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1. ÚVOD

Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) v této publikaci podává informace, týkající se 
dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí do České republiky (dále 
jen ,,ČR“) a vývozu těchto komodit z ČR do třetích zemí. 

Dovoz, průvoz a vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je na mezinárodní úrovni 
regulován systémem rostlinolékařských opatření, která mají zabránit zavlékání a rozšiřování vý-
znamných škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů do nových oblastí.

Mezinárodní vztahy v rostlinolékařské oblasti se řídí ustanoveními některých mezinárodních 
úmluv (např. Dohoda o uplatňování sanitárních a rostlinolékařských  opatřeních - Agreement on 
the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin 
- International Plant Protection Convention – IPPC, Úmluva o biologické rozmanitosti - Conven-
tion on Biological Diversity). Dále sjednocenými podrobnými pravidly rostlinolékařské činnosti, 
která jsou obsažena v mezinárodních standardech pro rostlinolékařské opatření – International 
Standards for Phytosanitary Measures (tzv. ISPM).

Mezinárodní obchod ovlivňují např. ustanovení standardu ISPM č. 15 Směrnice zavádějící pra-
vidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu – Regulation of Wood Packaging 
Material in International Trade, který stanovuje rostlinolékařské požadavky pro dřevěný obalový 
materiál, používaný v mezinárodním obchodu pro zboží všeho druhu.

Tato publikace byla zpracována v souladu zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
v souladu s vyhláškou č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), 
a v souladu s příslušnými rozhodnutími Komise, které stanovují zvláštní rostlinolékařské po-
žadavky při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, a v souladu s vyhláškou 
č.334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích k hubení škodlivých organizmů, v platném 
znění.

2. DOVOZ
Publikace se netýká podmínek při obchodování v rámci jednotného trhu Evropské unie (dále 

jen „EU“), ale pouze podmínek při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze tře-
tích zemí, které podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole ve vstupním místě EU. Za třetí země 
se označují ty, které nejsou členskými státy EU, mimo Švýcarska. Problematiku dovozu upravují 
§§ 22 - 27 zákona. Dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty včetně dřevěného obalového materiálu uvedené ve vyhlášce.

V rámci jednotného vnitřního trhu EU jsou rovněž rostlinolékařskou právní úpravou EU stano-
vena vnitřní pravidla pro pohyb rostlin, rostlinných produktů anebo jiných předmětů, která jsou 
platná buď pro celou EU nebo pro některé členské státy či jen část státu s ohledem na riziko za-
vlečení škodlivých organismů. Systém klade hlavní důraz na soustavné a úředně kontrolované 
sledování zdravotního stavu rizikových komodit v místě jejich vypěstování nebo produkce (tzv. 
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soustavná rostlinolékařská kontrola). Rostlinolékařská nezávadnost je u sledovaných rizikových 
komodit, které mají být přemísťovány z místa jejich produkce do jiného místa v EU, potvrzována 
tzv. rostlinolékařským pasem (plant passport). 

Dovoz rostlin do ČR ze třetích zemí se řídí rostlinolékařskou legislativou, tj. zejména směrnicí 
2000/29/ EC, která platí ve všech členských státech EU. 

Dovoz, je soubor rostlinolékařských opatření, která zahrnují:

 • zákazy dovozů některých škodlivých organismů
 ,ymsinagro imývildokš imýtičru hcýnedapan tidomok hcýretkěn ůzovod yzakáz  • 

 • zákazy dovozů některých rizikových komodit z rizikových oblastí jejich původu, 
 • rostlinolékařskou kontrolu v zemi původu komodity těsně před vývozem, 
 • potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat, 
 • rostlinolékařskou kontrolu v prvním vstupním místě EU. 

Země Evropské unie 
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovin-
sko, Řecko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko.

Hlavní rizika dovozu 
Hlavním rizikem při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je možnost zavle-

čení škodlivých organizmů. Může se jednat o organismy, které se již vyskytují na území EU, ale 
především o škodlivé organismy, které se v EU nevyskytují a jejich zavlečení a rozšíření by mohlo 
způsobit závažné škody (ekonomické a ekologické). Tyto škodlivé organizmy označujeme jako 
tzv. ,,regulované škodlivé organizmy“, dříve „karanténní škodlivé organismy“. 

Nejvýznamnější cestou, kterou se mohou tyto regulované škodlivé organismy šířit na velké 
vzdálenosti, je mezinárodní obchod, ale v nemalé míře i stále se rozšiřující cestovní styk.

Thrips palmi – regulovaný škodlivý 
organizmus
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Každá zásilka, která podléhá rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena mezinárodně uzná-
vaným dokladem, kterým je tzv. ,,rostlinolékařské osvědčení (Phytosanitary certifi cate)“ ze země 
původu. Rostlinolékařské osvědčení vystavuje příslušný orgán rostlinolékařské péče daného 
státu, ze kterého se rostliny vyvážejí. Garantuje splnění dovozních požadavků podle druhu komo-
dity, škodlivého organismu a zvláštních požadavků, jsou-li požadovány.

Dovozce 
Každý dovozce, jenž dováží rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které ze zákona pod-

léhají dovozní rostlinolékařské kontrole, musí být registrován v úředním registru SRS a je povi-
nen předložit každou takovou zásilku k dovozní rostlinolékařské kontrole. Pokud toto dovozce 
neučiní, vystavuje se riziku udělení sankce, včetně případného nařízení zničení zásilky. 

Rostliny, rostlinné produkty, které nepodléhají dovozní rostlinolékařské kontrole

Jedná se o rostliny, rostlinné produkty, které označujeme jako tzv. „malá množství“

 • max. 2 kg ovoce a zeleniny kromě brambor, 
 • max. jedna kytice tvořená řezanými květinami a větvemi, 
 •  nemes ěmork ,jedorp ýnbord orp ínelab mínlánigiro v aviso ůkčás 5 ešývjen  

bramboru. 

Tato malá množství mohou být dovezena bez rostlinolékařského osvědčení a nemusí být 
podrobena dovozní rostlinolékařské kontrole. Lze je tedy dovážet i mimo stanovená vstupní 
místa. Zároveň nesmí vykazovat příznaky napadení škodlivými organismy a nesmí být určeny 
k pokusným, vědeckým nebo šlechtitelským účelům. 

Rostliny, rostlinné produkty, které podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole
Dovozní rostlinolékařské kontrole podléhají zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 

které jsou uvedeny v části B přílohy č. 9 vyhlášky a dalších komodit v souladu s rozhodnutím Evrop-
ské Komise. Namátkově lze provést dovozní rostlinolékařskou kontrolu u všech zásilek s rostlinným 
materiálem, včetně dřevěného obalového materiálu (obaly, bedny, proklady, bubny apod.).

Příklad zásilky podléhající 
dovozní rostlinolékařské 
kontrole

6

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

A5_publikace_rijen.indd   6 8.11.2011   10:59:01



Seznam rostlin, rostlinných produktů a dalších předmětů, které podléhají dovozní rostlino-
lékařské kontrole, lze nalézt v platném Dovozním manuálu, jenž obsahuje 16 částí a vychá-
zí z vyhlášky č. 215/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (směrnice 2000/29/EC) a plat-
ných rozhodnutí Evropské Komise. Aktualizovaný seznam je přístupný na webových stránkách SRS. 

