E-learning pro profesionální provozovatele
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Obsah
Obecné zásady provádění prohlídek dřeva, dřevěných obalů a kůry, které podléhají pasové
povinnosti ............................................................................................................................................ 2
KŠO pro EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti ......... 3
Zvláštní požadavky, které musí být splněny při přemísťování dřeva, které podléhá pasové
povinnosti, v EU ................................................................................................................................... 3
ŠO pro, pro které jsou stanovena mimořádná rostlinolékařská opatření EU, které se mohou
vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti ........................................................ 5
Aromia bungii .................................................................................................................................. 5
Anoplophora glabripennis ............................................................................................................... 6
Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové......................................................................... 7
Fusarium circinatum ........................................................................................................................ 8
KŠO pro CHZ, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové povinnosti při
přemísťování do CHZ a zvláštní požadavky pro přemísťování dřeva a kůry do CHZ ........................... 9
Informace o škodlivých organismech .................................................................................................... 12
Ceratocystis platani – původce korové nekrózy platanu.............................................................. 12
Cryphonectria parasitica – původce korové nekrózy kaštanovníku ............................................. 12
Geosmithia morbida a Pityophthorus juglandis .......................................................................... 12
Anoplophora glabripennis ............................................................................................................ 12
Aromia bungii ............................................................................................................................... 12
Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové ..................................................................... 12
Monochamus spp. (neevropské populace)................................................................................... 12
Dendroctonus micans – lýkohub smrkový .................................................................................... 13
Ips amitinus – lýkožrout menší ..................................................................................................... 13
Ips cembrae – lýkožrout modřínový.............................................................................................. 13
Ips duplicatus – lýkožrout severský .............................................................................................. 13
Ips sexdentatus – lýkožrout borový .............................................................................................. 13
Ips typographus – lýkožrout smrkový ........................................................................................... 13

1

Obecné zásady provádění prohlídek dřeva, dřevěných obalů a kůry, které
podléhají pasové povinnosti
Komodity dřevo, dřevěné obaly a kůra musí být při přemísťování v EU opatřeny
rostlinolékařským pasem jen v určitých případech, kdy tyto komodity představují riziko
z hlediska možnosti šíření karanténních škodlivých organismů pro EU, anebo škodlivých
organismů, na které se vztahují mimořádná opatření EU.
Rostlinolékařské pasy potvrzují soulad komodit, ke kterým byly vydány, s fytosanitárními
požadavky EU. U dřevěného obalového materiálu je soulad s mezinárodními požadavky na
zdravotní stav tohoto materiálu většinou potvrzován značkou, která osvědčuje, že byl ošetřen
v souladu s přílohou 1 standardu ISPM 15 (Regulace dřevěného obalového materiálu
v mezinárodním obchodu), a je v souladu s požadavky stanovenými v příloze 2 standardu ISPM
15.
Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádí oprávněný provozovatel (tzn.
provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů), respektive jím pověřená
osoba, která zdárně absolvovala e-learningový test pro příslušné komodity anebo byla k tomuto
účelu prokazatelně proškolena. Odpovědnost za provádění šetření, vydávání rostlinolékařských
pasů a plnění dalších náležitostí však plně nese příslušný oprávněný provozovatel. V určitých
stanovených případech provádí toto šetření inspektor ÚKZÚZ.
Karanténní škodlivé organismy (KŠO) pro celé území EU jsou vyjmenovány v příloze II
prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro
provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná
opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU)
č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 o ochranných opatřeních proti
škodlivým organismům rostlin (dále „nařízení 2019/2072“). Tyto organismy jsou považovány
za vysoce škodlivé pro celé území EU a nejsou vázány na komoditu nebo stupeň množení
rostlin.
Z komodit dřevo a kůra vyprodukovaných v EU musí být pro přemísťování v EU opatřeno
rostlinolékařským pasem dřevo ořešáku (Juglans spp.), platanu (Platanus spp.) a lapiny
(Pterocarya spp.), včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, jak
vyplývá z přílohy XIII nařízení 2019/2072.
Další pasové požadavky na přemísťování dřeva, dřevěných obalů a kůry vyplývají
z mimořádných rostlinolékařských opatření stanovených k ochraně proti zavlékání
a rozšiřování háďátka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), tesaříka Aromia bungii,
kozlíčka Anoplophora glabripennis a houbového patogenu Fusarium circinatum (podrobnosti
jsou uvedeny na straně 5).
Při přemísťování dřeva, dřevěných obalů a kůry do chráněných zón (CHZ) vymezených na
území EU musí být navíc dodávky do určitých CHZ opatřeny rostlinolékařskými pasy pro CHZ.
Zvláštní požadavky pro CHZ se týkají dřeva jehličnanů (Pinales), kromě dřeva prostého
kůry, kaštanovníku (Castanea spp.), kromě dřeva prostého kůry, a platanu, včetně dřeva,
které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch. Zvláštní požadavky pro CHZ se dále týkají
samostatné kůry kaštanovníku a jehličnanů.
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Oprávněný provozovatel při šetření k vydání rostlinolékařského pasu provádí důkladnou
prohlídku dřeva, popřípadě kůry, přičemž sleduje možné příznaky výskytu karanténních
škodlivých organismů pro EU (KŠO), případně KŠO pro příslušnou CHZ. Při prohlídce věnuje
pozornost mimo jiné případným výletovým otvorům a chodbám dřevokazného hmyzu,
příznakům výskytu patogenů na dřevu (např. neobvyklé zbarvení). Prohlídky u dřeva,
dřevěných obalů a kůry, podléhajících pasové povinnosti, se provádějí obvykle před
zamýšleným přemístěním těchto komodit.
Při zjištění příznaků, které vyvolávají podezření, že rostliny jsou napadeny karanténními,
popřípadě neznámými škodlivými organismy (ŠO), je povinností oprávněného
provozovatele neprodleně informovat ÚKZÚZ a poskytnout ÚKZÚZ na vyžádání všechny
informace, které má k dispozici. Dále musí přijmout opatření k zabránění šíření daného ŠO.

