
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 

Dovoz a vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 

Dovozní rostlinolékařská kontrola 

Dovozní kontrola byla v České republice v roce 2016 prováděna ve vstupních místech 

Letiště Václava Havla Praha, letiště Brno - Tuřany, letiště Ostrava - Mošnov a pro poštovní 

zásilky celní pošta Praha 120. Na letištích v Karlových Varech a Pardubicích jsou nadále 

uplatňovány omezení pro cestovní styk a namátkové kontroly zde zajišťuje Celní správa. 

Většina zásilek je odbavována ve vstupním místě v Praze, ostatní dvě vstupní místa jsou 

využívána k dovozu pouze jednotek zásilek. Česká republika je stát umístěný uvnitř území EU, 

proto se musí spoléhat na kvalitu kontrol prováděných v okolních státech. Dovozní 

rostlinolékařská kontrola je prováděna pouze u letecké a poštovní přepravy. Namátkové 

kontroly se provádí při dovozu rizikových komodit (buď stanovených nebo bezpříznakových 

komodit) přímo v místech vykládky nebo uskladnění.  

Část dovozních kontrol byla uskutečněna přes tzv. místa určení ve vnitrozemí, která 

byla předem schválena ÚKZÚZ. Tento způsob byl využíván u zásilek, u kterých není možné 

uskutečnit důslednou kontrolu ve vstupním místě (např. bonsaje, rostliny určené k pěstování, 

osivo, dřevo) nebo na základě poukázání zásilky ze vstupního místa ke kontrole do vnitrozemí. 

Tento způsob byl hojně využíván při provádění dovozních kontrol dřevěného obalového 

materiálu v souladu s rozhodnutím Komise 2013/92/EU. Česká republika v tomto směru 

nadále intenzivně spolupracuje s Německem, Nizozemskem, Slovinskem, Slovenskem a Litvou.  

Pro účely provádění těchto kontrol je i nadále stanoveno šest míst. Jedná se většinou přímo 

o celní prostory, kde se kontroly provádí společně s Celní správou. Ostatní místa jsou určeny 

pro dovozní kontroly osiv, rostlin určených k pěstování (bonsaje) a dřeva (např. dřevo z USA). 

Dovozní rostlinolékařskou kontrolu rostlin a rostlinných produktů, které jsou dováženy 

na území České republiky (ČR) ze třetích zemí (mimo Švýcarska), upravují §§ 21 až 27 zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Seznam komodit, které 

této kontrole podléhají, je uveden v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 

zavlékání škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška koresponduje s podmínkami dovozu uvedenými ve směrnici Rady 2000/29/ES. Další 

úpravy rostlinolékařských podmínek byly řešeny v rámci prováděcích rozhodnutí Komise. 

Odbor průběžně zapracovává fytosanitární podmínky do „Dovozního manuálu“, který je 

k dispozici i Celní správě.  

Každá zásilka, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole, musí být opatřena 

rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), což je dokument, který garantuje 

splnění dovozních fytosanitárních podmínek. Jedná se o mezinárodně uznávaný doklad, který 

je vydáván v souladu se standardem ISPM č. 12.  

V roce 2016 bylo provedeno celkem 2015 dovozních kontrol (bez dřevěného obalového 

materiálu), což je stejná úroveň jako v předešlém roce.  Došlo však k nárůstu kontrolovaných 



partií. Počet dovozů má stabilní úroveň, dochází však ke změnám v počtu dovozů 

z jednotlivých států. Nadále některé státy nejsou schopni garantovat splnění fytosanitárních 

podmínek při dovozu do EU, u některých nadále trvají pochybnosti o pravosti vydávaných 

rostlinolékařských dokladů. Největší podíl na dovážených komoditách má nadále ovoce a 

zelenina, následuje rozmnožovací materiál rostlin, řezané květiny a osiva.   

