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V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
A ŠVÝCARSKA FUNGUJE SROVNATELNÝ
FYTOSANITÁRNÍ REŽIM, A PROTO
PŘI DOVOZU ROSTIN, ROSTLINNÝCH
PRODUKTŮ A JINÝCH SOUVISEJÍCÍCH
PŘEDMĚTŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI
ČLENSKÝMI STÁTY EU
A ŠVÝCARSKA NEPLATÍ PRO TURISTY
ŽÁDNÁ PLOŠNÁ OMEZENÍ

Země rostlinolékařskému režimu
Evropské unie

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Švédsko,

Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko,

Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního

Irska, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,

Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Španělsko

(včetně Kanárských ostrovů a zámořských zemí a území

spadajících pod EU). *Švýcarsko*

Rizika při dovozu rostlin

Nebezpečím při dovozu rostlin a dalších komodit

rostlinného původu je zavlečení nepůvodních

škodlivých organismů (chorob a škůdců), kteří

napadají další rostliny a mohou způsobit významné

ekonomické škody na domácí produkci či poškodit

životní prostředí. Takových případů zavlečení je

z minulosti známá celá řada a jejich eradikace nebo

omezení škodlivosti je vždy velmi nákladnou záležitostí.

Rostliny a rostlinné produkty, které dovážíte, nesmí

vykazovat žádné příznaky napadení škodlivými

organismy.
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O JAKÉ JDE ZÁSILKY?
Jedná se obecně o rostliny, které budou dále pěstovány,
nebo rostlinné komodity, které jsou dováženy ve
velkých objemech nebo nejsou po dovozu určeny
k okamžité spotřebě (viz tabulka). Legislativa ČR
vychází ze Směrnice 2000/29/EC a dalších předpisů EU,
které upravují podmínky dovozu rostlinných komodit
do EU. Tento postup je tedy uplatněn ve všech
vstupních místech EU(na vnější hranici, tedy i na
letištích).

DOKLADY A KONTROLA

CO SI MOHU DOVÉZT BEZ KONTROLY?

� Všechny rostliny, rostlinné produkty a jiné související
předměty podléhající dovozní kontrole musí
být opatřeny rostlinolékařským osvědčením
Phytosanitary certi�cate (mezinárodně uznávaný
úřední dokument o původu a zdravotním stavu
zásilky) ze země vývozu – tj. před uskutečněním
přepravy.

� Rostlinolékařská kontrola se provádí ve vstupních
místech. V České republice jsou to Letiště Václava
Havla Praha-Ruzyně, letiště Ostrava-Mošnov, letiště
Brno-Tuřany a vyclívací pošta Praha 1.

� Dovozní rostlinolékařská kontrola je zpoplatněna
základní sazbou (do této sazby spadá většina
zásilek):

1. kontrola dokladů 210 Kč,
2. kontrola totožnosti 210 Kč,
3. kontrola zdravotního stavu 525 Kč.

Ovoce citrusy, mango, kdoule, mučenka, slivoň, hrušky, jablka, borůvky, rybíz, kaki
atd.

max. 2 kg

Zelenina lilek (baklažán), celer listový, bazalka, – hořká kurka, paprika,Momordica o

Eryngium
max. 2 kg

Brambory hlízy NE*

Ovoce spotřeba během přepravy ANO

Zelenina spotřeba během přepravy ANO

Půda – NE*

Rostliny všechny rostliny určené k pěstování NE*

Části rostlin řízky, hlízy, oddenky, cibule, rouby, očka určené k pěstování NE*

Osivo paprika, slunečnice, rajče, vojtěška, slivoň, kukuřice šalotka, pór, cibule,,

fazol, pažitka a další, kromě osiva bramboru
max.

5 sáčků

Kytice tvořená určitými květy a větvemi max. 1 ks

Pokojové květiny všechny rostliny určené k pěstování NE*

Dřevo surové a zpracované dřevo z některých třetích zemí NE*

Dřevěný produkt ošetřené dřevo, dřevěné obaly – pouze při splnění určitých podmínek ANO

Potravinové
produkty

mouka, oleje, čaje, tabák, sušené plody, nápoje, cereálie, mražené výrobky,
sušené rostliny, zpracované potraviny

ANO

MALÁ MNOŽSTVÍ
DOVOZNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ
KONTROLE NEPODLÉHAJÍ
� max. 2 kg ovoce a zeleniny, kromě brambor,

� max. jedna kytice tvořená řezanými květinami
nebo  větvemi,

� nejvýše 5 sáčků osiva v originálním balení, kromě
semen bramboru.

* tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné související
předměty podléhají dovozní rostl inolékařské
kontrole, tudíž je musí doprovázet rostlinolékařské
osvědčení ze země původu, v některých případech
je jejich dovoz zcela zakázán

ZADRŽENÍ ZÁSILEK
Cestující mají na mezinárodních letištích možnost
odložit rostliny a rostlinné komodity, které nemají
doklady do kontejnerů k tomuto účelu zřízených
v tranzitní části.

RIZIKA PŘI DOVOZU ROSTLIN
Dovážené rostliny představují riziko přenosu škůdců
a chorob, které se mohou rozšířit na novém území.
Pro zabránění zavlečení infekce se provádí na
hranicích kontrola zdravotního stavu rostlin a dalších
komodit schopných přenosu těchto patogenů.
Každý předložitdovozce, tedy i turista, je povinen
dovážené rostliny a rostlinné produkty k dovozní
rostlinolékařské kontrole. V případě osobního
cestovního styku se obraťte na Celní úřad, který
zajistí provedení kontroly. Pokud tak neučiníte,
bude Vám dovážené zboží odebráno a zničeno.