KŠO pro EU, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají
pasové povinnosti
Ceratocystis platani – původce korové nekrózy platanu
Geosmithia morbida – houba působící „Thousand Cankers Disease“ u ořešáku
Pityophthorus juglandis – lýkožrout (kůrovec), který je přenašečem Geosmithia morbida
Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové a jeho přenašeči, kozlíčci rodu Monochamus
Anoplophora glabripennis – kozlíček škodící na listnáčích
Aromia bungii – tesařík napadající především rostliny rodu Prunus
Fusarium circinatum – houba napadající – borovice (Pinus spp.) a douglasku tisolistou
(Pseudotsuga menziesii)

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při přemísťování dřeva, které
podléhá pasové povinnosti, v EU
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území EU
a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území EU (příloha
VIII nařízení 2019/2072)
Rostliny, rostlinné produkty a jiné
předměty
Dřevo Juglans a Pterocarya, vyjma dřeva ve
formě:
— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin,
zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti
z těchto rostlin,
— dřevěného obalového materiálu ve formě
beden, krabic, laťových beden, bubnů a
podobných obalů, jednoduchých palet,

Požadavky
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblasti, o níž je známo, že je
prostá organismu Geosmithia morbida a jeho
přenašeče
Pityophthorus
juglandis,
stanovené příslušnými orgány podle
příslušných mezinárodních standardů pro
fytosanitární opatření, nebo
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skříňových palet a jiných nakládacích plošin,
nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to,
zda je skutečně používán k přepravě
předmětů různého druhu, vyjma prokladů k
podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny
ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako
je dřevo v zásilce, a které splňují stejné
rostlinolékařské požadavky EU jako dřevo v
zásilce,
avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj
přirozený oblý povrch.

