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Změny rostlinolékařských postupů 

při dovozu a vývozu rostlin a 

rostlinných produktů



Co nový fytosanitární režim přináší?

• Posílení preventivních fytokaranténních opatření

– přísnější pravidla pro dovoz

– posílení zodpovědnosti provozovatelů

– zaměření na obchod na dálku

– včasná detekce karanténních ŠO

– osvěta a spolupráce s veřejností

• Kategorizace regulovaných ŠO

– ŠO karanténní a regulované nekaranténní

• Cíl - sjednotit a zjednodušit systém regulace v EU 



- zachovává seznam karanténních škodlivých organismů

- zachování zákaz dovozu nejrizikovějších komodit

- zachovává regulaci komodit v dovozu i vnitřní produkci (tzv. zvláštní

požadavky), způsoby dokládání garancí zůstávají zachovány – rostlinolékařská

osvědčení při dovozu, rostlinolékařské pasy na vnitřním trhu

- zachovává i princip regionální karantény tzv. chráněných zón, Česká republika

- statut chráněné zóny na Cryphonectria parasitica

- zavádí jiný pohled na regulaci nekaranténních škodlivých organismů, tzv.

RNQP, pro tuto skupinu stanovuje maximální možné hodnoty výskytu

v jednotlivých komoditách

Co zachovává nařízení pro dovoz?



- zachovává zvláštní požadavky pro dovážené komodity (příloha č. VII prováděcího

předpisu a další),

- zachovává možnost výjimek pro výzkum a šlechtění,

- zachovává v platnosti současná rozhodnutí Komise k specifickým komoditám a

škodlivým organismům (implementovaná rozhodnutími ÚKZÚZ) o odchylkách

v postupech a opatřeních regulace (např. bonsaje, brambor).

Co zachovává nařízení pro dovoz?

Co nového přináší?

- zařazuje nové druhy rostlin, které spadají pod tzv. vysoce rizikové komodity s předběžným

zákazem dovozu



- v dovoze se vyžaduje rostlinolékařské osvědčení pro prakticky všechny neregulované

rostlinné komodity (např. osiva, ovoce, zeleninu, řezané květiny)

- zvýšená opatření obchodu na dálku (s povinností rostlinolékařských pasů ve vnitřním

trhu)

- jako usnadnění v naplnění osobních potřeb osob ruší plošnou povinnost malého 
množství

Co nového přináší?





webové stránky

- Zemědělec
- časopisy
- letáky ÚKZÚZ
- akce



• NAŘÍZENÍ

▪ přímo použitelné předpisy
▪ legislativa členských států je 

může pouze doplňovat
▪ prováděcí akty – přímo 

použitelné

• SMĚRNICE

▪ nejsou přímo 
použitelné

▪ členské státy je musí 
převést do své 
legislativy
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Směrnice Rady   
2000/29/ES

Zákon č. 326/2004

Vyhláška č. 215/2008, 384/2011

• Nařízení EP a Rady 2016/2031

• BIA  xx/2019

• Nařízení EP 2017/625, o úředních 
kontrolách

• Novela zákona 326/2004

• Vyhlášky MZe č.…/2019 
nahrazující č. 215/2008



Nařízení Komise účinná od 14.12.2019 
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▪ 2017/2313 – formální náležitosti RL pasů

▪ 2018/2019 – seznam vysoce rizikových komodit s předběžným 
zákazem dovozu

▪ 2019/66 – pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední 
kontroly 

▪ 2019/827 – kritéria, která musí splňovat profesionální provozovatelé

▪ 2019/1702   seznam prioritních škodlivých organismů, 1.8.2019

▪ 2019/  ??? – 17.10.2019, jednotné podmínky pro implementaci 
nařízení o zdraví rostlin 2016/2031 (BIA) – přílohy se seznamy ŠO a 
požadavky

▪ a další



Vyhlášky MZe ČR o ochraně proti určitým ŠO (původce bakteriální kroužkovitosti 
bramboru, …) 
– vyhlášky č. 331/2004, 332/2004 a 75/2010 Sb.