Přehled částí: 
 • Část 1 – obecné údaje 
 • Část 2 – obecné podmínky pro dovoz
 • Část 3 – seznamy škodlivých organismů
 • Část 4 - zákazy a omezení
 • Část 5 – zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole 
 • Část 6 – zemina a pěstební substráty
 • Část 7 – dřevo a kůra
 • Část 8 – dřevěný obalový materiál
 • Část 9 – rostliny určené k pěstování
 • Část 10 – řezané květiny a větve
 • Část 11 – hlízy a cibule
 • Část 12 – ovoce a zelenina
 • Část 13 – brambory
 • Část 14 – osivo
 • Část 15 – zrno
 • Část 16 - seznamy zemí dle zeměpisné polohy a členství v organizacích

Dovoz na výjimku
U dovozu komodit, kterých se týkají výjimky (bonsaje Chamaecyparis Spach, Juniperus L. 

a Pinus L. z Japonska a Korejské republiky; nesadbové brambory Solanum tuberosum L. 
z Kuby; zamořená zemina dovážená za účelem dekontaminace ze třetích zemí; rostliny Vitis 
L. z Chorvatska a Makedonie; rostliny Fragaria L. z Argentiny, Chile a Jihoafrické republiky; 
kulatina dubu Quercus L. s kůrou z USA), rozhoduje o udělení výjimky a povolení dovozu Mi-
nisterstvo Zemědělství ČR, komoditní úsek, na základě žádosti dovozce.

Příklad dovozu na výjimku – 
bonsaje Juniperus L. původem 
z Korejské republiky
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Rostlinolékařské osvědčení

Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena do-
vážená 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. 
Rostlinolékařské osvědčení musí být předtištěno a vyplněno nejméně v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro rostlinolékařské opatře-
ní č. 12 - Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení, a to bez ohledu na formát osvědčení (tj. hůlko-
vým písmem nebo strojopisem, s vědeckými botanickými názvy). Dále musí být opatřeno razítkem 
oprávněného orgánu a podpisem oprávněné úřední osoby. 

Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení ane-
bo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, považováno za ne-
platné. Kopie anebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro 
reexport smí být vydány pouze s uvedením označení „kopie“ nebo „duplikát“ a originálním otiskem 
úředního razítka a podpisem odpovědného úředníka u tohoto označení.

V dodatkovém prohlášení rostlinolékařského osvědčení musí být ve stanovených případech uve-
deno, 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. 

Vstupní místo EU – Státní rostlinolékařská správa letiště Praha Ruzyně
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Vstupní místo EU 
– letiště Praha Ruzyně – 
   hala

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 letiš-
tích členských států EU. Při celním režimu tranzitu do vnitrozemí lze dovážet nebo provážet zásilky 
i mimo tato vstupní místa přes tzv. místa určení ve vnitrozemí, a to pouze pokud jsou zásilky přepra-
vovány v uzavřených a nepoškozených obalech.  Toto místo určení ve vnitrozemí musí být předem 
schváleno SRS a celními orgány. Zároveň musí splňovat minimální technické požadavky na odborné 
vybavení a zařízení stanovené v příloze č. 18 vyhlášky. 

Vstupní místo EU 
– letiště Praha Ruzyně –  
   laboratoř
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SEZNAM VSTUPNÍCH MÍST PRO PROVÁDĚNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ 
KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

VSTUPNÍ 
MÍSTO

Druh 
dopra-
vy

Místo 
provádění 
dovozní 
rostlino-
lékařské 
kontroly

Provozní 
režim Pro-
vozní doba

Styk s veřejností Adresa praco-
viště SRS Poznámka

Letiště 
Brno - 
Tuřany

letecká veřejné mezi-
národní letiště 
Brno - Tuřany

na vyzvání
Po, St: 7.00 
- 17:00 Út, 
Čt, Pá: 7:00 - 
15:30

ovfk.morava@srs.cz
tel.:
+420 545 110 490
mobil: 
+ 420 724 247 362

Oddělení vnější 
fytokaranénní 
kontroly pracoviš-
tě - Brno
Zemědělská 1a
613 00 Brno

Zásilky jsou 
odbavovány 
v pracovních 
dnech. Odba-
vovány 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

ovfk.morava@srs.cz
tel.:
+420 558 433 675
mobil: 
+420 725 428 944

Oddělení vnější 
fytokaranénní 
kontroly
pracoviště - Frý-
dek Místek
4. května 217, 
738 02 Frýdek-
Místek

Zásilky jsou 
odbavovány 
v pracovních 
dnech. Odba-
vovány 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@
srs.cz
tel., fax: 
+420 220 114 369
mobil: 
+420 724 039 912

Fytokaranténní 
inspekce 
Praha – Ruzyně
Laglerové 6/1084
160 08 Praha 6 - 
Ruzyně

Provozní režim 
vstupního místa 
je v pracovních 
dnech pravi-
delně přetržitý, 
v sobotu a v ne-
děli 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

ovfk@srs.cz
tel.: 
+ 420 235 010 352 
mobil: 
+420 724 336 071
fax: 
+420 235 010 363

Oddělení vnější 
fytokaranénní 
kontroly 
Ztracená 1099/10 
161 00 Praha 6

Zásilky jsou 
odbavovány 
v pracovních 
dnech

Oznámení o dovozu zásilky podléhající kontrole 
Dovozce nebo osoba jím pověřená jsou povinni písemně oznámit SRS předpokládaný den 

dovozu zásilky nebo partie, která podléhá povinné kontrole, jakmile se o něm dozví. Toto ozná-
mení provede dovozce prostřednictvím formuláře, který je rovněž k dispozici na webových 
stránkách SRS.
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Dovozní rostlinolékařská kontrola 

Účelem dovozní rostlinolékařské kontroly je ověření, zda zásilka splňuje dovozní požadavky ČR 
(EU) a nehrozí nebezpečí zavlečení a šíření regulovaných škodlivých organismů prostřednictvím zá-
silek dovážených z třetích zemí. 

Dovozní rostlinolékařská kontrola se obvykle sestává ze čtyř částí:

•  eczovod ecartsiger alortnok   

Registrováni musí být všichni dovozci, kteří jsou podnikající fyzickou nebo právnickou osobu. 
Registrace není vyžadována při dovozu pro vlastní užití (např. fyzická osoba nepodnikající).

• kontrola dokladů

Cílem této části kontroly je ověření úplnosti a správnosti dokladů vztahujících se k zásilce 
a identifi kace dovozce.

• kontrola identifi kace (totožnosti) zásilky

Kontrolou totožnosti se zjišťuje, zda je zásilka nebo partie složena z rostlin, rostlinných produktů 
nebo jiných předmětů uvedených v dokladech a neobsahuje rostliny, rostlinné produkty nebo 
jiné předměty, které v dokladech uvedeny nejsou.

• kontrola zdravotního stavu 

Dovozní rostlinolékařská 
kontrola  – bazalka vonná
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Kontrolou zdravotního stavu se zjišťuje případný výskyt škodlivých organismů a ověřuje se, 
zda zásilka splňuje zvláštní požadavky.

Pokud zásilka splňuje všechny uváděné části kontroly, je propuštěna rostlinolékařským in-
spektorem k celnímu řízení. 