 

Graf. č. 1   Počet provedených dovozních kontrol (DRK)  v letech 2012-2016 

 

Závady byly zjištěny u 20 zásilek, které bylo nařízeno vrátit do země původu nebo byly zničeny 

(spálení). Závady zahrnovaly výskyt regulovaných škodlivých organismů – Tephrididae, 

Liriomyza sp., Thrips sp., Monochamus sp., tak závady v dokumentaci jako chybějící 

rostlinolékařské osvědčení, absence splnění zvláštních požadavků a podezření na falzifikáty 

dokumentů. Při kontrolách se inspektoři zaměřovali i na škodlivé organismy v zásilkách, které 

nepodléhají povinné dovozní kontrole (háďátka, zavíječi). 

V rámci činnosti byl prováděn dohled nad materiálem dovezeným na výjimku Minis-

terstva zemědělství. Takový materiál podléhá po dovozu umístění do karantény, než je možné 

provést uvolnění do navrhovaného celního režimu.  Těchto kontrol bylo provedeno 45 a 

jednalo se ve všech případech o kontroly rostlin určených k dalšímu pěstování (nejrizikovější 

kategorie). Ve sledovaném roce nebyly zjištěny v dovážených rostlinách žádné závady.  

V rámci dovozu nebyly v roce 2016 schváleny žádná nová místa pro provádění části dovozní 

kontroly v ČR.  
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Zpoplatnění dovozní kontroly probíhá v souladu s vyhláškou č. 431/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., a která stanovuje sazebník náhrad nákladů 

za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vývozní rostlinolékařské šetření 

V roce 2016 bylo uskutečněno 17 109 vývozních rostlinolékařských šetření, jejímž 

výsledkem bylo vystavení rostlinolékařského osvědčení (Phytosanitary certificate). Tento 

mezinárodní doklad slouží ke garantování stanovených fytosanitárních podmínek dovážející 

zemí. Počet vývozů oproti roku 2015 stoupl o cca 1000 šetření, a to i přesto, že dochází 

k průběžným změnám fytosanitárních podmínek (zjednodušení). Nadále dochází k omezením 

ve vývozu směrem do Ruské federace a také Ukrajiny, což souvisí se stanovenými zákazy a 

politickou situací. ÚKZÚZ se ve spolupráci s MZe snaží o zabezpečení uplatnění agrárních 

komodit i na trzích dalších zemí. 

Vystavení rostlinolékařského osvědčení se provádí na základě národní legislativy, 

mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření a dovozních fytosanitárních podmínek.  

Graf č.2  Počet vývozních šetření (VRŠ)  v letech 2012 -2016 

 

Rostlinolékařské osvědčení bylo vydáno pouze tehdy, pokud byla zásilka řádně pro-

hlédnuta a splňovala veškeré rostlinolékařské požadavky dovážející země. Vývozní 

rostlinolékařské šetření je tedy úkon, jehož cílem je zjistit, zda byly splněny rostlinolékařské 

požadavky dovážejícího státu. Do šetření tak spadá prohlídka vyvážené komodity, odběr a 

rozbory vzorků, chemické či fyzikální ošetření, kontroly při výrobě, skladování a pěstování 
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vyvážených komodit.  O provedení vývozního šetření žádá vývozce nebo osoba jím pověřená 

písemně na základě podané žádosti, kterou je umožněno podat i prostřednictvím webového 

formuláře. 

 

Kromě rostlinolékařských osvědčení ÚKZÚZ vystavuje rovněž tzv. Intra-EC Phytosanitary 

Communication Document, který slouží ke garantování zdravotního stavu komodity v rámci 

zemí EU.  Postup provedení šetření je obdobný jako při certifikaci zásilek do třetích zemí. 

V roce 2016 ÚKZÚZ vydal celkem 22 těchto formulářů. 

Součástí vývozního šetření jsou i kontroly vyvážených komodit, které se provádí ještě 

za vegetace (týká se především osiv). V rámci šetření v semenářských porostech, jejichž 

produkce je určena k vývozu, bylo provedeno celkem 356 kontrol porostů na celkové výměře 

1 681 ha. V několika případech byly zjištěny závady bránící vývozu do zahraničí, jednalo se o D. 

dipsaci, Peronospora sp., ZYMV nebo nebyly splněny podmínky související se zaplevelením, 

výskytem roztočů či nebylo splněno požadované ošetření.  