➢ zatím zůstávají v platnosti – příslušné směrnice Rady, z nichž tyto vyhlášky 
vycházejí, platnost až do 31.12.2021

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných RL opatřeních proti určitým ŠO 

➢ zůstávají v platnosti, dokud nebudou zrušena příslušná prováděcí rozhodnutí 
Komise, anebo pokud tato rozhodnutí nebudou nahrazena prováděcími 
nařízeními Komise – dovoz dřeva jasanu, Xylella fastidiosa, Spodoptera
frugiperda

➢ Směrnice Rady 103/2004, která upravuje zasílání zásilek ke kontrole do 
schválených míst určení (míst vykládky)

Platnost dalších fytosanitárních předpisů
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• Regulované ŠO pod jedním předpisem (část není)

• Kategorizace ŠO – ŠO karanténní a regulované 
nekaranténní !!!, nově dle mezinár. standardů 
ISPMs

• Revize regulace ŠO – EFSA, EPPO

• Revize názvosloví - EPPO kódy

• Posílení prevence – pohotovostní plány, 
průzkumy, osvěta) pro nejzávažnější KŠO 

– prioritní škodlivé organismy 



Nová kategorizace ŠO
podléhajících fytosanitární regulaci 
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Zákaz zavlékání do EU / CHZ 
a šíření po tomto území Zákaz zavlékání a šíření s 

rostlinami k pěstování



Kategorizace škodlivých organismů 

KARANTÉNNÍ ŠO PRO EU KARANTÉNNÍ ŠO PRO 
CHRÁNĚNÉ ZÓNY

REGULOVANÉ 
NEKARANTÉNNÍ ŠO PRO 
EU

Xylella fastidiosa
Bursaphelenchus
xylophylus

Cryphonectria parasitica TSWV



Seznam prioritních ŠO 2019/1702

• Riziko pro ČR představují:

Agrilus anxius
Agrilus planipennis
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis
Anthonomus eugenii
Aromia bungii
Bactericera cockerelli
Bursaphelenchus xylophilus

• Pro ČR bez rizika usídlení 
(není nutné provádět preventivní opatření):

• Anastrepha ludens
• Bactrocera dorsalis
• Bactrocera zonata
• Candidatus Liberibacter spp. (Huanglongbing disease of citrus/citrus greening)
• Phyllosticta citricarpa 14

Conotrachelus nenuphar
Dendrolimus sibiricus
Popillia japonica
Rhagoletis pomonella
Spodoptera frugiperda
Thaumatotibia leucotreta
Xylella fastidiosa



▪ Nově povinnost  registrace i pro vývozce (čl. 65 PHR) 
– aktualizace údajů do 14. března 2020

▪ Registrace dovozců – stejný režim jako doposud

▪ Registrace subjektů provozujících zařízení k hubení ŠO a výrobců DOM

5. REGISTRACE



rozšířena povinnost registrace i pro vývozce, dovozci již nyní
změna formuláře Žádosti o registraci
registrace je zpoplatněna – 100 Kč kolek
sušárny a výrobci DOM – nemusí se registrovat, pokud jsou v Obchodním
nebo Živnostenském rejstříku

pro již zaregistrované

registrace je nadále platná
stávající registrační číslo (xxxx) se mění na CZ-xxxx
aktualizace údajů do 14. března 2020 – rozšíření na vývoz
nový registr – vede Odbor osiv a sadby
zpoplatnění – až od platnosti novely zákona 326/2004 Sb.