Závady
Pokud zásilka nebo její část obsahuje rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, jejichž 

dovoz a průvoz je zakázán, komodity jsou napadeny regulovanými škodlivými organismy nebo 
nesplňují zvláštní požadavky nebo nejsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením a nejde 
o zákonnou výjimku, nebo rostlinolékařské osvědčení obsahuje neodstranitelné nedostatky, 
rostlinolékařský inspektor vydá úřední opatření nebo mimořádné rostlinolékařské opatření. 
V takovém případě je nejčastěji nařízeno zničení zásilky nebo je zakázán vstup zásilky na území 
EU, nebo může být nařízeno její přemístění mimo území EU, popř. je zásilka zpracována nebo 
ošetřena. Dovozce, rovněž může požádat příslušný celní úřad o celní režim zpětného vývozu 
do zahraničí.

Zpoplatnění
Při dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 a 3 zákona hradí dovozce zásilky 

náklady na kontrolu dokladů k zásilce, kontrolu totožnosti zásilky a kontrolu výskytu škodlivých 
organismů v dováženém, popřípadě prováženém materiálu, včetně prohlídky obalů a doprav-
ního prostředku podle vyhlášky č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony 
provedené SRS (položky DK Sazebníku). Je-li nutné provést v rámci dovozní rostlinolékařské 
kontroly úřední odběr vzorku a laboratorní diagnostické rozbory zaměřené na prokázání nepří-
tomnosti škodlivých organismů, zahrnují se do náhrady nákladů též příslušné položky V a D 
Sazebníku.

Kontrola 
zdravotního
stavu
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Základní sazba za dovozní rostlinolékařskou kontrolu:
 
 • kontrola dokladů 210 Kč
 • kontrola totožnosti 210 Kč
 • kontrola zdravotního stavu 525 Kč

Reexport 
Dováží-li se do ČR 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 připoje-
no rostlinolékařské osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařské osvědčení země 
původu zásilky nebo jeho ověřená kopie.

Plody Syzigium sp. 
napadené larvami
Bactrocera dorsalis

3. VÝVOZ 

Hlavní zásady mezinárodní vývozní rostlinolékařské regulace jsou obsaženy v Mezinárodní 
úmluvě o ochraně rostlin. Evropské právo se vývozem nezaobírá, ponechává jej v plné kom-
petenci členských zemí EU. Vzhledem k tomu, že ČR je členským státem IPPC, řídí se vývozními 
procedurami v kontextu IPPC. V českých předpisech je vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů do třetích zemí řešen v § 27 vyhlášky. Vyhláška také obsahuje v příloze č. 21 vzory
rostlinolékařského osvědčení užívané v ČR pro vývoz a reexport. V příloze č. 21a vyhlášky 
jsou uvedeny rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika
zavlékání a šíření škodlivých organismů a seznam škodlivých organismů, které způsobující 
tzv. ,,skryté napadení“.  
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Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí, tj. zemí, které ne-
jsou členy EU, musí splňovat požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochra-
nu před zavlékáním škodlivých organismů, včetně požadavku na vystavení rostlinolékařského 
osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Toto rostlinolékařské osvědčení 
vystaví SRS, jestliže na základě provedení vývozního rostlinolékařského šetření shledá, že tyto 
požadavky byly splněny.

Žádost 
Prvním krokem k  realizaci vývozu je předložení žádosti o vývozní rostlinolékařské šetření (dále 

jen ,,VRŠ“). Žádost podává buď vývozce nebo osoba jim pověřená v písemné formě na jakýko-
liv útvar SRS anebo prostřednictvím e-mailu.

Od roku 2011 může být žádost podaná prostřednictvím elektronického formuláře SRS, s ná-
zvem „žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení“. Elektronická žádost je umístěna na 
webových stránkách SRS, pro použití tohoto formuláře musí mít žadatel zřízen plnohodnotný 
přístup k portálu e-AGRI.

Zákon vyžaduje, aby žádost byla podána nejméně 2 pracovní dny (tj. 48 hodin) před samot-
ným vývozem.

Některé státy regulují své mezinárodní obchodní vztahy prostřednictvím dovozního povolení. 
V případě, že vývozce má k dispozici platné povolení ze země určení (např. IKR – Importnoje 
Karantinnoje Razrešenije, Import Permit, Import Permission), přikládá se toto povolení k žá-
dosti. SRS dále vychází při vývozním rostlinolékařském šetření z požadavků garancí ze žádosti 
vývozce, do níž žadatel uvádí údaje, které jsou nezbytné pro vyplnění rostlinolékařského šetře-
ní nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport.

Ve speciálních případech, kdy je podle dovozních požadavků nutné šetření během vegetace 
nebo výroby či zpracování, podává žádost na SRS o provedení potřebné kontroly pěstitel, 
výrobce nebo vývozce. Žádost musí být předložena v takovém předstihu, aby bylo možno rost-
linolékařské šetření provést řádně a včas, dle úředních rostlinolékařských požadavků dovážející 
země. O provedení tohoto šetření zpracuje pracoviště SRS záznam ze šetření, který obsahuje 
popis porostu, zjištěné skutečnosti o zdravotním stavu, včetně záznamů o případném vzorko-
vání rostlin.  Na jeho základě je možné vystavit rostlinolékařské osvědčení v případě vývozu do 
třetích zemí, nebo doklad tzv. ,,harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární komunikace v EU “. 

Požadované doklady při vývozu
 1) -op v ěndapířp ,itsodáž v énedevu uosj éretk ,ěmez íteřt ykvadažop ínzovoD  

volení k dovozu. Rostlinolékařské požadavky některých zemí SRS uveřejňuje 
na svých webových stránkách.

 2)  ,hcedapířp V .udovůp hcijej o dalkod a uzovýv k hcýnečru tidomok manzeS  
kdy rostlinný materiál není českého původu, vývozce předkládá certifi káty 
o původu, uznávací listy pro osivo a sadbu, kopii rostlinolékařského osvěd-
čení, fakturu nebo čestné prohlášení.

1Jedná se o vnitřní doklad pouze v rámci EU, a proto se nepřipojuje k rostlinolékařskému osvědčení nebo k rostlinolékařskému 
osvědčení pro reexport vystavenému pro třetí zemi.

1
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 3)  Doklad o splnění podmínek během vegetace. V případech, kdy je podle 
dovozních požadavků země určení nutná kontrola během vegetace nebo 
jsou stanoveny jiné dovozní požadavky, které nelze ověřit jinak než v místě 
původu zásilky nebo je-li stanoven požadavek na ošetření zásilky před vý-
vozem, musí vývozce písemně doložit, že komodity v zásilce prošly bez zá-
vad předepsanými kontrolami. Pro zásilky původem z jiných členských států 
může být předložen vyplněný harmonizovaný formulář vnitřní fytosanitární 
komunikace v EU, ale je možné předložit také záznam o provedené kontrole 
nebo jiné úřední stanovisko zahraniční fytoslužby.

 4)  V případě reexportu originál nebo ověřená kopie rostlinolékařského osvěd-
čení vystaveného v zemi původu zásilky, bylo-li vystaveno.

 5)  Jiné doklady - nákladní list nebo doklady vystavené k rostlinným druhům 
CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin).
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Rostlinolékařské osvědčení 

Vzor rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Rostlinolékařské osvědčení se přednostně vyplňuje v anglickém jazyce a musí být vyplněné ve 
všech kolonkách. Kolonka, do které se neuvádí žádný údaj, se proškrtne nebo se uvede termín 
žádný (anglicky „None“). Rostlinolékařské osvědčení může být vyplněno tiskem, strojově nebo 
hůlkovým písmem.