Samostatná kůra a
Pterocarya, ve formě
třísek, pilin, hoblin,
získaných zcela nebo
rostlin.

b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému
ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu
dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po
dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je
prokázána značkou „HT“ umístěnou na
dřevu nebo jakémkoliv jeho obalu podle
běžné praxe nebo
c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý
přirozený oblý povrch.
Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná
kůra:
a) pochází z oblasti prosté organismu
Geosmithia morbida a jeho přenašeče
Pityophthorus
juglandis,
stanovené
příslušnými orgány podle příslušných
mezinárodních standardů pro fytosanitární
opatření nebo
b) byly podrobeny vhodnému tepelnému
ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu
dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C
nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato
skutečnost je prokázána značkou „HT“
umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné
praxe.
Úřední potvrzení, že:
a) dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo,
že jsou prosté Ceratocystis platani; nebo
b) dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno
na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“
nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně
uznávaným označeným umístěným na dřevu
nebo na jeho obalu podle běžné obchodní
praxe.
Úřední potvrzení, že dřevěný obalový
materiál:
a) pochází z oblasti prosté organismu
Geosmithia morbida a jeho přenašeče
Pityophthorus
juglandis,
stanovené
příslušnými orgány podle příslušných
mezinárodních standardů pro fytosanitární
opatření nebo
b) byl vyroben z odkorněného dřeva podle
přílohy I mezinárodního standardu FAO pro
fytosanitární opatření č. 15 „Regulace

dřevo Juglans a
dřevěných štěpků,
zbytků a odpadu
částečně z těchto

Dřevo Platanus, včetně dřeva, které si
nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.

Dřevěný obalový materiál ve formě beden,
krabic, laťových beden, bubnů a podobných
obalů, jednoduchých palet, skříňových palet
a jiných nakládacích plošin, nástavců palet,
prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně
používán k přepravě předmětů různého
druhu, vyjma surového dřeva o tloušťce 6
mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí
klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a
prokladů k podepření zásilek dřeva, které
jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a
4

stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které dřevěného
obalového
materiálu
splňují stejné rostlinolékařské požadavky EU v mezinárodním obchodu“ a
jako dřevo v zásilce.
i) byl podroben jednomu ze schválených
ošetření podle přílohy I uvedeného
mezinárodního standardu a
ii) byl opatřen značkou podle přílohy II
uvedeného mezinárodního standardu, která
potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl
podroben schválenému rostlinolékařskému
ošetření v souladu s uvedeným standardem.

ŠO pro, pro které jsou stanovena mimořádná rostlinolékařská opatření EU,
které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají pasové
povinnosti
Aromia bungii
Dřevo získané zcela nebo zčásti z rodu Prunus, s výjimkou Prunus laurocerasus, a které má
uchován zcela nebo částečně svůj přirozený zaoblený povrch, s kůrou nebo bez kůry, anebo je
ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu, anebo jakékoliv dřevo z rostlin
rodu Prunus, jestliže je ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet
či obalů používaných pro přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje
riziko z rostlinolékařského hlediska, a které je blíže specifikováno pomocí kódů uvedených
v nařízení Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku,
v platném znění (dále jen „náchylné dřevo k Aromia bungii“);
Opatření při přemísťování náchylného dřeva k Aromia bungii z vymezených území v EU
s výskytem tesaříka A. bungii na území ČR:
1) Přemísťovat do ČR náchylné dřevo k Aromia bungii, pocházející z vymezeného území
s výskytem tesaříka A. bungii nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo zčásti zachovalo svůj
povrch a bylo dodáno do vymezeného území, je zakázáno.
2) Odchylně od odstavce 1) náchylné dřevo k Aromia bungii, kromě dřeva ve formě štěpků,
třísek, hoblin, dřevěných zbytků a dřevěného odpadu, nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo
zčásti zachovalo svůj povrch, může být přemísťováno do České republiky, pouze pokud je
doprovázeno rostlinolékařským pasem. Uvedený rostlinolékařský pas se vydá pouze tehdy,
pokud toto dřevo splňuje jeden z těchto požadavků:
a) dřevo bylo odkorněno a podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že v celém profilu
dřeva (včetně jeho jádra) bylo dosaženo teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30
minut; provedení tepelného ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě nebo
jakémkoli jeho obalu v souladu s běžnou praxí;
b) bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo
nejméně 1 kGy absorbované dávky.
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3) Odchylně od odstavce 1) náchylné dřevo k Aromia bungii ve formě štěpků, třísek, hoblin,
dřevěných zbytků a dřevěného odpadu, pocházející z vymezeného území, může být
přemísťováno do České republiky, pouze pokud je doprovázeno rostlinolékařským pasem
a splňuje jednu z těchto podmínek:
a) bylo odkorněno a podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že v celém profilu dřeva
(včetně jeho jádra) bylo dosaženo teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut;
b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.

