Otázka, situace
Jak mám postupovat, chci-li dovážet nebo přemísťovat karanténní materiál?
Základní informace
„Dovozem“ karanténního materiálu se rozumí dovoz karanténního materiálu ze třetích zemí
do zemí EU.
„Přemístěním“ karanténního materiálu se rozumí přemístění karanténního materiálu v rámci
EU, např. z jiných členských států do ČR nebo v rámci ČR.
Karanténním materiálem jsou:
a) karanténní škodlivé organismy pro EU,
b) škodlivé organismy podléhající mimořádným opatřením EU,
[Škodlivým organismem podléhajícím mimořádným opatřením se rozumí škodlivý organismus
(většinou nový pro území EU), který není v seznamu karanténních škodlivých organismů pro
EU, ale proti jehož zavlékání a šíření byla na omezenou dobu přijata opatření prováděcím
aktem Komise. Informace o těchto škodlivých organismech poskytuje ÚKZÚZ na svých
internetových stránkách.],
c) karanténní škodlivý organismus pro chráněnou zónu, která je na celém území ČR vyhlášena
pro jedinému škodlivému organismu, kterým je původce korové nekrózy kaštanovníku
Cryphonectria parasitica,
d) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet na území EU,
e) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, nesplňující stanovené zvláštní a rovnocenné
požadavky,
f) vysoce rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,
g) rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, u nichž byla přijata dočasná opatření
podle čl. 49 nařízení (EU) 2016/2031,
h) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet do chráněných zóny
(netýká se ČR),
i) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, nesplňující zvláštní požadavky pro chráněné
zóny (pro ČR jsou to dřevo, kromě dřeva prostého kůry, samostatná kůra a rostliny
kaštanovníku (Castanea spp.)., určené k pěstování, a rostliny dubu (Quercus spp.), určené
k pěstování, kromě osiva.
K jakým účelům je možné dovážet nebo přemísťovat karanténní materiál:
a) k úřednímu testování,
b) k vědeckým nebo vzdělávacím účelům,
c) k pokusům,
d) selekci odrůd nebo šlechtění
Kde je možné manipulovat s dovezeným nebo přemístěným karanténním materiálem:
a) v karanténní stanici,

b) v izolačním zařízení.
ÚKZÚZ může na základě žádosti a provedeného šetření vydat rozhodnutí o oprávnění
právnické nebo fyzické osoby provozovat izolační zařízení.

Platnost povolení k manipulaci udělených v období do 13. 12. 2019 skončí dne
31. 12. 2020.
Jaké jsou podmínky a postup
1) Žadatel musí mít platné povolení k provozování izolačního zařízení nebo povolení k držení a
množení karanténního materiálu, popřípadě platné povolení k manipulaci s karanténním
materiálem (udělené v období do 13. 12. 2019 - platnost všech povolení k manipulaci
udělených v období do 13. 12. 2019 bez výjimky končí k 31.12.2020).
2) Povolování dovozu nebo přemístění karanténního materiálu probíhá formou správního řízení
vedeného ÚKZÚZ.
3) Vyplněnou žádost je možné podat:
a. osobně nebo poštou na adrese: ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
Ztracená 1099/10
161 00, Praha 6
b. pomocí datové schránky Ústavu: ugbaiq7
Správní poplatek za žádost činí 500 Kč. Poplatek lze uhradit formou kolku přilepeného na
písemné žádosti či elektronicky prostřednictvím převodu na účet.
4) Dnem doručení žádosti na adresu ÚKZÚZ je započato správní řízení. Lhůta k vyřízení žádosti
od jejího zaevidování činí 30 dní. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit na 60 dní.
5) ÚKZÚZ zkontroluje formální správnost a úplnost žádosti, popřípadě vyzve žadatele k doplnění
informací do žádosti.
6) ÚKZÚZ vydá rozhodnutí o povolení (nepovolení) dovozu anebo přemístění karanténního
materiálu. V případě vydání povolení vydá ÚKZÚZ pro předmětný materiál také oprávnění
k dovozu nebo přemístění (Letter of authority). Tyto dokumenty odešle ÚKZÚZ žadateli.
7) Oprávnění k dovozu nebo k přemístění je dokumentem, který musí být při dovozu nebo
přemísťování karanténního materiálu k tomuto materiálu připojen a musí být při přemísťování
v EU úředně odsouhlasen příslušným orgánem členského státu původu a při dovozu ze třetí
země národní organizace ochrany rostlin třetí země původu. Proto musí žadatel poslat
oprávnění odesílateli karanténního materiálu, který je předloží k vyznačení souhlasu
příslušnému úřadu a takto vyplněné je přiloží k zásilce.
8) V rozhodnutí o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu jsou uvedeny
podmínky, které žadatel musí splňovat a řídit se jimi.
Postup při opakovaném dovozu nebo přemístění karanténního materiálu
V případě opakovaného dovozu karanténního materiálu nebo jeho přemísťování v rámci EU
může ÚKZÚZ vydat jediné oprávnění pro první odeslání, které se vztahuje na veškerý dovoz
nebo přemísťování za těchto podmínek:
a) k dovozu nebo přemísťování dochází několikrát ročně;