Vývozní rostlinolékařské šetření (VRŠ)
VRŠ je šetření k prověření splnění rostlinolékařských požadavků dovážející popř. provážející 

země. Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport je mezinárod-
ně uznávaný doklad o jejich splnění, vztahující se ke konkrétní zásilce.

Vývozce je povinen SRS předložit požadavky dovážející třetí země a dovozní povolení pokud 
je součástí dovozních požadavků, a to v některém z jazyků uvedených na rostlinolékařském 
osvědčení. Znění dodatkového prohlášení (additional declaration), je uvedeno v podmínkách 
dovozu nebo dovozním povolení. Na dovozním povolení je mimo jiné uveden žadatel (dovoz-
ce), země dovozu, platnost povolení, vstupní místa a v některých případech i vývozce (povolení 
k dovozu vydává např. Austrálie, Nový Zéland, Kanada, USA, Gruzie, Ukrajina, Izrael aj.). 

VRŠ se provádí zpravidla v místě nakládky nebo produkce. 
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Odborná prohlídka zásilky 

Cílem je ověření absence škodlivých organismů, jejichž nepřítomnost má být dle dovozních 
požadavků deklarována. V případech, kdy součástí plnění dovozních požadavků je laboratorní 
testování reprezentativního vzorku zaměřené na potvrzení nepřítomnosti určitého škodlivého or-
ganizmu, provádí se odběr vzorků vždy. Rozbory vzorků pro potřebu VRŠ, které bude provádět 
diagnostická laboratoř SRS se zpoplatňují ve spojení s příslušnými položkami sazebníku náhrad 
nákladů za odborné úkony provedené SRS. 

V případě, že diagnostická laboratoř SRS není schopna požadovaný rozbor provést, je žada-
tel povinen zajistit si rozbor vzorku sám u akreditované laboratoře podle standardu ISO 17025 
a výsledek rozboru předložit rostlinolékařskému inspektorovi před provedením VRŠ. 

Pokud zásilka splňuje veškeré rostlinolékařské požadavky dovážející země a pokud byla řádně 
prohlédnuta a případné laboratorní testování odebraných vzorků bylo negativní, vystaví opráv-
něný rostlinolékařský inspektor SRS rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědče-
ní pro reexport. 

Nejsou-li splněny podmínky dané legislativou, např. vývozce nepožádal v zákonné lhůtě, není 
vhodné místo ke kontrole, zjištění výskytu škodlivých organizmů, a není tak možné potvrdit 
požadované garance, rostlinolékařské osvědčení není vydáno. 

Přísnější pravidla při vývozu rostlin
Přísnější pravidla vývozu jsou stanovena pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které 

představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů a pro škodlivé orga-
nismy, které na nich způsobují skryté napadení.

Za vysokou míru rizika se považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné 
příznaky napadení (tzv. „skryté napadení“). 

Místo nakládky
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Za rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání 
a šíření škodlivých organismů jsou považovány: 

žen énij ínávotsěp k énečru ninelez a ůhurd hcýnnilyb hcýnsarko yniltsor  )a
 1. cibule,
 2. oddenkové hlízy,
 3. rostliny čeledi Graminae,
 4. oddenky,
 5. osivo,
 6. hlízy,
 7. tkáňové kultury,

b) řezané květiny.

Škodlivé organismy, způsobující skryté napadení na rostlinách, rostlinných produktech a ji-
ných předmětech, které představují vysokou míru rizika jejich zavlékání a šíření:

a) třásnokřídlí (Thysanoptera),
b) vrtalkovití (Agromyzidae).

Každé místo, kde se provádí VRŠ u tzv. rizikových rostlin, musí splňovat minimální požadavky 
na technické vybavení, které jsou defi novány vyhláškou. SRS tato místa šetření schvaluje a zve-
řejňuje jejich provozní režim.

Reexport rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
Reexportem se rozumí vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které nebyly 

vypěstovány nebo vyrobeny na území Evropské unie. Při vývozu zásilky, která není původem 
z Evropské unie, může vývozce požádat o vystavení rostlinolékařského osvědčení pro reexport, 

Rizikové rostliny
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pokud zásilka nebyla během skladování, přebalení, rozdělení nebo sloučení s jinou zásilkou 
vystavena riziku napadení škodlivým organismem. V tomto případě je nutné k žádosti předložit 
originál nebo ověřenou kopii rostlinolékařského osvědčení ze země původu rostlinného mate-
riálu. Nemá-li vývozce rostlinolékařské osvědčení k dispozici nebo nebylo-li vystaveno, nelze 
vystavit reexportní rostlinolékařské osvědčení a u zásilky se provede vývozní rostlinolékařské 
šetření, na jehož základě se vystaví rostlinolékařské osvědčení. Podmínky pro vystavení rostli-
nolékařského osvědčení pro reexport jsou totožné s podmínkami na vystavení rostlinolékařské-
ho osvědčení pro export. 

Zpoplatnění vystavení rostlinolékařského osvědčení 
Vývoz rostlin a rostlinných produktů k podnikatelským účelům:

Každý vývozce je povinen uhradit poplatek za vydání rostlinolékařského osvědčení nebo rost-
linolékařského osvědčení pro reexport podle § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a přílohy sazebníku (položka 80), tohoto zákona. Po-
platek 500 Kč se účtuje fi rmám, které podnikají s rostlinnými komoditami, a to tak, že kolek je 
povinen dodat žadatel nejpozději v okamžiku předání rostlinolékařského osvědčení. Podnikání 
defi nuje § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění: „Podniká-
ním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“

Vývoz rostlin a rostlinných produktů k nekomerčním účelům:
Od poplatku je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro 

reexport určené pro vývoz rostlin nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským úče-
lům, tj. nejčastěji fyzické nepodnikající osoby, případně jiné neobchodní účely, např. školy, vý-
zkumné ústavy.

Od poplatků jsou osvobozené i společnosti, které byly založené na podporu vědy a výzkumu. 
Specifi čnost je v tom, že tyto společnosti veškerý zisk využívají pouze k podpoře výzkumu a vý-
voje. Zisk zpětně investují do základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření 
jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Z uvedených  dů-
vodů se jedná o neobchodní účely, proto při vývozech zásilek jsou tyto společnosti osvobozeny 
od poplatku za vydání rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro 
reexport.

Aby nedocházelo ke zneužívání, jsou žadatelé povinni při podání žádosti o vývoz doložit výše 
uvedenou skutečnost ověřenou kopií zřizovací listiny (nejčastěji ve formě zakladatelské listiny 
společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, event. stanovami takových společnos-
tí), ve které bude uvedeno, že „veškerý zisk společnosti je využíván k podpoře výzkumu“. Po-
skytnutí ověřené kopie lze nahradit předložením originálu příslušné listiny k nahlédnutí. 

Osvobozeni od poplatků jsou při vývozu také státní orgány a státní fondy nebo územní samo-
správné celky a jejich orgány, dále právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících 
s výkonem státní správy, kterými jsou pověřeny.
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4.  DOVOZ A VÝVOZ OHROŽENÝCH DRUHŮ ROSTLIN (CITES) 
Z POHLEDU ZÁKONA O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

Za primární mezinárodní zdroj ochrany v oblasti obchodování s ohroženými druhy je pova-
žována Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin - Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), která 
byla podepsána 3. března 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených dru-
hů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro 
komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných 
z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem 
vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

V současné době Úmluva CITES obsahuje Přílohu I až III s přibližně 5 000 druhy živočichů 
a více jak 28 000 druhy rostlin rozdělených podle stupně ohrožení vyhynutím. V Příloze I jsou 
uvedeny druhy nejkritičtěji ohrožené. Jedná se o druhy, jimž přímo hrozí vyhynutí jako následek 
mezinárodního obchodu. V Příloze II jsou uvedeny druhy, u kterých lze předpokládat vyhubení 
v důsledku mezinárodního obchodování, pokud by jeho míra nebyla snížena. Příloha III zahr-
nuje druhy, které jsou ohroženy jen místně v některých státech.

