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PŘÍLOHA XII 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při 
dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

1. Rostliny 

Beta vulgaris L., určené 
k průmyslovému zpracování. 

Cukrová řepa, čerstvá: 
ex 1212 91 80 

Kořeny krmné řepy, čerstvé: 
ex 1214 90 10 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

2. Části rostlin 

Eucalyptus l’Hérit. Listoví, listy, větve a jiné části rostlin Eucalyptus 
spp., bez květů nebo poupat, a trávy, mechy 
a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, 
čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Osivo Eucalyptus spp.: 
ex 1209 99 10 

Rostliny a části rostlin Eucalyptus spp. (včetně 
osiva a plodů) používané zejména ve voňavkář
ství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy 
nebo k podobným účelům, čerstvé, chlazené, 
nezmrazené ani nesušené, též řezané, ale nedr
cené ani v prášku: 
ex 1211 90 86 

Produkty z rostlin Eucalyptus spp., jinde neuve
dené ani nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

3. Části rostlin, vyjma plodů a osiva 

Amelanchier Med. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Chaenomeles Lindl. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Cotoneaster Ehrh. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Crataegus L. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Cydonia Mill. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Eriobotrya Lindl. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Malus Mill. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Mespilus L. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Photinia davidiana (Dcne.) 
Cardot 

Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Pyracantha Roem. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Pyrus L. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

Sorbus L. Čerstvé řezané květiny a poupata na kytice nebo 
k okrasným účelům: 
ex 0603 19 70 

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů 
nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na 
kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, 
bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené: 
– Čerstvé: 
ex 0604 20 90 

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahr
nuté: 
ex 1404 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

4. Osivo 

Beta vulgaris L. Osivo cukrové řepy, k setí: 
1209 10 00 

Osivo krmné řepy (Beta vulgaris var. alba), 
k setí: 
1209 29 60 

Osivo jiné krmné řepy (vyjma Beta vulgaris var. 
alba), k setí: 
ex 1209 29 80 

Osivo řepy salátové (Beta vulgaris var. condi
tiva), k setí: 
1209 91 30 

Osivo jiné řepy (Beta vulgaris), k setí: 
ex 1209 91 80 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Castanea Mill. Osivo kaštanu (Castanea spp.), k setí: 
ex 1209 99 10 

Kaštany (Castanea spp.), ve skořápce, k setí: 
ex 0802 41 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼M9 
__________ 

▼B 

Mangifera L. Osivo manga, k setí: 
ex 1209 99 99 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

5. Osivo a plody (tobolky) 

Gossypium L. Bavlníková semena, k setí: 
1207 21 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

nevyzrněná bavlna Bavlna, nemykaná ani nečesaná, jiná: 
5201 00 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

6. Dřevo, pokud: 
a) je považováno za rostlinný 

produkt ve smyslu čl. 2 
bodu 2 nařízení (EU) 2016/ 
2031 a 

b) bylo získáno zcela nebo 
částečně z rostlin některého 
z níže uvedených řádů, rodů 
či druhů 
a 

c) spadá pod příslušný kód KN 
a odpovídá některému 
z popisů uvedených 
v prostředním sloupci, jak 
je stanoveno v příloze 
I části II nařízení (EHS) 
č. 2658/87: 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

►M9 Jehličnany (Pinopsida) ◄, 
vyjma dřeva prostého kůry 
s původem v evropských třetích 
zemích 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 
– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech: 
– Jehličnaté: 
ex 4401 11 00 

– Dřevěné štěpky nebo třísky: 
– – Jehličnaté: 
ex 4401 21 00 

– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 
– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 
ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 
– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 
– – Jehličnaté: 
ex 4403 11 00 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 
– Jehličnaté, jiné než natřené barvou, mořidlem, 
kreozotem nebo jinými konzervačními 
prostředky: 
– – Borové (Pinus spp.): 
ex 4403 21 10 
ex 4403 21 90 
ex 4403 22 00 

– Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) 
ex 4403 23 10 
ex 4403 23 90 
ex 4403 24 00 

– Ostatní, jehličnaté: 
ex 4403 25 10 
ex 4403 25 90 
ex 4403 26 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 
– Jehličnaté: 
ex 4404 10 00 

►M4 Albánie, Andorra, 
Arménie, Ázerbájdžán, Bělo
rusko, Bosna a Hercegovina, 
Černá hora, Faerské ostrovy, 
Gruzie, Island, Kanárské 
ostrovy, Lichtenštejnsko, 
Moldavsko, Monako, Norsko, 
Rusko (pouze následující 
části: Centrální federální 
okruh (Tsentralny federalny 
okrug), Severozápadní fede
rální okruh (Severo-Zapadny 
federalny okrug), Jižní fede
rální okruh (Yuzhny federalny 
okrug), Severokavkazský 
federální okruh (Severo- 
Kavkazsky federalny okrug) 
a Povolžský federální okruh 
(Privolzhsky federalny 
okrug)), San Marino, Severní 
Makedonie, Spojené králov
ství ( 1 ), Srbsko, Švýcarsko, 
Turecko a Ukrajina. ◄ 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