b) podmínky balení karanténního materiálu jsou stejné;
c) karanténní materiál pochází od stejného poskytovatele a je určen stejné osobě odpovědné
za povolené činnosti.
V těchto případech ÚKZÚZ výslovně uvede v kolonce č. 10 oprávnění, že se toto oprávnění
vztahuje na opakovaný dovoz karanténního materiálu do EU nebo na jeho opakované
přemísťování v rámci EU. Platnost takového povolení je nejvýše jeden rok od data vydání.
Zvláštní ustanovení pro úřední testování
Pro dovoz nebo přemisťování karanténního materiálu k úřednímu testování prováděnému
ÚKZÚZ nebo profesionálními provozovateli pod úředním dohledem ÚKZÚZ (například tzv.
„kruhové testy“) udělí Odbor zdraví rostlin ÚKZÚZ povolení, pokud jsou splněny všechny tyto
podmínky:
a) osoba odpovědná za testování písemně oznámí provádění úřední testování Odboru zdraví
rostlin před tím, než se uskuteční;
b) v tomto oznámení uvede povahu a cíle daného úředního testování;
c) oznámení obsahuje potvrzení toho, že se úřední testování provádí v karanténních stanicích
nebo v izolačních zařízeních;
d) úřední testování se provádí takovým způsobem, aby při přepravě k úřednímu testování
nedošlo k šíření karanténních škodlivých organismů nebo škodlivých organismů podléhajících
mimořádným opatřením EU.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení
Řešení se obvykle zahajuje podáním žádosti o povolení dovozu anebo přemístění
karanténního materiálu.
Kde, s kým a kdy otázku řešit
Žádost se zasílá na adresu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor zdraví rostlin
Ztracená 1099/10
161 00 Praha 6
Odbornou agendu zajišťuje ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin, Oddělení řízení fytosanitárních rizik.
Žadatel by měl podat žádost o povolení dovozu nebo přemístění karanténního materiálu
v dostatečném časovém předstihu před plánovaným dovozem nebo přemístěním.
Jaké doklady jsou třeba
–
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádost je zpoplatněna částkou 500 Kč, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí současně s podáním žádosti, a to buď formou
přiloženého kolku nebo elektronicky převodem na účet.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta k vyřízení žádosti od jejího zaevidování činí 30 dní. Ve složitějších případech lze lhůtu
prodloužit na 60 dní.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení otázky
Případní provozovatelé karanténní stanice nebo izolačního zařízení.
Případný odpovědný zástupce subjektu.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Vést evidenci práce s karanténním materiálem, označit prostory používané pro práci
s karanténním materiálem.
Oznámit ÚKZÚZ jakékoliv změny týkající se informací uvedených v rozhodnutí nebo oznámit
ukončení činnosti alespoň 1 měsíc před plánovaným termínem ukončení.
Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@ukzuz.cz
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí ÚKZÚZ lze podat odvolání u Odboru zdraví rostlin, Oddělení řízení
fytosanitárních rizik, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím orgánem je
Ministerstvo zemědělství jako nejblíže nadřízený správní orgán.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dovoz, přemístění, držení nebo množení karanténního materiálu bez povolení podle § 8 odst.
1 zákona o rostlinolékařské péči je přestupkem, za který může být fyzické osobě podle § 79b
téhož zákona uložena pokuta do 30 000 Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
může být za tento přestupek podle § 79f téhož zákona uložena pokuta do 2 000 000 Kč.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 14. 12. 2019.
Popis byl naposledy aktualizován 11. 3. 2019.
Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
Související předpisy
–

Předpisy, dle kterých se postupuje
a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2031, čl. 8, čl. 32 odst. 2, čl. 48,
čl. 49 odst. 5, čl. 58, čl. 60-64
b) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, § 8, § 30, § 79b, § 79f
c) NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/829 ze dne 14.3.2019, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních
proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky
v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd
nebo šlechtěním
d) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad
nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů, příloha 4
Zodpovědný útvar
Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin, Odbor zdraví rostlin, Oddělení řízení fytosanitárních rizik

