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DATUM 17. 1. 2011 

Seznam pracovišť pro provádění vývozního rostlinolékařského šetření 

zásilek, které představují vysokou  míru rizika zavlékání škodlivých 

organizmů v ČR 2011 

 

Česká republika – Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) v souladu s § 28 odst. 2 

zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, vydává Seznam pracovišť pro provádění vývozního 

rostlinolékařského šetření s vysokou mírou rizika zavlékání škodlivých organizmů. 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyvážené z České republiky do třetích zemí, musí 

splňovat fytosanitární požadavky dovážející země. Vývozní rostlinolékařské šetření je šetření 

k prověření splnění těchto fytosanitárních požadavků, rozsah šetření je stanoven v § 27 

vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 

rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“).  

Pro rostliny a rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika 

zavlékání a šíření škodlivých organismů (dále jen ,,rizikové rostliny“), se šetření provádí v 

pracovišti s provozním režimem, které stanoví SRS, podle § 28 zákona. 

Za vysokou míru rizika se považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné 

příznaky napadení (tzv. skryté napadení). Rizikové rostliny a škodlivé organismy, způsobující 

skryté napadení, jsou stanoveny v příloze č. 21a  vyhlášky. Za rizikové rostliny, jsou 

považovány rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování (kromě cibulí, 

oddenkových hlíz, rostlin čeledi Graminae, oddenků, osiva, hlíz, tkáňových kultur) a řezané 

květiny. Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rizikových  rostlinách jsou 

třásnokřídlí (Thysanoptera) a vrtalkovití (Agromyzidae). 
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Pracoviště SRS 
Kontakt na příslušné 

pracoviště SRS 
Adresa pracoviště SRS Provozní režim 

Fytokaranténní 

inspekce pracoviště 

mezinárodní letiště  

Praha - Ruzyně 

fi.praharuzyne@srs.cz 

tel., fax: +420 220 114 

369 

mob: +420 724 039 912 

Laglerové 6/1084, 

160 08, Praha 6 - Ruzyně 

v pracovních dnech  

od 8:00 do 18:00 

Oddělení vnější 

fytokarantenní 

kontroly - referát 

Čechy - pracoviště  

Tachov 

jitka.nuhlickova@srs.cz 

tel. +420 374 720 296 

mob: +420 724 051 243 

Volyňská 1544,  

347 01, Tachov 

v pracovních dnech  

od 8:00 do 18:00 

Oddělení vnější 

fytokarantenní 

kontroly - referát 

Čechy - pracoviště  

Louny 

jaroslav.maticka@srs.cz 

tel: +420 415 710 987  

mob: +420 724 706 089 

Pražská 765, 

440 01, Louny 

v pracovních dnech  

od 8:00 do 16:00 

Oddělení vnější 

fytokarantenní 

kontroly - referát 

Morava - pracoviště  

Frýdek Místek 

jindrich.zahraj@srs.cz 

tel: +420 558 433 675 

mob: +420 725 428 944 

4. května 217, 

738 02, Frýdek-Místek 

v pracovních dnech  

od 8:00 do 16:00 
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