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Informace o novele prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 

Tato informace je určena profesionálním provozovatelům a zaměstnancům ÚKZÚZ. 

Ode dne 11. dubna 2022 je použitelné prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2285, kterým se 

změnilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072, pokud jde o seznam škodlivých 

organismů, zákazů a požadavků ohledně dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných 

předmětů do EU a jejich přemísťování v rámci EU, a kterým se zrušují rozhodnutí 98/109/ES 

a 2002/757/ES a prováděcí nařízení (EU) 2020/885 a (EU) 2020/1292. Následující text 

obsahuje výčet významných změn. 

Změny v seznamech karanténních a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů 

a úpravy vědeckého názvosloví 

V seznamech karanténních škodlivých organismů (KŠO) pro EU, kde byly původně jako 

takové kategorizovány některé skupiny škodlivých organismů (rody, čeledi nebo jejich části), 

došlo v určitých případech k upřesnění těchto skupin na jednotlivé druhy, dále k zařazení 

nových škodlivých organismů a vyřazení některých škodlivých organismů, které již nesplňují 

kritéria pro karanténní škodlivé organismy. Určité úpravy byly provedeny i u regulovaných 

nekaranténních škodlivých organismů.  

Výčet jednotlivých druhů byl upřesněn u obalečů rodu Acleris, kde byly doposud zařazeny 

všechny neevropské druhy, kdežto nově je zařazeno 9 druhů tohoto rodu, a dále obalečů rodu 

Choristoneura, kde byly také doposud zařazeny všechny neevropské druhy, kdežto nově je 

zařazeno 11 druhů tohoto rodu. 

Položka fytoplazmy působící letální žloutnutí palem (Palm lethal yellowing phytoplasmas) 

byla rozšířena o konkrétní taxonomické jednotky fytoplazem. Skupina viry, viroidy 

a fytoplazmy bramboru, kde bylo doposud jako příklady zařazeno 5 virů a neevropské izoláty 

7 dalších patogenů, byla rozšířena na viry, viroidy a fytoplazmy bramboru a jiných 

hlízotvorných druhů rodu Solanum a nově obsahuje celkem 21 položek a dále neunijní 

izoláty 3 bramborových virů. Skupina viry, viroidy a fytoplazmy kdouloně, jahodníku, 

jabloně, slivoně, hrušně, rybízu, ostružiníku a révy, kde bylo doposud zařazeno 7 patogenů 

a dále všechny neevropské izoláty těchto patogenů na uvedených rodech, nově obsahuje celkem 

28 patogenů. 

Místo neevropských druhů křískovitých (Cicadellidae), o nichž je známo, že jsou přenašeči 

bakterie Xylella fastidiosa, kde byly jako příklad uvedeny 4 druhy, je konkrétně uvedeno 49 

druhů ze šířeji pojaté skupiny cikád (Cicadomorpha), místo neevropských druhů červců rodu 

Margarodes, kde byly jako příklad uvedeny 3 druhy, je konkrétně uvedeno 11 druhů červců 

z čeledi perlovcovití (Margarodidae), místo neevropských druhů z čeledi vrtulovití 

(Tephritidae), kde bylo jako příklad uvedeno 21 druhů, je nově uvedeno 64 druhů a 11 rodů 

z této čeledi. S ohledem na tuto změnu byly upraveny také zvláštní požadavky týkající se 

dovozu plodů citrusů ze všech třetích zemí.  

Neevropské druhy nosatců rodu Premnotrypes, které škodí na bramboru, byly doplněny 

o nosatce druhů Phyrdenus muriceus a Rhigopsidius tucumanus a společně s nimi zařazeny do 

skupiny andských nosatců škodících na bramboru. 

Kozlíček Anoplophora glabripennis byl přeřazen ze seznamu KŠO, které se v EU nevyskytují, 

mezi KŠO, které se v EU vyskytují, a to vzhledem k jeho současnému rozšíření v Itálii. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2072-20220411&qid=1655906135403&from=EN
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Fytoplazma Candidatus Phytoplasma australiense byla přeřazena z regulovaných 

nekaranténních škodlivých organismů do seznamu KŠO. 

Vědecká jména některých karanténních škodlivých organismů byla upravena v souladu 

s aktuální vědeckou nomenklaturou. Týká se to vrtalky Nemorimyza maculosa (dříve 

Amauromyza maculosa), listokaza Exomala orientalis (dříve Anomala orientalis), černopásky 

Helicoverpa zea (dříve Heliothis zea), houbového patogenu Stagonosporopsis andigena (dříve 

Phoma andina), červce Ripersiella hibisci (dříve Rhizoecus hibisci), brouků podčeledi kůrovci 

(Scolytinae spp.) [dříve brouci čeledi kůrovcovití (Scolytidae spp.)] a fytoplazmy Candidatus 

Phytoplasma aurantifolia-referenční kmen (dříve Witches’ broom disease of lime 

phytoplasma). Vzhledem ke změnám v taxonomii byly všechny odkazy na rostliny a dřevo 

jehličnanů změněny z vědeckého jména Pinales na Pinopsida. 