REGISTRACE



➢ Čl. 5, 6, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 PHR

➢ Čl. 5 – zákaz dovozu KŠO 

➢ Čl. 6 – prioritní ŠO

➢ Čl. 37 – zákaz dovozu RNQP

➢ Čl. 39 – RNQP – zákaz se nevztahuje pro dovoz pro vědecké, vzdělávací, šlechtitelské 
účely a výstavy

➢ Čl. 40 – zákaz dovozu rostlin a rostl. produktů

➢ Čl. 53 – zákaz dovozu ZP – rostliny a rostl. produkty

➢ Čl. 71 – podmínky dovozu rostlin a rostl. produktů 

➢ Čl. 72, 73, 74 – požadavek na RL osvědčení

➢ Čl. 75 – výjimky pro zavazadla

➢ Čl. 76 – podmínky, které musí splňovat RO 
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Čl. 40 PHR
příloze č. VI BIA 

nadále se vztahuje na rostliny určené k pěstování druhů  

- 1.,2. Abies, Cedrus,  Chamaecyparis, Pinus, Juniperus, Pseudotsuga, Tsuga, 
Picea, Castanea, Quercus z neevropských zemí (povoleno z vyjmenovaných 
evropských zemí)
- 3. rostliny Populus – Kanada, Mexiko, US
- 4. kůra Castanea
- 5. kůra Quercus, mimo Q. suber – Kanada, Mexiko, US
- 6. kůra Acer saccharum – Kanada, Mexiko, US
- 7. kůra Populus – severoamerické země

- 8. rostliny k pěstování - Chaenomeles, Cydonia, Crataegus, Malus, Prunus, 
Pyrus, Rosa z neevropských zemí, kromě rostlin ve vegetačním klidu, bez listů, 
plodů, květů
- 9. rostliny k pěstování Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus,vč. hybridů, Fragaria – z 
vyjmenovaných zemí
- 10. rostliny Vitis ze všech zemí



- 11. rostliny  Citrus, Fortunella, Populus ze všech zemí

- 12. rostliny Photinia – z vyjemovaných zemí

- 13. rostliny Phoenix z Alžírska a Maroka, 

- 14. rostliny z čeledi Gramineaceae – z vyjmenovaných zemí

- 15. hlízy Solanum tuberosum – sadba

- 16., 17. rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum, 
brambory, vč. konzumních, kromě těch zemí, odkud je povoleno dovážet –
Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Marko, Sýrie, Švýcarsko, Tunis, Turecko, Libanon

- 18. půdu (zeminu)

- 19. pěstební substráty – mimo čistou rašelinu



➢Čl. 42 preventivní zákaz dovozu vysoce rizikových rostlin

➢ dovoz lze povolit až podle výsledku posouzení fytokaranténních rizik dovozu z určité 
třetí země
➢ Rostliny k pěstování, kromě osiva, materiálu in vitro a přirozeně nebo uměle zakrslých 
dřevin k pěstování, pocházející ze všech třetích zemí a patřící do těchto rodů nebo druhů

➢ Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., 
Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., 
Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., 
Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., 
Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L. (dovoz dříve povolen)
➢ rostliny Ullucus tuberosus
➢ Plody Momordica -ze zemí s výskytem Thrips palmi (nebo oblastí s výskytem)
➢ Dřevo Ulmus L.  - ze zemí nebo oblastí, v nichž se vyskytuje Saperda tridentata

Zákaz dovozu   !



Ananas comosus (L.) Merrill

Cocos nucifera L.
Durio zibethinus Murray
Musa L.
Phoenix dactylifera L.



- čl. 72,73  PHR – Komise stanoví  seznam komodit

- všechny rostliny k pěstování, kromě semen
- veškeré komodity v současné příloze V části B bode I směrnice 

Rady 2000/29/EC
- rostliny a rostlinné produkty pro něž byly přijaty opatření – ŠO
- osivo a sadba brambor – marketingové směrnice
- rostliny a rostli. produkty podle čl. 41 – zvláštní požadavky, 

nepřijatelné riziko
- čl. 2  nařízení 2018/2019

- povinné pro všechny dovážené živé rostlin

- osiva, plody, zelenina, ovoce, hlízy, podnože, prýty, řezané květiny, 
větve, pyl, listy, tkáňové kultury, očka, rouby, roubovance