V EU se Úmluva CITES provádí jednotným způsobem, v současnosti na základě Nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulo-
váním obchodu s nimi. Namísto seznamu druhů chráněných podle CITES (CITES I, II a III) platí 
seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D. Příloha A zhruba odpovídá Příloze I k CI-
TES, B Příloze II a C Příloze III. V Příloze D je uveden seznam druhů, pro něž platí povinnost 
dovozců hlásit dovoz celním orgánům EU vyplněním předepsaného oznámení o dovozu. 

V ČR se na mezinárodní obchod s ohroženými druhy rostlin vztahuje zákon č. 100/2004 Sb., 
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů. Dále pak zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, v platném znění. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostli-
nolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se 
na oblast obchodování s ohroženými druhy rostlin aplikuje také, neboť obsahuje právní úpravu 
pro rostliny obecně. 

Povolení k vývozu a dovozu ohrožených druhů rostlin přes vnější hranice EU, tzv. CITES 
permity, vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí na základě vyjádření vě-
deckého orgánu, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vědecký orgán vydává 
stanovisko k vývozům exemplářů z přílohy A a B do nebo z ČR. Stanovisko je nezbytným 
podkladem řízení o udělení dovozního či vývozního povolení, bez tohoto stanoviska nelze tato 
povolení vydat. 

V případě vývozu exemplárů z přílohy A, B a C je nutné vývozní povolení. K vývozu exem-
plárů z přílohy D není zapotřebí povolení CITES. Dle § 28 odst. 6 zákona 326/2004 Sb., lze 
tzv. CITES permit při vývozu nahradit u uměle vypěstovaných rostlinných druhů z přílohy B 
a C a u hybridů z přílohy A rostlinolékařským osvědčením, které na základě žádosti vystavuje 
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rostlinolékařský inspektor SRS pro dovoz a vývoz. Úředně ověřenou kopii rostlinolékařského 
osvědčení vydaného pro vývoz exempláře rostlinného původu musí SRS zaslat nejpozději do 
15 dnů od jeho vydání Ministerstvu životního prostředí.

Inspektoři SRS kontrolují všechny zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných souvisejících 
předmětů, které jsou dováženy na území ČR a podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole. Po-
kud rostlinolékařský inspektor při dovozní kontrole zjistí, že rostliny jsou zařazeny do přílohy A, 
B nebo C, pak ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a celním orgánem ověřují, 
zda dovezené exempláře odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech. V případě 
důvodné pochybnosti o původu exempláře, jeho pravosti nebo platnosti povolení nebo kdy 
exemplář patří ke druhům, jejichž dovoz a vývoz je zakázán, následuje jeho zadržení a zpravi-
dla umístění do záchranného centra, které je schváleno Ministerstvem životního prostředí. Po-
kud do 30 dnů nejsou vyjasněny pochybnosti vyplývající ze zákona 100/2004 Sb., pak Česká 
inspekce životního prostředí zahajuje řízení o zabavení exempláře.

5. DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL V MEZINÁRODNÍM OBCHODU

K přepravě zásilek zboží v mezinárodním obchodu je dřevo stále nejvíce využívaným materi-
álem ze všech druhů obalů. Nalezneme jen málo zásilek zboží, které by nebyly transportovány 
na/v dřevěných obalech nebo byly dřevem založeny nebo podloženy. Dřevěný obalový materiál 
je však díky svému využití v mezinárodním obchodu rizikovým z pohledu možného zavlékání 
anebo šíření škodlivých organizmů. Proto je jeho pohyb a hlavně vstup na území EU ze tře-
tích zemí pečlivě monitorován, aby nedocházelo k rizikovému dovozu neošetřeného dřeva 
(nejčastěji palet, které byly vyrobeny ze dřeva, které nebylo náležitě ošetřeno proti škodlivým 
organizmům). Dřevěný obalový materiál může být zejména zdrojem nepůvodních dřevokaz-
ných škůdců, kteří představují značné riziko zejména pro lesní porosty a mohou mít vliv na 
biologickou rozmanitost. 

Pro Evropskou unii je jedním z takových rizikových škůdců háďátko borovicové Bursaphel-
enchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., které se šíří z Portugalska. Vedle dřevěných 
obalů vyrobených z napadeného dřeva, se toto háďátko může šířit také jeho přenašeči. Těmi 
jsou brouci rodu Monochamus spp. Zavlečené háďátko je schopno během několika let způ-
sobit masové úhyny porostů borovice. V důsledku zavlečení tohoto škodlivého organizmu 
na kontinentální území Portugalska koncem 90. let minulého století byla v rámci rostlinolé-
kařských opatření nařízena v Portugalsku likvidace tisíců hektarů porostů borovice, aby bylo 
zamezeno jeho dalšímu šíření. Tato opatření jsou zavedena pro celou EU.  

K dalším významným dřevokazným broukům, kteří se mohou šířit dřevěnými obaly patří zá-
stupci z čeledi tesaříkovitých, např. Anoplophora glabripennis, kteří způsobují hromadné úhyny 
listnatých stromů, a to nejen v městské zeleni. Ve dřevěných obalech se může vyskytovat řada 
dalších druhů dřevokazných škůdců, kteří nejsou takto ostře sledováni, protože zatím nezpů-
sobují škody v takovém rozsahu, nicméně jejich přítomnost v obalech je z pochopitelných 
důvodů nežádoucí.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE K DŘEVĚNÉMU OBALOVÉMU MATERIÁLU 

Standard ISPM 15
Aby se snížilo riziko zavlékání a šíření škodlivých organizmů spojených s pohybem dřevěných 
obalů byl zaveden v roce 2002 mezinárodní standard FAO ISPM 15 „Směrnice pro regulovaný 
dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu“ (dále jen „standard“). Tento standard 
byl revidován a v roce 2009 bylo vydáno jeho nové upravené znění (Regulace dřevěného 
obalového materiálu v mezinárodním obchodu), které je platné dosud. 

Dřevo k výrobě dřevěných obalů
Jakýkoliv dřevěný obalový materiál musí být vyroben pouze z odkorněného dřeva. Tolerance 

pro zbytky kůry na takovém řezivu je stanovena standardem v jeho Příloze 1. Dřevěným oba-
lovým materiálem se rozumí dřevo ve formě obalových beden, bedniček, přepravek, bubnů 
a podobných dřevěných obalů, palet, ohradových palet a jiných přepravních podložek, ná-
stavných rámů palet, použité k přepravě předmětů všeho druhu a dřevo použité k zaklínění 
nebo podepření nákladu (prokladové/pomocné dřevo). Všechny dřevěné obaly použité k pře-
pravě zásilek v rámci mezinárodního obchodu musejí být vždy ošetřeny a označeny podle 
standardu.

