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Podmínky UK pro dovoz rostlin a rostlinných produktů z EU 

proces zavedení kontrol ve třech fázích 

Volný překlad přehledu pravidel dovozu  

I. Dovoz rostlin a rostlinných produktů z EU od 1. ledna 2021 do 31.března 2021 

 

Rostliny a rostlinné produkty s vysokou mírou rizika budou muset být opatřeny 

rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate). V ČR tento doklad vystaví ÚKZÚZ. 

 

1. Do seznamu rizikových rostlin a produktů patří – stroje a vozidla, rostliny k pěstování, 

některá osiva, brambory, části některých rostlin, kůra některých dřevin, dřevo některých 

druhů. Kompletní seznam uvádíme zde Importing and exporting plants and plant products 

from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk). 

2. Dovozce je povinen dováženou zásilku předem oznámit příslušnému orgánu před 

příjezdem zásilky. Zápis zásilky se provádí do systému PEACH (Defra, UK - PEACH), 

kam je nutné se zaregistrovat Defra-guidance-for-professional-operators-Final.pdf. 

3. Veškeré zboží, které není uvedeno na seznamu, nevyžaduje od 1.1.2021 rostlinolékařské 

osvědčení. Palivové dřevo není regulováno, ale je nutné jeho dovoz oznámit příslušnému 

orgánu v systému PEACH. 

4. Zvažte, zda se zaregistrujete jako dovozce ve Velké Británii nebo budete mít svého 

zástupce, který bude jednat vaším jménem a dovážet rostliny a rostlinné produkty do 

Anglie, Skotska a Walesu. Pokud dovážíte dřevo nebo dřevěné výrobky do Anglie a 

Walesu, tak se zaregistrujte u Forestry Commission, pokud do Skotska, tak se řiďte pokyny 

místních úřadů. 

5. Seznam vstupních míst, přes které je možné dovážet do Velké Británie zásilky, je uveden 

na odkazu Plant imports: authorised border control posts in the UK - GOV.UK 

(www.gov.uk). 

Kontrola dovážených zásilek je rozdělena do tří částí – kontrola dokumentů, kontrola identity 

a kontrola zdravotního stavu/fyzickou kontrolu. Za kontrolu dokumentů a kontrolu identity 

zásilky je účtován poplatek 10,51 libry, za fyzickou kontrolu je účtován poplatek podle druhu 

a množství dovážené komodity (poplatky jsou uvedeny na The Plant Health etc. (Miscellaneous 

Fees) (England) (Amendment) Regulations 2019 (legislation.gov.uk)). Do 31.3.2021 Anglie a 

Wales nebude tyto poplatky účtovat. I na uvedené rizikové komodity se může uplatnit snížená 

četnost kontrol, kdy se některé kontroly neprovádí. 

Jakmile zásilka dorazí do vstupního místa, musí být předložena ke kontrole, musí být opatřena 

všemi potřebnými dokumenty a obsahovat deklarované zboží, musí být prosta škůdců a chorob. 

Pokud se u zásilky zjistí závady, tak bude Velká Británie uplatňovat zničení, ošetření nebo 

vrácení zásilky zpět. 

Pozor, u leteckých zásilek, u kterých není přiloženo rostlinolékařské osvědčení, je nutné, aby 

do třech dnů, co se zásilka dostane do Velké Británie, bylo toto osvědčení odesláno APHA 

(Animal and Plant Health Agency). 

U zásilek přistávajících na letištích Heathrow a Gatwick na adresu Animal and Plant Health 

Agency, 1st floor, Building 4, Heathrow Boulevard, 284 Bath Road, West Drayton, Middlesex, 

UB7 0DQ, pro zásilky přistávající kdekoliv jinde na adresu Animal and Plant Health Agency, 

Foss House, 1st Floor, Kings Pool, 1-2 Peasholme Green, York, YO1 7PX. 