Dřevěný obalový materiál (dále jen DOM) získaný zcela nebo zčásti z rodu Prunus, s výjimkou
Prunus laurocerasus (dále jen „náchylný DOM k Aromia bungii“)
Opatření při přemísťování DOM náchylného k Aromia bungii z vymezených území v EU
s výskytem tesaříka A. bungii na území ČR:
1) Přemísťovat do ČR náchylný DOM k Aromia bungii pocházející z vymezeného území
s výskytem tesaříka A. bungii je zakázáno.
2) Odchylně od odstavce 1) se může přemístění náchylného DOM pocházejícího z vymezeného
území s výskytem tesaříka A. bungii do ČR uskutečnit, pouze pokud náchylný dřevěný obalový
materiál k Aromia bungii splňuje všechny tyto podmínky:
a) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I mezinárodního standardu
FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu
v mezinárodním obchodu“;
b) je opatřen značkou podle přílohy II mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření
č. 15, která potvrzuje, že dotčený dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému
fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.

Anoplophora glabripennis
Dřevo získané zcela nebo zčásti z rodů bříza (Betula), buk (Fagus), habr (Carpinus), jasan
(Fraxinus), javor (Acer), jilm (Ulmus), jírovec (Aesculus), lípa (Tilia), líska (Corylus), olše
(Alnus), platan (Platanus), svitel (Koelreuteria), topol (Populus), vrba (Salix), zmarličník
(Cercidiphyllum), s kůrou nebo bez kůry, včetně dřeva, které nemá zachováno původní
přirozený oblý povrch (dřevo hraněné), anebo pokud je ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků
dřeva a dřevního odpadu, a které je blíže specifikováno pomocí kódů uvedených v nařízení
Rady (EHS) o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném
znění (dále jen „náchylné dřevo k Anoplophora glabripennis“)
1) Náchylné dřevo k Anoplophora glabripennis, kromě dřeva ve formě dřevěných štěpků,
třísek, hoblin, zbytků a odpadu, pocházející z vymezených území v EU s výskytem
Anoplophora glabripennis nebo náchylné dřevo, které si zcela nebo zčásti zachovalo svůj oblý
povrch a nepochází z vymezených území, ale bylo do těchto území dodáno, smí být
přemísťováno v rámci EU pouze za předpokladu, že je opatřeno rostlinolékařským pasem, který
se může vydat pouze tehdy, pokud náchylné dřevo splňuje následující požadavky:
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a) bylo odkorněno; a
b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva
(včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. Provedení
tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „HT“ na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle
běžné praxe.
2) Náchylné dřevo k Anoplophora glabripennis ve formě dřevěných štěpků, třísek, hoblin,
zbytků a odpadu pocházející z vymezených území smí být přemísťováno v rámci EU pouze za
předpokladu, že je opatřeno rostlinolékařským pasem a splňuje jednu z těchto podmínek:
a) bylo odkorněno a podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém
profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut;
nebo
b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm.