Nedokonale 
odkorněné 
dřevo
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V některých případech je rostlinolékařské riziko nízké, a proto dle standardu nepodléhají 
ošetření:

 •  dřevěný obalový materiál vyrobený výhradně z tenkého dřeva (o tloušťce 
6 mm nebo méně)

 •   d řevěný obalový materiál vyrobený zcela ze zpracovaného dřevěného ma-
teriálu, jako je překližka, dřevotřískové desky, OSB desky nebo dýha vyro-
bené za použití lepidla, tepla nebo tlaku, nebo jejich kombinací

 •  sudy na víno a lihoviny, které byly zahřívány během výroby, pokud tak sta-
noví mezinárodní smlouva

 •  dárkové krabice na víno, doutníky a další komodity vyrobené ze dřeva, které 
bylo zpracováno a/nebo vyrobeno způsobem, který je učiní prostými škod-
livých organizmů, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva

 • piliny, hobliny a dřevitá vlna
 • dřevěné součásti trvale připojené k dopravním prostředkům a kontejnerům

Výrobní fáze dřevěného obalového materiálu (včetně pomocného dřeva) zahrnuje tři hlavní 
činnosti: ošetření, výrobu a označení. Standard stanovuje, že tyto činnosti mohou být vykoná-
vány samostatnými subjekty nebo jeden subjekt může vykonávat jednu, druhou nebo všechny 
činnosti. Pro snadnou orientaci se tento standard dotýká požadavků na výrobce (tj. na ty, 
kteří vyrábějí dřevěný obalový materiál a mohou používat značku na náležitě ošetřený dřevěný 
obalový materiál) a na poskytovatele ošetření (tj. ty, kteří provozují schválené zařízení a mohou 
používat značku na náležitě ošetřený dřevěný obalový materiál).

Legislativa
V ČR bylo dle původní legislativy stanoveno, že dřevěný obalový materiál může vyrábět pou-

ze provozovatel technického zařízení k hubení škodlivých organizmů. Zákon č. 245/2011 Sb., 
kterým se aktuálně znovelizoval  zákon o RL péči, nově stanovuje, že dřevěné obalové materi-
ály mohou z ošetřeného dřeva vyrábět i jiné osoby než provozovatelé sušáren dřeva. Jedná se 
o velmi praktické ustanovení, kdy se povoluje nakoupit ošetřené dřevo a následně z něj vyrobit 
dřevěný obalový materiál i subjektům, zabývajícím se výrobou těchto obalů, ale neprovozujícím 
sušárnu. 

Technická zařízení k hubení škodlivých organizmů
Technické zařízení k hubení škodlivých organizmů (dále jen „sušárna“) musí být vybaveno 

záznamovým zařízením k měření teploty jádra dřeva, minimálně jednou teplotní sondou k mě-
ření teploty vnitřního prostoru zařízení a minimálně jednou teplotní sondou k měření teploty ve 
dřevě (v jeho jádru). Záznamové zařízení může být buďto součástí řídící jednotky sušárny nebo 
jako doplňková výbava sušárny použitá k uvedenému účelu podle jeho návodu k obsluze. 

Teplotní sonda k měření teploty dřeva v jádru se umisťuje do nejchladnějšího místa komory 
sušárny nebo v co největší blízkosti tohoto místa. Nejchladnější místo v komoře je určeno na 
základě výsledku kontrolního měření rostlinolékařské správy. Sledování minimální požadované 
doby ošetřování tj. 30 minut je zahájeno od okamžiku, kdy je na teploměru záznamového zaří-
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zení zaznamenána hodnota 56 stupňů Celsia. Po tuto minimální dobu nesmí teplota klesnout 
pod tuto stanovenou hodnotu. V případě, kdy je sušárna vybavena více teplotními sondami, je 
měření zahájeno v okamžiku, kdy teplota na všech sondách dosáhne 56 stupňů Celsia.

Registrace subjektů
Subjekty, které mají v úmyslu provozovat sušárnu za účelem tepelného ošetřování dřevěného 

obalového materiálu anebo vyrábět dřevěný obalový materiál splňující požadavky standardu 
musejí být registrovány SRS. Tzn., že provozované sušárny musejí být shledány funkčně způ-
sobilými k tepelnému ošetřování dřevěných obalů a výrobci dřevěných obalů funkčně způso-
bilými pro označování z ošetřeného dřeva vyrobených obalů.

Požádat o uvedené uznání způsobilosti lze vyplněním a odesláním formuláře žádosti, ke které 
musí být přiložen zpracovaný technologický postup tepelného ošetřování anebo označování 
dřevěných obalů. Na základě doručené žádosti zahájí SRS správní řízení, jehož součástí je pro-
vedení kontrolního měření dosahovaných teplot v průběhu tepelného ošetřování. Tento postup 
stanovuje zákon v § 69 a požadavky na technologické postupy jsou stanoveny v přílohách č. 
2 a 3 vyhlášky o technických zařízeních k hubení škodlivých organismů.

Dodržování teploty dřeva 
v jeho jádru je pravidelně 
ověřováno
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Rejstřík registrovaných provozovatelů sušáren a výrobců dřevěných obalů 
zveřejňuje Státní rostlinolékařská správa na svých internetových stránkách, 
na adrese: 
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/seznam-susaren.html

Způsoby ošetření dřevěných obalových materiálů 
Pro výrobu dřevěného obalového materiálu musí být použito jednoho ze schválených způso-

bů ošetření specifi kovaných v Příloze 1 standardu.

A) Tepelné ošetření (kód ošetření: HT)

Dřevěný obalový materiál musí být zahřát podle zvláštního technologického postupu vhod-
ného jak z hlediska užité teploty, tak doby ohřevu, při němž se dosáhne minimální teploty 56 
°C při minimální době trvání 30 minut dosažených nepřetržitě v celém profi lu dřeva 
(včetně jeho jádra). 

Tato metoda je uplatňována v sušárnách dřeva. V ČR musí být sušárny dřeva registrované 
a zapsané v seznamu technických zařízení k hubení škodlivých organizmů a jsou povinny plnit 
požadavky stanovené zákonem a standardem. 

B) Ošetření methylbromidem (kód ošetření: MB)
Při ošetření methylbromidem (CH3Br) musí být odstraněna kůra dřeva před samotným che-

mickým ošetřením, protože přítomnost kůry na dřevě ovlivňuje účinnost ošetření methylbro-
midem.

Tato metoda není v ČR povolena s ohledem na Doporučení CPM Nahrazení nebo redukce 
užití methylbromidu jako rostlinolékařského opatření/Replacement or reduction of the use of 
methyl bromide as a phytosanitary measure (2008) a zejména Montrealského protokolu o lát-
kách poškozujících ozonovou vrstvu, jejíž smluvní stranou je také ČR.

Technické zařízení k hubení 
škodlivých organismů
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Další metody ošetření dřeva proti škodlivým organizmům jsou předmětem ověřování a zkou-
šek a dle výsledků a hodnocení mohou být v budoucnu doplněny do Přílohy 1 standardu.

Označování dřevěného obalového materiálu
Dřevěný obalový materiál podrobený schválenému opatření musí být identifi kovatelný po-

užitím ofi ciální značky v souladu s Přílohou 2 standardu. Tato značka se skládá z určeného 
symbolu použitého ve spojení s kódy identifi kujícími určitou zemi, odpovědného výrobce nebo 
poskytovatele ošetření a použitý způsob ošetření.