– Neimpregnované: 

– – Jehličnaté: 

4406 11 00 

– Jiné (než neimpregnované): 

– – Jehličnaté: 

4406 91 00 

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 

– Jehličnaté: 

– – Borové (Pinus spp.): 

ex 4407 11 10 

ex 4407 11 20 

ex 4407 11 90 

– Jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.): 

ex 4407 12 10 

ex 4407 12 20 

ex 4407 12 90 

– Ostatní, jehličnaté: 

ex 4407 19 10 

ex 4407 19 20 

ex 4407 19 90 

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné 
obaly ze dřeva; dřevěné kabelové bubny; jedno
duché palety, skříňové palety a jiné nakládací 
plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva: 

– Bedny, krabice, laťové bedny, bubny 
a podobné obaly; kabelové bubny: 

4415 10 10 

4415 10 90 

– Jednoduché palety, skříňové palety a jiné 
nakládací plošiny; nástavce palet: 

4415 20 20 

4415 20 90 

Montované stavby ze dřeva: 

9406 10 00 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Castanea Mill., vyjma dřeva 
prostého kůry 

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné 
štěpky nebo třísky; piliny, dřevěné zbytky 
a dřevěný odpad, též aglomerované do polen, 
briket, pelet nebo podobných tvarů: 

– Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, 
otepích nebo v podobných tvarech: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 12 00 

– Dřevěné štěpky nebo třísky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4401 22 00 

– Piliny, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, 
neaglomerované: 

– – Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (vyjma 
pilin): 

ex 4401 40 90 

Surové dřevo, neodkorněné, nezbavené dřevní 
běli ani nahrubo opracované: 

– Natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo 
jinými konzervačními prostředky: 

– – Nejehličnaté: 

ex 4403 12 00 

Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického 
dřeva uvedeného v poznámce k položce 1 kapi
toly 44 a jiného tropického dřeva, dubového 
(Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.) 
dřeva), surové, též odkorněné, zbavené dřevní 
běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené 
barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými 
konzervačními prostředky: 

ex 4403 99 00 

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, 
zašpičatělé, ale podélně nerozřezané: 

– Nejehličnaté: 

ex 4404 20 00 

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce 
(příčné pražce): 

– Neimpregnované: 

– – Nejehličnaté: 

4406 12 00 

– Jiné (než neimpregnované): 

– – Nejehličnaté: 

4406 92 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B



 

02019R2072 — CS — 11.04.2022 — 008.001 — 315 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Jiné než jehličnaté dřevo (vyjma tropického 
dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového 
(Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového 
(Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), 
březového (Betula L.) nebo topolového (Populus 
spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené 
nebo loupané, též hoblované, broušené pískem 
nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšu
jící 6 mm: 
ex 4407 99 27 
ex 4407 99 40 
ex 4407 99 90 

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné 
obaly ze dřeva; dřevěné kabelové bubny; jedno
duché palety, skříňové palety a jiné nakládací 
plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva: 
– Bedny, krabice, laťové bedny, bubny 
a podobné obaly; kabelové bubny: 
4415 10 10 
4415 10 90 

– Jednoduché palety, skříňové palety a jiné 
nakládací plošiny; nástavce palet: 
4415 20 20 
4415 20 90 

Montované stavby ze dřeva: 
9406 10 00 

7. Kůra 

Samostatná kůra jehličnanů Rostlinné produkty z kůry, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté: 
ex 1404 90 00 

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomero
vané: 
ex 4401 40 90 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

8. Ostatní 

Zemina a nesterilizovaný odpad 
z řepy (Beta vulgaris L.) 

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné 
řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivo
varnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též 
ve tvaru pelet, jiné: 
ex 2303 20 10 
ex 2303 20 90 

Nerostné látky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, 
jiné: 
ex 2530 90 00 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

▼B
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Rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty 

Kód KN a jeho příslušný popis v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87 Země původu nebo odeslání 

Živý pyl určený k opylování 
Amelanchier Med., Chaeno
meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., 
Crataegus L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., 
Mespilus L., Photinia davidiana 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha 
Roem., Pyrus L. a Sorbus L. 

Živý pyl: 
ex 1212 99 95 

Třetí země, vyjma Švýcarska 

( 1 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společen 
ství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, 
nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko. 

▼B
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