Do několika států byly zpracovány podklady pro tzv. Pest Risk Analysis, která slouží 

k vyhodnocení rizika zavlečení regulovaných škodlivých organismů na vyvážených komoditách 

a zpracování dalších probíhá i v současné době. Byly zpracovány podklady pro vývoz jablek do 

Indie a sladu do Číny. Nadále pokračují jednání k vývozu jablek do Vietnamu, předpokládáme 

ukončení těchto jednání v roce 2017.  

Graf č. 3   Přehled podle skupin vyvážených komodit 
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Vydání rostlinolékařského osvědčení bylo i nadále zpoplatněno v souladu se zákonem 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kolkem v hodnotě 500 Kč. 

V roce 2016 bylo u několika desítek zásilek odmítnuto vystavení rostlinolékařského 

osvědčení. Většina závad je však odstraněna přímo na místě po dohodě s vývozcem, protože 

je v zájmu vývozce, aby byla zásilka exportována ve stavu, který vyhovuje dovozním 

fytosanitárním podmínkám. Problémem byl například výskyt třásněnky západní (Frankliniella 

occidentalis), černopásky bavlníkové (Heliothis armigera), výskyt skladištních škůdců, výskyt 

dřevokazného hmyzu (Ips spp., Monochamus spp.), nebo nesplnění podmínek (ošetření 

zásilky). Na tomto úseku začal ÚKZÚZ zveřejňovat na webových stránkách dovozní 

rostlinolékařské podmínky zemí, rovněž ÚKZÚZ neustále sleduje změny ve fytosanitárních 

podmínkách a aktuální informace zpracovává do podoby zpráv, které jsou zveřejňovány na 

webových stránkách, ale rovněž na sociální síti Facebook a Twitter.  

Odebráno bylo na úseku dovozu a vývozu celkem 2472 vzorků, z nichž 270 bylo odesláno 

do diagnostických laboratoří (většinou ODIA Olomouc). 

 

Dřevěný obalový materiál – dovozní a dozorové kontroly 

Významnou částí činnosti odboru je registrace subjektů provozujících zařízení k hubení 

škodlivých organismů, výrobců dřevěného obalového materiálu (DOM) a prováděním 

dozorových kontrol nad plněním fytosanitárních povinností pro dřevěný obalový materiál. Pro 

dovoz zboží prostřednictvím DOM platí od 1. března 2005 povinnost splnění zvláštních 

požadavků, které stanovuje Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice 

zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu. Standard byl 

zaveden z důvodu zjednodušení mezinárodního obchodu a zároveň pro omezení zavlékání a 

rozšiřování škodlivých organismů, které jsou vázány na tento materiál (Monochamus sp., 

Anoplophora sp., Bursapehlenchus xylophilus, Agrillus planipennis). Tento požadavek vyžadují 

všechny členské státy EU a od 1. ledna 2010 byl rozšířen i na dovoz dřevěných obalů 

z Portugalska z důvodu výskytu škodlivého organismu Bursaphelenchus xylophilus na území 

tohoto státu. Rostlinolékařské osvědčení není při dovozu obecně vyžadováno.  

Kontroly obalů jsou prováděny v úzké spolupráci s Celní správou, která nahlašuje 

ÚKZÚZ dovoz zboží, které je transportováno prostřednictvím DOM z vybraných zemí a dále 

některého zboží, které spadá do povinných kontrol na základě rozhodnutí Komise 

2013/92/EU, které bylo prodlouženo o další dva roky (až do 31. 3. 2017). V případě nedodržení 

těchto požadavků jsou nařízena opatření, na jejichž základě je neošetřený, neoznačený nebo 

DOM napadený škodlivými organismy zničen, ve většině případů spálením. Na tomto úseku 

probíhá spolupráce i s ostatními členskými státy EU, kdy jsou zásilky poukazovány ke kontrole 

do místa vykládky, popř. je ÚKZÚZ osloven k dokončení kontroly nebo zajištění dohledu nad 

nařízenými opatřeními. Velice dobrá spolupráce je především se zeměmi, které obsluhují velké 

přístavy nebo železniční přepravu – Nizozemsko, Německo, Slovinsko, Itálie, Slovensko, Litva. 