V dalším textu jsou všechny části takové značky souhrnně uváděny jako ,,značka”. Mezi-
národně uznaná, jazykově nespecifi cká značka usnadňuje identifi kaci ošetřeného dřevěného 
obalového materiálu během prohlídky před vývozem, ve vstupním místě nebo jinde. Národní 
organizace ochrany rostlin (NPPO) by měly akceptovat značku uvedenou v Příloze 2 standar-
du jako základ pro oprávnění vstupu dřevěného obalového materiálu bez dalších specifi ckých 
požadavků.

Označování dřevěného obalového materiálu je řešeno ve vyhlášce o technických zařízeních 
k hubení škodlivých organizmů. 

Platí, že velikost, použitý typ písma a pozice symbolů značky není stanoven. Označení však 
musí být čitelné, trvalé, nepřenosné, nesmí být napsáno ručně, nesmí být provedeno červenou 
nebo oranžovou barvou a musí být umístěno na viditelném místě, na nejméně dvou protilehlých 
stranách obalu. Viditelnost a čitelnost musí být zaručena bez použití vizuálních pomůcek.

Vzhledem k tomu, že značka je regulována standardem, nesmí obsahovat uvnitř ohraniče-
ného prostoru žádné jiné informace. Pokud vývozce zamýšlí použit doplňkových značek (např. 
obchodní značka výrobce, logo autorizačního orgánu apod.), mohou být takové informace 
umístěny pouze vně ohraničeného prostoru značky. 

Označování nových ošetřených dřevěných obalů
Značení dřevěného obalového materiálu je vždy prováděno z jeho vnější strany. Značení se 

provádí vypálením, vyražením, natištěním nebo nástřikem barvou. 

Označení dřevěného obalové-
ho materiálu
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Je-li dřevěný obalový materiál složen z různorodých součástí, výsledný celek by měl být pova-
žován za jediný komplet pro označení značkou. Na složeném kompletu dřevěného obalového 
materiálu vyrobeného z ošetřeného dřeva i zpracovaného dřevěného materiálu, který nevyžaduje 
ošetření, může být značka umístěna na částech zpracovaného dřevěného materiálu tak, aby bylo 
zajištěno, že je značka na viditelném místě a v dostatečné velikosti. Tento postup použití značky 
se využívá pouze u kompletních celků dřevěných obalů.

Označování pomocného dřeva
Možnosti značení pomocného dřeva:
 •  použití značky na kusech pomocného dřeva po celé jejich délce ve velmi krát-

kých odstupech tak, aby jedna celá značka byla umístěna na každém kompo-
nentu tohoto dřeva po jeho nařezání na konečnou délku, 

 •  dodatečné použití značky na ošetřeném pomocném dřevě po jeho nařezání 
může být provedeno pouze v případě, že subjekt provádějící tuto činnost od-
povídá požadavkům § 69 zákona.

Označování opravovaného nebo znovuzpracovaného dřevěného 
obalového materiálu 

Pro potřeby oprav (náhrada až jedné třetiny komponentů dřevěného obalu) a použití znovuzpra-
covaných (náhrada více jak jedné třetiny komponentů dřevěného obalu) dřevěných obalů je mož-
né použití nejvýše tří značek různých subjektů, oprávněných provádět značení. Pokud je k opravě 
použit ošetřený dřevěný obalový materiál, každý přidaný nebo vyměněný komponent musí být 
samostatně označen. Pokud je při opravě nebo znovuzpracování dřevěných obalů použit neoše-
třený dřevěný obalový materiál, musí být jakékoliv předchozí značky z něho odstraněny. Takový 
dřevěný obal musí být podroben předepsanému ošetření a poté označen značkou odpovídající 
stanovenému vzoru. V případě, kdy dojde k pochybnostem, zda všechny vyměněné komponenty 
odpovídají požadavkům na jejich ošetření, je třeba celý dřevěný obal znovu ošetřit, jeho původní 
značky odstranit (např. zatřením barvou nebo vybroušením) a označit značkou novou.

Značka musí mít tvar obdélníku nebo čtverce, a musí obsahovat uvnitř ohraničení vertikální linku 
oddělující symbol IPPC od dalších součástí a symbolů značky. Grafi cké ztvárnění značky musí 
plně odpovídat vzoru mezinárodně uznávané značky. 

Značka IPPC
Značka obsahuje tyto symboly:
 a)  Symbol IPPC – vzhled symbolu musí být dodržen dle uvedeného vzoru níže, 

musí být umístěn nalevo od ostatních součástí značky a oddělen svislou dělící 
linkou. 

 b)  Kód země – je dvoupísmenný ISO kód země (ve vzoru uveden jako „CZ“), ve 
které jsou subjekty používající způsobilou sušárnu nebo subjekty způsobilé 
k označování dřevěného obalového materiálu zaregistrovány, nebo dřevěné 
obaly vyráběny a označovány, tento kód země musí být oddělen pomlčkou od 
kódu subjektu.

 c)  Kód subjektu (ve vzoru uveden jako „000“) používajícího způsobilou sušárnu 
nebo subjektu způsobilého k označování dřevěného obalového materiálu
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 d)  Kód ošetření (ve vzoru uveden jako „HT“) je uveden po kombinaci kódů země 
a kódu subjektu. Musí být uveden na samostatném řádku, nebo samostatně 
za pomlčkou, je-li uveden na stejném řádku jako ostatní uvedené kódy. 
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Při použití šablony mohou 
být přítomny malé mezery 
v ohraničující lince, ve 
vertikální lince a jinde mezi 
součástmi značky
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Označení dřeveného obalové-
ho materiálu

Je třeba připomenout, že velké množství dřevěných obalových materiálů je do ČR přiváženo 
z jiných členských států EU. Dle rozhodnutí Komise tento materiál však nemusí být ošetřen 
a označen podle standardu. Výjimku tvoří dřevěný obalový materiál původem z Portugalska, 
který označen a ošetřen v souladu se standardem být musí (viz výše). 

Skladování dřevěných obalových materiálů
ISPM 15 nestanovuje žádné požadavky na skladování ošetřených palet. SRS doporučuje, 

aby dřevěný obalový materiál po ošetření a označení byl skladován před jeho expedicí nebo 
vývozem nejlépe v zastřešeném prostoru, odděleně od obalů vyrobených z neošetřeného dře-
věného obalového materiálu nebo neošetřeného řeziva. Žádné další požadavky, jako např. na 
teplotu, vlhkost při skladování nejsou stanoveny. Toto oddělené skladování snižuje riziko mož-
ného znovunapadení ošetřených dřevěných obalů nebo řeziva škůdci, kteří se mohou v neoše-
třeném dřevě vyskytovat.

DOVOZ DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU

Legislativa
Všechny členské státy EU vyžadují s účinností od 1. března 2005 splnění rostlinolékařských 

požadavků (tj. ošetření a označení) pro dovoz dřevěných obalů původem ze třetích zemí v sou-
ladu se standardem ISPM 15. Od 1. ledna 2010 je požadováno ošetření dřevěných obalů podle 
standardu také z Portugalska (Rozhodnutí Komise 2006/133/ES). Vydání rostlinolékařského 
osvědčení na dovážené dřevěné obalové materiály není vyžadováno.

Tyto požadavky jsou v české legislativě převedeny do vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních 
proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů rostlin a rostlinných produktů, v platném zně-
ní a vycházejí ze Směrnice Rady 2000/29/ES (Council Directive 2000/29/EC), v platném znění, 
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která také upravuje rostlinolékařské požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu podle 
požadavku standardu prostřednictvím zejména Směrnice Komise 2004/102/ES a Směrnice 
Rady 2005/15/ES.