Fytoplazma napadající jahodník, označená jako Strawberry witches’ broom phytoplasma, byla 

nahrazena položkou Candidatus Phytoplasma hispanicum, a zvláštní požadavky pro dovoz 

rostlin jahodníku určených k pěstování ze třetích zemí, v nichž se vyskytuje Strawberry 

witches’ broom phytoplasma, byly nahrazeny zvláštními požadavky pro dovoz těchto rostlin ze 

zemí, v nichž se vyskytují referenční kmeny Candidatus Phytoplasma australiense, Candidatus 

Phytoplasma fraxini a Candidatus Phytoplasma hispanicum.  

Do seznamu KŠO byl nově zařazen komplex morfologicky podobných (kryptických) druhů 

kůrovců jako položka Euwallacea fornicatus sensu lato (v širším slova smyslu) a dále byly do 

seznamu KŠO zařazeny houby Neocosmospora ambrosia a Neocosmospora euwallaceae, 

které s těmito kůrovci žijí v symbióze.  

Do seznamu KŠO byli nově zařazeni tesaříci Apriona germari, Apriona rugicollis, Apriona 

cinerea, Massicus raddei a Trirachys sartus, třásněnka Ceratothripoides claratris, háďátko 

Meloidogyne enterolobii a bejlomorka Prodiplosis longifila.  

Seznam hostitelských rostlin polníka jasanového (Agrilus planipennis) byl rozšířen o bělas 

virginský (Chionanthus virginicus). 

 

Změny týkající produkce rozmnožovacího materiálu a přemísťování rostlinných komodit 

v EU 

Bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae je nově zařazena mezi regulované 

nekaranténní škodlivé organismy na rozmnožovacím materiálu rostlin rodu aktinidie (Actinidia 

spp.). Současně bylo zrušeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/885, které obsahovalo 

dočasná opatření EU proti zavlékání a rozšiřování tohoto patogenu.  

Je stanovena nulová tolerance výskytu bakterie u rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin 

aktinidie, rostlin aktinidie určených k produkci ovoce a okrasných rostlin tohoto rodu určených 

k pěstování, kromě osiva. Jsou stanoveny zvláštní požadavky pro produkci rozmnožovacího 

materiálu ovocných rostlin aktinidie, ovocných rostlin aktinidie určených k produkci ovoce 

a okrasných rostlin aktinidie určených k pěstování, kromě osiva.  

Okrasné rostliny aktinidie určené k pěstování mohou být buď vyprodukovány v oblastech 

uznaných příslušným orgánem (v ČR ÚKZÚZ) za prosté této bakterie, nebo na rostlinách na 

stanovišti produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány 
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žádné příznaky výskytu této bakterie, nebo na stanovišti produkce byly pozorovány příznaky 

výskytu této bakterie nejvýše u 1 % rostlin a tyto rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení 

v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a z reprezentativní části 

zbývajících rostlin bez příznaků napadení byly odebrány vzorky, které byly otestovány na 

výskyt bakterie a byly shledány prostými této bakterie a rostliny byly před uvedením na trh 

podrobeny náhodnému odběru vzorků a testování na výskyt bakterie a byly shledány prostými 

této bakterie.  

Pro rozmnožovací materiál ovocných rostlin aktinidie a rostliny aktinidie určené k produkci 

ovoce rovněž platí požadavek na vyprodukování v oblastech uznaných příslušným orgánem za 

prosté bakterie a pokud tento požadavek není splněn, jsou stanoveny alternativní požadavky, 

spočívající ve vizuálních prohlídkách, pravidelném testování matečných rostlin, a při 

případném zjištění výskytu bakterie nesmí počet napadených rostlin přesáhnout 1 %, napadené 

rostliny musí být vytrhány a zlikvidovány a ostatní rostliny před expedicí musí být otestovány 

a shledány prostými bakterie.  

ČR je považována za oblast prostou bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, což je 

potvrzeno výsledky úředního průzkumu. V EU je tato bakterie rozšířena ve Francii, v Itálii, 

Portugalsku, Řecku, Slovinsku a Španělsku, vyskytuje se také ve Švýcarsku. 

Izoláty řasovky Phytophthora ramorum pocházející z EU byly nově zařazeny mezi 

regulované nekaranténní škodlivé organismy. Současně bylo zrušeno rozhodnutí Komise 

2002/757/ES, které obsahovalo dočasná opatření EU proti zavlékání a rozšiřování 

Phytophthora ramorum.  