DOM získaný zcela nebo zčásti z náchylného dřeva k Anoplophora glabripennis (dále jen
„náchylný DOM k Anoplophora glabripennis“)
5) Náchylný DOM k Anoplophora glabripennis pocházející z vymezených území v EU
s výskytem Anoplophora glabripennis smí být přemísťován v rámci EU pouze za předpokladu,
že splňuje tyto podmínky:
a) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu
FAO pro fytosanitární opatření č. 15 s názvem „Regulace dřevěného obalového materiálu
v mezinárodním obchodu“ a
b) je opatřen označením podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, které potvrzuje,
že náchylný dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření
v souladu s uvedeným standardem.

Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové
Dřevo jehličnanů (Pinales) se zcela nebo částečně zachovalým přirozeným oblým povrchem,
s kůrou nebo bez kůry, nebo ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu,
a rovněž dřevo, bez ohledu na to, zda vyhovuje těmto podmínkám či nikoliv, je-li ve formě
pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet či obalů používaných pro
přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje fytosanitární riziko; dřevo,
které si nezachovalo svůj oblý povrch; dřevo ve formě úlů a ptačích budek (dále jen „náchylné
dřevo k Bursaphelenchus xylophilus“).
Náchylným dřevem k Bursaphelenchus xylophilus se nerozumí řezivo a kulatina rostlin z rodů
tis (Taxus spp.) a zerav (Thuja spp.) ani dřevo, které bylo zpracováno tak, aby u něj bylo
odstraněno riziko, že by mohlo být hostitelem háďátka.
Náchylná kůrou k Bursaphelenchus xylophilus je kůra jehličnanů (Pinales).
Náchylné dřevo a kůra k Bursaphelenchus xylophilus, mohou být přemísťovány z vymezených
území v EU s výskytem Bursaphelenchus xylophilus na území ČR, pouze pokud splňují
následující podmínky:
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a) Byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření v oprávněném zpracovatelském zařízení tak,
aby se v kterékoliv jejich části dosáhlo minimální teploty 56 °C po dobu alespoň 30 minut a aby
bylo zajištěno, že budou prosté živých háďátek a živých přenašečů (především kozlíčků rodu
Monochamus). V případě tepelného ošetření kompostováním se kompostování provádí podle
specifikace pro ošetřování schválené na úrovni EU.
b) Jsou opatřeny rostlinolékařským pasem vydaným oprávněným zpracovatelským zařízením;
náchylné dřevo ve formě úlů a ptačích budek je buď opatřeno uvedeným rostlinolékařským
pasem, nebo je označeno v souladu s přílohou II mezinárodního standardu FAO pro
fytosanitární opatření č. 15.
c) Jsou přemísťovány mimo letové období přenašečů nebo, s výjimkou zcela odkorněného
dřeva, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení háďátkem ani jeho přenašeči.

Náchylné dřevo ve formě DOM může být přemísťováno z vymezených území v EU s výskytem
Bursaphelenchus xylophilus na území ČR, pouze pokud tento dřevěný obalový materiál splňuje
následující podmínky:
a) Byl ošetřen v oprávněném zpracovatelském zařízení některým ze schválených způsobů
ošetření, stanovených v příloze I mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č.
15, zaručujícím, že bude prostý živých háďátek a živých přenašečů.
b) Je označen v souladu s přílohou II uvedeného mezinárodního standardu.

Fusarium circinatum
Dřevo borovice (Pinus spp.) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) jiné než DOM, dřevo
jehličnanů (Pinales) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu
získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů a samostatná kůra jehličnanů (Pinales) mohou
být přemísťovány z vymezeného území, v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum, na
území ČR, pouze tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským pasem. Uvedený
rostlinolékařský pas může být vydán pouze tehdy, pokud materiál byl podroben vhodnému
tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (popřípadě kůry) teploty
nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut.
Dřevo jehličnanů ve formě DOM může být přemísťováno z vymezeného území, v němž byl
potvrzen výskyt Fusarium circinatum, na území ČR, pouze tehdy, jsou-li splněny tyto
podmínky:
a) materiál je vyroben z odkorněného dřeva specifikovaného v mezinárodním standardu pro
fytosanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním
obchodu“;
b) materiál byl podroben jednomu ze schválených ošetření specifikovaných v příloze I
mezinárodního standardu pro fytosanitární opatření č. 15;
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c) materiál je opatřen značkou specifikovanou v příloze II mezinárodního standardu pro
fytosanitární opatření č. 15, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben
schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.