Zákon upravuje provádění kontroly dováženého dřevěného obalového materiálu do České re-
publiky a rozšiřuje nově spektrum orgánů státní správy ve věcech rostlinolékařské péče o Celní 
správu České republiky. Ta je zodpovědná za kontrolu dováženého dřevěného obalového mate-
riálu buď ve vstupních místech, nebo v místech určení dováženého zboží. Je nutné si uvědomit, 
že se kontroluje dřevěný obalový materiál při dovozu zboží všeho druhu. Celní správa vždy 
zkontroluje, zda je dovážený dřevěný obalový materiál opatřený mezinárodní značkou podle 
standardu. Nebude-li možné, aby celní správa z různých důvodů kontrolu provedla, oznámí toto 
SRS, která dovozní rostlinolékařskou kontrolu dováženého dřevěného obalového materiálu pro-
vede. V případě, kdy kontrolované dřevěné obaly v zásilce nesplňují požadavky zákona (nejsou 
označené IPPC značkou, která deklaruje provedení ošetření proti škůdcům, označení je neči-
telné, případně pokud zásilka pochází z rizikové oblasti/země nebo pokud dřevěné obaly jeví 
známky přítomnosti škodlivých organizmů), popř. celní orgán zjistí, že dřevěný obalový materiál 
je podezřelý z výskytu jiných škodlivých organizmů, postoupí věc rovněž SRS.

Rizikové země
K rizikovým oblastem zejména v souvislosti s výskytem háďátka borovicového patří Čínská 

americké, Kanada a Mexiko. Na území Evropy je to Portugalsko a nově Španělsko.

Způsoby provedení rostlinolékařské kontroly dováženého dřevěného 
obalového materiálu 

 
 •  ínzovod áhéldop áretk ,yklisáz ítsáčuos láiretam ývolabo ýněveřd ej dukop  

rostlinolékařské kontrole, pak je zkontrolován společně s touto zásilkou
 • -olortnokz týb ežům ,áhéldopen elortnok évokat áretk ,yklisáz ítsáčuos il-ej  

ván rostlinolékařským inspektorem při namátkové kontrole na vyzvání cel-
ních orgánů v celním skladu nebo v místě, kam je zásilka se souhlasem celní 
správy poukázána 

 • -iltsor ínzovod áhéldop ,ížobz okaj nezevod láiretam ývolabo ýněveřd il-ej  
nolékařské kontrole a musí být zkontrolován rostlinolékařským inspektorem 
a dovozní kontrola je zpoplatněna dle platného Sazebníku o náhradách ná-
kladů za odborné úkony provedené SRS, takový dovozce musí být registro-
ván v úředním registru dovozců.

Postup při nesplnění požadavků
Dřevěný obalový materiál dovážený do ČR, který nesplňuje předepsané požadavky, tedy není 

odkorněn (i částečně) označen a ošetřen podle standardu řeší rostlinolékařský inspektor na-
řízením úředního opatření k likvidaci předmětného dřevěného obalového materiálu (zpravidla 
spálením). 
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VÝVOZ DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU

Legislativa
Vývoz dřevěného obalového materiálu řeší ustanovení § 28 odst. 1) a 3) zákona. 

V případě, že vývozce použije k vývozu jakéhokoliv zboží dřevěný obalový materiál, je nutné, 
aby si zjistil dovozní rostlinolékařské podmínky dovážející i provážející země. Každá země se řídí 
svojí vlastní legislativou a stanovuje si své vlastní podmínky pro dovoz dřevěného obalového 
materiálu, jejichž základ vždy obsahuje požadavky standardu. 

Implementace standardu ISPM 15
SRS zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam nejvýznamnějších obchodních zemí 

s jejich podmínkami, které se vztahují na dovoz dřevěného obalového materiálu (viz dovoz dře-
věných obalů výše).

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/informace-k-susarnam/pruvodce-imple-
mentaci-IPSM15.html

Vývoz zásilek s dřevěným obalovým materiálem lze rozlišit na:

a)  vývoz do zemí, které přistoupily ke standardu a které vyžadují ošetření a označení podle této 
normy:

Mezi tyto země patří např. Albánie, Argentina, Austrálie, Barbados, Bolivie, Brazílie, Chile, 
Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong 
Kong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Jor-
dánsko, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Libanon, Malajsie, Mexiko, Nigérie, Nikaragua, 
Norsko, Nový Zéland, Omán, Paraguay, Peru, Senegal, Seychelly, Singapur, Srí Lanka, Sýrie, 
Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Venezuela.

V tomto případě vývozce nemusí oznamovat vývoz dřevěných obalů SRS, pouze se při 
vývozu řídí požadavky země dovozu, s výjimkou několika zemí viz poznámka níže:  

Pozn.: Některé státy, které implementovaly standard, vyžadují součastně provedení VRŠ a vy-
stavení rostlinolékařského osvědčení pro vývoz. Mají ve svých dovozních podmínkách stano-
ven požadavek, že zásilka obsahující ošetřený a označený dřevěný obalový materiál musí být 
doprovázena rostlinolékařským osvědčením (mezinárodně znávaný úřední dokument o původu 
a zdravotním stavu zásilky) vyvážející země. V těchto případech se provádí klasické vývozní 
rostlinolékařské šetření, jak je uvedeno v bodě b). Těmito zeměmi jsou např. Thajsko, Indie. 
Vedle tohoto dokumentu je některými zeměmi požadováno přiložení dalších dokladů, které 
identifi kují výrobce dřevěných obalů, deklarují správnost provedeného ošetření, označení. Jed-
ná se zejména o země jako Austrálie a Indonésie. Tento druh dokladů vyhotovují přímo výrobci 
dřevěných obalů, popř. subjekty provádějící jejich ošetření a označení.
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b) vývoz do zemí, které nepřistoupily na standard 

V tomto případě se provedeVRŠ, jehož výsledkem je (ne)vydání rostlinolékařského osvědčení. 
Pokud dovážející země požaduje, aby na dovážené dřevěné obalové materiály bylo vystaveno 
rostlinolékařské osvědčení, je zapotřebí, aby vývozce oznámil tuto skutečnost rostlinolékařské-
mu inspektorovi formou žádosti o provedení VRŠ, a to nejpozději 2 pracovní dny před nalože-
ním zásilky. Rostlinolékařský inspektor provede potřebná šetření, a pokud jsou dovozní rostli-
nolékařské podmínky splněny, vystaví rostlinolékařské osvědčení. Vystavení rostlinolékařského 
osvědčení podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč, který je vybírán formou kolku.

Odpovědnosti
Za splnění dovozních rostlinolékařských podmínek, tj. použití ošetřeného a označeného dře-

věného obalového materiálu, zodpovídá vždy vývozce zásilky. 

Dopravce vyvážené zásilky je ze zákona povinen zajistit její přepravu takovým způsobem, aby 
při ní nemohlo dojít k napadení zásilky škodlivými organizmy ani k případnému rozšíření škod-
livých organizmů z ní.

Dostupnost ošetřených dřevěných obalů
V ČR si může vývozce objednat ošetřený a označený dřevěný obalový materiál u subjektů pro-

vozujících sušárny dřeva nebo u subjektů vyrábějících dřevěné obaly, které jsou držiteli rozhod-
nutí SRS o uznání funkční způsobilosti k ošetřování anebo výrobě dřevěných obalů (viz výše). 
Seznam těchto registrovaných subjektů je dostupný on line na internetu SRS na adrese:
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/seznam-susaren.html 
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