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fehmipeach.defra.gov.uk%2F&data=04%7C01%7CVladislav.Rasovsky%40ukzuz.cz%7C3570114561cc4f06296508d89cf0c755%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637431905232821582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CljEy%2FbJ77XqyjLmYiIEIQg%2FeLorCvEqSqmVD%2BD0XXQ%3D&reserved=0
https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/uploads/Defra-guidance-for-professional-operators-Final.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk/plant-imports-authorised-border-control-posts-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/plant-imports-authorised-points-of-entry-to-the-uk/plant-imports-authorised-border-control-posts-in-the-uk
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1257/made?view=plain
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1257/made?view=plain
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II. Dovoz rostlin a rostlinných produktů z EU od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 

Pro oznámení dovozu regulovaných rostlin a rostlinných produktů musíte využít informační 

systém Animal and Plant Health Agency (APHA) nebo Forestry Commission (FC). 

1. Všechny regulované komodity musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením. 

2. Všechny regulované rostliny a rostlinné produkty budou kontrolovány APHA, FC nebo 

úřadem stanoveným skotskou vládou. 

3. Regulovanými komoditami jsou – veškeré rostliny k pěstování, kořenová zelenina, hlízy, 

mnoho druhů ovoce, kromě hluboce zmrazených, řezané květiny, některá osiva, listová 

zelenina, jiná než hluboce zmrazená, sadbové a konzumní brambory, stroje a zařízení 

určené pro zemědělství a lesnictví. 

4. Rostlinolékařské osvědčení se nevyžaduje pro ovoce a zeleninu zpracovanou a balenou 

(saláty, mražené zeleniny, sandwich) a složené produkty (výrobky obsahující zpracované 

ovoce a zeleninu). 

5. Dále se rostlinolékařské osvědčení nevyžaduje na následující ovoce: ananas, kiwi, 

kokosové ořechy, citrusy, kumquat, rod Poncirus, kaki, durian, plody bavlníku, listy 

Murraya spp., banány, datle, mučenku a kvajávu. 

6. Dovozní kontrola zásilek bude zpoplatněna. 

Všechny ostatní neuvedené rostliny a rostlinné produkty musí být opatřeny rostlinolékařským 

osvědčením. U zásilek bude probíhat kontrola dokladů, kontroly identity a zdravotního stavu 

budou probíhat u rizikových komodit a v omezeném počtu i u ostatních zásilek. 

III. Dovoz rostlin a rostlinných produktů z EU po 1. červenci 2021  

Postupně budou nabíhat kontroly identity a kontroly zdravotního stavu u všech zásilek. 

1. Bude využívána snížená četnost kontrol u některých dovážených zásilek. 

2. Nutná registrace do systému PEACH - Defra, UK - PEACH 

3. Nutný zápis zásilky do systému ještě před příjezdem zásilky Defra, UK - PEACH, 

průvodce Peach-User-Guide-GOVUK.pdf (defra.gov.uk) 

4. Dovozní kontrola zásilek je zpoplatněna. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fehmipeach.defra.gov.uk%2FDefault.aspx%3FModule%3DRegister&data=04%7C01%7CVladislav.Rasovsky%40ukzuz.cz%7C3570114561cc4f06296508d89cf0c755%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637431905232831581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=L3SkakBHhA%2FXm9UyT8SeEplDLiKib2rDeLzo6V7K3BA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fehmipeach.defra.gov.uk%2F&data=04%7C01%7CVladislav.Rasovsky%40ukzuz.cz%7C3570114561cc4f06296508d89cf0c755%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637431905232831581%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VR9HOdoM7b3rCyT6MDXpEqcLx0JeSTq4vBPR0rBgUa4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplanthealthportal.defra.gov.uk%2Fassets%2Fuploads%2FPeach-User-Guide-GOVUK.pdf&data=04%7C01%7CVladislav.Rasovsky%40ukzuz.cz%7C3570114561cc4f06296508d89cf0c755%7C75660d718529414f8ee48511d8f023aa%7C0%7C0%7C637431905232841572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5oI5ln%2FSYr8TpYG%2B1W2cX4MXpdI99d5sM5Xq%2FZkdVkA%3D&reserved=0