KŠO pro CHZ, které se mohou vyskytnout na dřevu či kůře, které podléhají
pasové povinnosti při přemísťování do CHZ a zvláštní požadavky pro
přemísťování dřeva a kůry do CHZ
(výběr z přílohy X prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072)
Rostliny, rostlinné
produkty a jiné
předměty

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Zvláštní požadavky pro chráněné zóny
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté
Dendroctonus micans, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté Ips
duplicatus, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z
oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté Ips
typographus, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
9

Chráněné zóny

a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko, ostrov
Man a Jersey)

a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království

a) Irsko;
b) Spojené království

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Dřevo jehličnanů
(Pinales)

Dřevo Castanea
spp.

bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté Ips
amitinus, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté Ips
cembrae, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté Ips
sexdentatus, nebo
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
a) Dřevo je prosté kůry nebo
10

a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království

a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko
a ostrov Man)

a) Kypr;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko
a ostrov Man)

a) Česká republika;
b) Irsko;

Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)
Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)
Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)
Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)
Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)
Samostatná kůra
jehličnanů
(Pinales)

Samostatná kůra
Castanea spp.

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází
z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté
Cryphonectria parasitica
c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny
značkou „Kiln-dried“, „KD“ nebo jiným
mezinárodně uznávaným označením podle
běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo
bylo při zpracování uměle vysušeno na
vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny,
nižší než 20 %, přičemž byl dodržen
technologický postup vhodný jak z hlediska
užité teploty, tak i z hlediska délky doby
sušení.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Dendroctonus micans.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Ips amitinus.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Ips cembrae.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Ips duplicatus.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Ips sexdentatus.
Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla podrobena fumigaci nebo jinému
vhodnému ošetření proti kůrovci nebo
b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Ips typographus.
Úřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou
prosté Cryphonectria parasitica, nebo
b) byla podrobena vhodné fumigaci nebo
jinému
vhodnému
ošetření
proti
Cryphonectria parasitica podle specifikace
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c) Švédsko;
d) Spojené království

a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko, ostrov
Man a Jersey)
a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko
a ostrov Man)
a) Řecko;
b) Irsko;
c) Spojené království
a) Kypr;
b) Irsko;
c) Spojené království
(Severní Irsko
a ostrov Man)
a) Irsko;
b) Spojené království

a) Česká republika;
b) Irsko;
c) Švédsko;
d) Spojené království

schválené v souladu s postupem podle článku
107 nařízení (EU) 2016/2031.
V případě použití fumigace, jsou příslušná
účinná látka, minimální teplota kůry, dávka
(g/m 3) a doba expozice (h) uvedeny
v rostlinolékařském osvědčení.

Informace o škodlivých organismech
Ceratocystis platani – původce korové nekrózy platanu
Viz rostlinolékařský portál

Cryphonectria parasitica – původce korové nekrózy kaštanovníku
Viz rostlinolékařský portál

Geosmithia morbida a Pityophthorus juglandis
Viz rostlinolékařský portál

Anoplophora glabripennis
Viz rostlinolékařský portál

Aromia bungii
Viz rostlinolékařský portál

Bursaphelenchus xylophilus – háďátko borovicové
Viz rostlinolékařský portál

Monochamus spp. (neevropské populace)
Viz rostlinolékařský portál
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Dendroctonus micans – lýkohub smrkový
Viz Atlas poškození dřevin

Ips amitinus – lýkožrout menší
Viz rostlinolékařský portál

Ips cembrae – lýkožrout modřínový
Viz rostlinolékařský portál

Ips duplicatus – lýkožrout severský
Viz rostlinolékařský portál

Ips sexdentatus – lýkožrout borový
Viz rostlinolékařský portál

Ips typographus – lýkožrout smrkový
Viz rostlinolékařský portál

revize září 2020
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