnatá Prunus tomentosa Thunb. /syn.= P. trichocarpa Bge./ 

višeň skvělá Prunus speciosa (Koidz.) Ingram /syn. = P. mutabilis 

speciosa Miyoshi/ 

višeň žláznatá Prunus glandulosa Thunb. 

višeň/slivoň jedoská Prunus yedoensis Matsum. /syn. = P. paracerasus 

Koehne/ 

vlčí bob Lupinus L.  

vodnice Brassica rapa L.  

vojtěška setá, tolice vojtěška Medicago sativa L.  

vonokvětka cesmínolistá, v. různolistá Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green /syn. = 

O. ilicifolius (Hassk.) Mouillef., O. aquifolium S. et Z./ 

vratič Dendranthema (DC) Des Moul 

vratič Tanacetum L.  

vrba Salix L. 

vrba jíva Salix caprea L. 

vřes obecný Calluna vulgaris (L.) Hull 

vstavačovité, orchideje Orchidaceae 

zblochan  Glyceria R. Brown 

zerav, túje Thuja L.  

zimolez srstnatý  Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray 
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zlateň Dendranthema (DC) Des Moul 

zlatobýl Solidago L. 

zvonečkovec Trachelium L.  

žito Secale L.  

žumara Chamaerops L. 

žumara nízká Chamaerops humilis L. 

žumara ztepilá, trachykarpus Fortunův Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl /syn. = 

Chamaerops fortunei Hook., T. excelsus H. Wendl./ 

 

 

 