V roce 2016 provedl ÚKZÚZ celkem 466 kontrol zásilek z rizikových zemí (dovozní i dozorové 

kontroly). Na základě těchto kontrol bylo nařízeno v 22 případech opatření z důvodu výskytu 

nebo podezření na výskyt škodlivých organismů (Monochamus spp., Bostrichydae,  Sinoxylon 

sp.) či nesplnění podmínek standardu ISPM č. 15. V jednom případě byl zachycen i výskyt 

Bursaphelenchus xylophilus při dovozu obalů z USA.  

Vývoz zboží ložený na/v DOM z ČR do většiny třetích zemí je možný pouze při použití 

ošetřeného a označeného DOM. Rostlinolékařské osvědčení na DOM vyvážený se zásilkami je 

vyžadováno nadále jen několika zeměmi (Indie, Indonésie, Vietnam, Malajsie, Maroko, Rusko, 

Kazachstán atd.). V těchto případech je vydáváno rostlinolékařské osvědčení na základě 

kontroly DOM inspektory. Ostatní vývoz zásilek nebývá předmětem vývozní kontroly. 

 Je-li však v zemi dovozu případná zásilka označena jako nevyhovující, je její zadržení 

notifikováno do země původu (ČR). V takovém případě je vývozce upozorněn na nutnost 

dodržování požadavků a je u něj provedena dozorová kontrola dodržování povinností dle 

zákona. V roce 2016 bylo ohlášeno několik notifikací nesplnění podmínek při dovozu komodit 

prostřednictvím DOM. Největším problémem je vývoz do USA, kde jsou zásilky přísně 

kontrolovány a v případě zjištění výskytu nebo pouze podezření na výskyt škodlivých 

organismů nebo nesplnění standardu ISPM č. 15, jsou takové zásilky vráceny do země původu. 

ÚKZÚZ se snažil o podávání informací, vydal informační letáky, listovku o správném ošetřování.  

Lze konstatovat, že došlo ke snížení počtu zachycených zásilek USA, ale bohužel je určitá část 

zásilek nadále vrácena do ČR. U ostatních zemí se jedná spíše o výjimky, kdy vývozce zašle 

zboží na obalu, který vůbec nesplňuje požadované podmínky. Ve všech případech se jedná 

o chybu vývozce.  

 

Registrace a kontrola technických zařízení k hubení ŠO a výrobců DOM 

ÚKZÚZ ověřuje technickou způsobilost zařízení k hubení škodlivých organismů na 

úseku DOM a vede rejstřík provozovatelů těchto zařízení a výrobců DOM. Provozování 

technických zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) za účelem tepelného ošetřování 

dřevěného obalového materiálu, v souladu s požadavky standardu FAO ISPM 15, je upraveno 

v § 68 a § 69 rostlinolékařského zákona a vyhláškou č. 384/2011 Sb., která stanovuje podmínky 

pro jejich provozování a povinnosti pro jejich provozovatele, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě žádosti provozovatele takového zařízení byly vykonávány kontroly sušáren 

spojené s ověřením schopnosti dodržení technologického postupu stanoveného pro tepelné 

ošetřování DOM. Pokud sušárna splnila stanovené parametry, bylo vydáno rozhodnutí 

o způsobilosti sušárny a žadatel byl zapsán do rejstříku provozovatelů. V roce 2016 bylo 

vydáno 93 registrací pro provozovatele těchto zařízení a 49 registrací pro výrobce obalového 

materiálu.  

Na tuto činnost úzce navazuje i rostlinolékařský dozor, který se zaměřuje na kontrolu do-

držování povinností stanovených právnickým a fyzickým osobám na úseku provozování 



a funkční způsobilosti technických zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) stano-

vených rostlinolékařským zákonem. Na tomto úseku bylo provedeno 164 kontrol, při kterých 

bylo zjištěno 12 závad.  

Na tomto úseku je nadále jednáno s držitelem práv ke značce IPPC a byla podána žádost o 

výkon ochrany práv ke značce s ohledem na duševní vlastnictví. Rovněž byly navrženy 

legislativní změny v zákoně č. 326/2004, o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhlášky č. 384/2001 Sb., které povedou ke větší transparentnosti na tomto úseku.  

 