- neplatí pouze pro plody Ananas comosus, Cocos nucifera, Durio
zibethinus, Musa spp. a Phoenix dactylifera (2018/2019)

RL osvědčení 



- čl. 47 OCR odst. 1 písm. c)
- musí být zapsány do TRACES NT

- všechny rostliny určené k pěstování, kromě semen
- rostliny a rostl. produkty uvedené v příloze V části B bodě I směrnice 
2000/29/EC
- rostliny, které podléhá čl. 28 – specifické kar. organismy
- osivo nebo sadba brambor podle čl. 37 odst. 2 – regulované 
nekaranténní organismy
- rostliny a rostl. produkty podléhajících zvláštním požadavkům podle 
čl. 41

Kontrole podléhají

➢při vstupní RL prohlídce se bude sledovat i výskyt regulovaných nekaranténních ŠO

- osivo – Brassica oleracea, Brassica rapa, Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus, 
Glycine max, Linum usitatissimum, Sinapis alba (příloha č. 11 BIA)



Kontrole nepodléhají

- dřevěný obalový materiál – náhodné kontroly v režimu vstup. 
státu

- zápis do TRACES NT – fytoslužba
- režim oznamování zásilek – ukončení v průběhu roku 2020

- ostatní
- 1 % zásilek
- spolupráce s Celní správou

- zápis do TRACES NT? – všechny, jen kontrolované
- zpoplatnění (OCR)

- obchodní vzorky, výstavní předměty –
nesmí být uvedeny na trh

- vědecké účely
- zboží pro spotřebu cestujících během 

přepravy
- zboží pro osobní spotřebu (součást 

zavazadel)
- malé zásilky – nejsou určeny na trh, fyzic. 

osoby



Dovoz v turistickém a poštovním styku
- nesmí rostliny určené k pěstování, vč. osiv
- ovoce a zelenina bez omezení množství
- řezané květiny – bez omezení
- musí být pro osobní potřebu

- plakáty
- letáky
- informace pro 

cestující



TRACES NT



➢ tato oblast nebyla 
dosud v EU jednotně regulována

- režim vystavování RO – beze změn
- registrace vývozců
- nové formuláře RO, RR
- E-žádost
- E-Phyto

- nové formuláře předvývozního
osvědčení (místo HF)



PŘEDVÝVOZNÍ  OSVĚDČENÍ
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• Obecná část + 14 příloh se seznamy ŠO a 
požadavky, 285 stran

• nahradí přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 9 

vyhlášky č. 215/2008

• účinnost od 14.12.2019



Přílohy BIA
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I - definice

II – karanténní ŠO pro Unii

III – chráněné zóny (CHZ) a karanténní ŠO pro CHZ

IV – regulované nekaranténní ŠO pro Unii

V – zvláštní požadavky pro regulované nekaranténní ŠO

VI – zákaz dovozu

VII – zvláštní požadavky pro dovoz ze třetích zemí

VIII – zvláštní požadavky pro přemísťování v EU

IX – zákaz do CHZ

X – zvláštní požadavky pro CHZ

XI – komodity, pro které je vyžadováno RL osvědčení, a pro které ne

XII - komodity, pro které je vyžadováno RL osvědčení pro CHZ

XIII - komodity, pro které je vyžadován RL pas

XIV - komodity, pro které je vyžadován RL pas pro CHZ



➢ Část A: ŠO, jejichž výskyt v EU není znám
153 ŠO – rozdělení na bakterie, houby, hmyz,

▪ Vyřazeno: Rhagoletis cingulata a R. completa

▪ Nově zařazeno: Phytophthora ramorum (non-EU isolates)

▪ Revize jmen: Pantoea stewartii subsp. stewartii

➢ Část B: ŠO vyskytující se v EU 
22 ŠO

▪ Revize jmen: místo CMS Clavibacter sepedonicus

▪ Ceratocystis platani, Tomato leaf curl New Delhi virus

Příloha II – KŠO pro Unii
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31 ŠO

