
Změna předpisů pro ošetřování a označování dřevěného obalového 

materiálu  

Dne 14. 12. 2019 nabylo účinnosti nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým 

organismům rostlin (EU) 2016/2031, které přináší změny i do oblasti výroby, ošetřování a 

označování dřevěného obalového materiálu. 

Mezinárodní standard ISPM 15 zůstává i nadále základním návodem, jak s dřevěnými obaly 

v mezinárodním obchodu pracovat, jak ze strany ÚKZÚZ, tak z pohledu subjektů, 

provádějících výrobu, ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu. Nové nařízení 

však přineslo změny do zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařském péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a to prostřednictvím 

zákona 369/2019 Sb. Pokud jde o tyto činnosti byl upraven § 68 zákona tak, aby jeho znění 

odpovídalo/navazovalo na články nařízení 2016/2031, které se týkají problematiky dřevěného 

obalového materiálu, jeho ošetřování, oprav a označování a § 69 a § 69 a) byly zrušeny.  

Byla zrušena vyhláška 384/2011 Sb. a nahrazena vyhláškou č. 6/2020 Sb., o ošetřování nebo 

označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen „vyhláška“). 

Texty odstavců byly upraveny v duchu nařízení, byly doplněny nové metody pro ošetřování 

dřevěného obalového materiálu a byly rovněž přepracovány technické a technologické 

požadavky na ošetřování dřevěného obalového materiálu pro jednotlivé způsoby ošetřování.  

Změnou je vedle zařazení nových metod – mikrovlnné ošetření (DH), fumigace 

sulfurylfluoridem (SF) čímž se počet schválených metod zvyšuje na čtyři (v ČR je stále jedinou 

využívanou metodou tepelné ošetřování – HT), také zvýšení minimálního počtu teplotních 

snímačů, kterými budou muset být zařízení pro tepelné ošetřování vybavena pro měření teploty 

ve dřevě. Nově je požadováno vybavení alespoň dvěma snímači. Subjekty provádějící 

tepelné ošetřování a případně mikrovlnné ošetřování dřevěného obalového materiálu budou 

muset mít zřízen systém identifikace ošetřeného dřevěného obalového materiálu, ze kterého 

bude možné zpětně vysledovat druh a množství dřevěného obalového materiálu a datum jeho 

ošetření. 

Úplně novým se stává požadavek na prokazování splnění podmínek a rozsahu znalostí pro 

vykonávané činnosti v oblasti dřevěného obalového materiálu. Prokazování znalostí bude 

probíhat prostřednictvím e-learningového kurzu, jehož absolvování bude jednou z podmínek 

pro vydání oprávnění pro činnosti při výrobě, ošetřování a označování dřevěného obalového 

materiálu.  
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