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Informace SRS o požadavcích USA, uplatňovaných nově při dovozu některých druhů 

rostlin, rostlinných produktů a výrobků z rostlin do USA  

 

 

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje vývozce rostlin, rostlinných produktů a 

výrobků z rostlin do USA, že kromě fytosanitárních a dalších dovozních požadavků uplatňují 

Spojené státy na tyto komodity nově i požadavky stanovené na základě tzv. Laceyho zákona.  

Laceyho zákon USA na ochranu divoké přírody, který bojuje proti nelegálnímu 

obchodování s volně žijícími zvířaty a rostlinami, přijatý v roce 1900 a podstatně 

novelizovaný v roce 1981, byl pozměněn Zákonem o potravinách, ochraně životního prostředí 

a energetice z roku 2008, a to tak, že byla stanovena povinnost dovozců předkládat při dovozu 

určitých rostlin a rostlinných produktů do USA dovozní prohlášení. Toto opatření je účinné 

od 15. prosince 2008.  

Dovozci jsou povinni předložit prohlášení týkající se některých rostlin a výrobků 

z rostlin. Prohlášení musí mj. obsahovat vědecký název rostliny, hodnotu dovozu, množství 

rostlin a jméno země, kde byla rostlina sklizena. U papíru a výrobků z lepenky není třeba 

uvádět rostliny, z nichž jsou vyrobeny, a zemi sklizně, ale dovozce musí uvést průměrný 

obsah recyklované složky. U výrobků, které mohou být vyráběny z různých druhů rostlin, 

nebo u nichž není znám druh rostliny, ze které jsou vyrobeny, musí dovozce uvést jméno 

každé rostliny, jež mohla být použita při jejich výrobě. Obdobně, je-li rostlinný výrobek 

vyroben z rostliny běžně sklízené ve více než jedné zemi a konkrétní země původu je 

neznámá, musí dovozce uvést jména všech zemí, v nichž mohla být rostlina sklizena. 

Porušení se trestá peněžními tresty nebo jinými sankcemi.  

Podle Laceyho zákona se rostlinou rozumí jakýkoli divoce rostoucí zástupce říše 

rostlin, včetně jejich kořenů, semen, částí nebo produktů z nich, a včetně stromů jak divoce 

rostoucích v přírodě, tak i vysazených a pěstovaných na lesních stanovištích, s výjimkou: 

a) běžných kultivarů (kromě stromů) a běžných zemědělských rostlin (včetně kořenů, 

semen, částí nebo produktů z nich); 

b) vědeckých vzorků rostlinného genetického materiálu (včetně kořenů, semen, částí 

nebo produktů z nich), které mají být použity k laboratornímu nebo polnímu 

výzkumu;  

c) rostlin, které mají být dále pěstovány.  

 

Dovozní prohlášení je přesto vyžadováno i u rostlin uvedených v písm. b) a c), je-li rostlina 

uvedena: 

- v příloze k Mezinárodní úmluvě o obchodu s ohroženými druhy zvířat a rostlin 

(CITES), 

- jako ohrožený druh podle Zákona o ohrožených druzích z r. 1973 (ESA) nebo 

- v jakémkoliv zákonu určitého státu USA, který upravuje ochranu druhů, jež jsou 

v tomto státu původní a jsou ohroženy vyhynutím.  

 

Dovozní prohlášení se vyžaduje pro všechny zmíněné rostliny a rostlinné výrobky, 

kromě těch, které jsou použity jako obalový materiál, aby podpíraly, chránily nebo nesly jiný 

předmět, pokud tento obalový není sám dováženou položkou. Škála výrobků, u nichž se 

vyžaduje dovozní prohlášení podle Laceyho zákona, je rozsáhlá a zahrnuje určité živé 

rostliny, části rostlin, řezivo, buničinu, papír a lepenku, a produkty obsahující určitý rostlinný 

materiál nebo produkty, které mohou zahrnovat určitý nábytek, nářadí, deštníky, sportovní 

náčiní, tiskoviny, hudební nástroje, výrobky z rostlinných pryskyřic a textilie.  
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Americká celní správa nyní vyvíjí elektronický systém, jehož prostřednictvím se 

budou vymáhat požadavky na dovozní prohlášení. Elektronický systém by měl být dokončen 

1. dubna 2009. Než bude tento systém dokončen, je k dispozici papírový formulář, který lze 

stáhnout z www.aphis.usda.gov (je vyžadována nejnovější verze Adobe Acrobat!).  

Od 1. dubna 2009 začne USA vymáhat dovozní prohlášení u některých produktů, 

rostlin a souvisejících výrobků – viz tabulka:  

 

I II III 
Do března 2009 Od 1.4.2009 (nebo od dokončení 

elektronického systému)  

Od 1.7.2009 

Formulář dovozního prohlášení 

bude dostupný na webových 

stránkách a akceptován po 

15.12.2008 

Harmonizovaný celní sazebník: 

Kap. 44 – dřevo a výrobky ze 

dřeva 

Kap. 6 – živé stromy, rostliny, 

hlízy, řezané květiny, okrasná 

zeleň apod.  

Harmonizovaný celní sazebník:  

Kap. 47 – buničina 

Kap. 48 – papír a pap. výrobky  

Kap. 92 – hudební nástroje 

Kap. 94 – nábytek 

Včetně kap. zahrnuté v části II 

 

Znění novelizovaného Laceyho zákona a další informace jsou uveřejněny na 

http://www.aphis.usda.gov/newsroom/hot_issues/lacey_act/index.shtml.  

 Vývozců z České republiky se tato opatření přímo nedotýkají, mohou však být svými 

obchodními partnery v USA v této souvislosti žádáni o bližší specifikaci dodávaného zboží 

z hlediska jeho původu.  
 

 

 

 

 

V Praze, dne 10.2.2009  
 

 
Zpracovala: Ing. Jitka Mašková 
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