❖KŠO pro Unii zařazené v příloze II nemohou být 
současně KŠO pro CHZ

➢Grapevine flavescence dorée phytoplasma

➢Ceratocystis platani

ČR nadále jako CHZ pro Cryphonectria parasitica

na většině území EU má C. parasitica status RNŠO

• Dovoz rostlin Quercus, dřeva Castanea

Příloha III – KŠO pro CHZ
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RNŠO a rostliny k pěstování uvedené v seznamech 
přílohy IV pocházejí z těchto předpisů:

• z přílohy II A2 směrnice 2000/29 
(II A2 vyhlášky č. 215/2008)
– ŠO regulované jen ve spojení s rostlinami k pěstování (např. sadebním 

materiálem) nejsou „pravé“ KŠO, způsob regulace většinou odpovídá 
kritériím pro RNŠO – např. Erwinia amylovora

• z marketingových směrnic EU 
(= v ČR vyhlášky k zákonu o osivu a sadbě)
– ŠO snižující kvalitu rozmnožovacího a sadebního materiálu rostlin

Příloha IV – RNŠO a příslušné rostliny k 
pěstování
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• Stanoveny prahy tolerance pro jednotlivé 
stupně RM

• prahové hodnoty v příloze IV jsou pro 
materiál uváděný do oběhu, nikoliv pro 
místo produkce

• v naprosté většině je navržena tolerance 0 %



celkem 180 ŠO, seznamy podle účelu použití rostlin k pěstování

Příloha IV – RNŠO
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Části přílohy 
IV

Skupina rostlin k pěstování

A Osivo pícnin

B Osivo obilovin (jen rýže) 

C Réva – veg. množ. mat.

D Okrasné rostliny – RM

E Lesní dřeviny – reprodukční mat.

F Osivo zeleniny

G Sadba brambor

H Osivo olejnin a přadných rostlin

I Sadba a RM zeleniny mimo osivo

J RM ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce

K Osivo bramboru

L Rostliny chmele k pěstování kromě osiva



• požadavky např. na místo produkce, porost, sklizené 
osivo před uvedením do oběhu

• pro vnitřní trh EU
• pro dovoz ze třetích zemí – např. vojtěška – DP
• pícniny, obiloviny, okrasné, lesní, osivo zel., sadba 

brambor, olejniny a přadné, sadba rostlin, chmel, 

• požadavky pro RNŠO rovněž rozděleny podle účelu 
použití hostitelských rostlin
– v příloze V nejsou ovocné rostliny a réva
– požadavky pro ovocné rostliny a révu - pouze v marketingových 

směrnicích – 2014/98 pro ovocné, 68/193 pro révu
– v ČR budou tyto požadavky platné až po převedení do vyhlášky 

č.332/2006 Sb. (během r. 2020)

Příloha V – Požadavky na rostliny k pěstování ve vztahu k 
RNŠO
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Skupina rostlin k pěstování Části přílohy V 
provád. nařízení

Marketingové 
směrnice

Osivo pícnin A

Osivo obilovin (rýže) B

Okrasné rostliny – RM C

Lesní dřeviny – reprodukční mat. D

Osivo zeleniny E

Sadba brambor F

Osivo olejnin a přadných rostlin G

Sadba a RM zeleniny kromě osiva H

Osivo bramboru I

Rostliny chmele k pěst. kromě osiva J

Réva – veg. množ. mat. ano

RM ovocných rostlin a ovocné rostliny určené 
k produkci ovoce

ano



Příklad nových požadavků 

38

země prosté (oblasti) 

nebo
šetření během vegetace

nebo
testování



Příloha VII – Zvláštní požadavky

- dodatkové prohlášení v RO
- stejná pravidla jako 

doposud



Příloha XI – komodity, které musí být 
opatřeny RO 
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Příloha XII – komodity, které musí být 
opatřeny RO při dovozu do CHZ
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DĚKUJI ZA POZORNOST.