Pro rozmnožovací materiál stanovených okrasných hostitelských rostlin a okrasné rostliny 

určené k pěstování je požadována nulová tolerance výskytu tohoto patogenu a jsou stanoveny 

zvláštní požadavky pro produkci těchto rostlin v EU. Oproti původním požadavkům pro 

přemísťování určitých rostlin v EU ve vztahu k tomuto patogenu, uvedeným v rozhodnutí 

Komise 2002/757/ES, je stanoveno širší spektrum hostitelských rostlin, na které se požadavky 

vztahují.  

Jedná se o rostliny douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), dubu ceru (Quercus cerris), 

dubu cesmínovitého (Quercus ilex), dubu červeného (Quercus rubra), jasanu ztepilého 

(Fraxinus excelsior), kaliny (Viburnum spp.), kamélie (Camellia spp.), kaštanovníku jedlého 

(Castanea sativa), modřínu (Larix × eurolepis), modřínu japonského (Larix kaempferi), 

modřínu opadavého (Larix decidua) a pěnišníku (Rhododendron spp.), kromě Rhododendron 

simsii.  

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin a okrasné rostliny určené k pěstování těchto druhů 

a rodů musejí být vyprodukovány v oblastech uznaných příslušným orgánem za prosté 

Phytophthora ramorum (izolátů z EU), nebo na stanovišti produkce, v němž nebyly za poslední 

ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu unijních izolátů této řasovky 

na hostitelských rostlinách.  

Alternativní požadavky stanovují, že rostliny vykazující příznaky výskytu unijních izolátů této 

řasovky na stanovišti produkce a všechny rostliny v okruhu 2 m od materiálu s příznaky 

napadení byly vytrhány a zlikvidovány, včetně ulpělé zeminy, a pro všechny hostitelské rostliny 

v okruhu 10 m od rostlin s příznaky napadení a pro všechny zbývající rostliny z napadené partie 

platí, že během tří měsíců od zjištění rostlin s příznaky napadení nebyly na uvedených 
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rostlinách pozorovány při nejméně dvou prohlídkách provedených ve vhodnou dobu pro 

zjištění řasovky žádné příznaky jejího výskytu a během tohoto tříměsíčního období nebylo 

provedeno žádné ošetření potlačující příznaky výskytu unijních izolátů řasovky. Po tomto 

tříměsíčním období nesmí být na těchto rostlinách na stanovišti produkce pozorovány žádné 

příznaky výskytu unijních izolátů řasovky nebo reprezentativní vzorek těchto rostlin určených 

k přemístění musí být otestován a shledán prostým unijních izolátů řasovky a u všech ostatních 

rostlin na místě produkce nesmí být pozorovány žádné příznaky výskytu řasovky, nebo musí 

být reprezentativní vzorek těchto rostlin určených k přemístění otestován a shledán prostým 

unijních izolátů řasovky.  

Obdobné požadavky jsou stanoveny i pro reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, 

douglasky tisolisté, dubu ceru, dubu cesmínovitého, dubu červeného, jasanu ztepilého, 

kaštanovníku jedlého, modřínu Larix × eurolepis, modřínu japonského a modřínu opadavého. 

ČR je oblastí bez výskytu řasovky, což je potvrzeno výsledky úředního průzkumu.  

Nově byl mezi regulované nekaranténní škodlivé organismy zařazen Citrus bark cracking 

viroid, regulovaný na rostlinách chmele určených k pěstování. Pro tento viroid je v sadbě 

chmele nařízena nulová tolerance výskytu a byly stanoveny zvláštní požadavky pro produkci 

rostlin chmele určených k pěstování. Tyto musí být vyprodukovány v oblastech uznaných 

příslušným orgánem za prosté Citrus bark cracking viroid v souladu s příslušnými 

mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. ČR splňuje tento požadavek, neboť výskyt 

viroidu v ČR nebyl zjištěn, což je potvrzeno výsledky úředního průzkumu.  

Pokud není tento požadavek splněn, musí být splněny alternativní požadavky, spočívající ve 

vizuálních prohlídkách místa produkce, vizuálních prohlídkách a testování matečných rostlin 

a v dostatečné izolaci míst produkce rostlin chmele určených k pěstování od rostlin chmele 

rostoucích na sousedních pozemcích. 

Byly upraveny zvláštní požadavky pro stanoviště produkce rostlin révy (Vitis spp.) určených 

k pěstování. Ustanovení, že příznaky výskytu původce fytoplazmového zlatého žloutnutí 

révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) nesmí být pozorovány od začátku 

posledního ukončeného vegetačního v bezprostředním okolí stanoviště produkce, bylo 

upřesněno tak, že tyto příznaky nesmí být pozorovány ve dvacetimetrovém okruhu okolo 

stanoviště produkce. V případě rostlin révy používaných k rozmnožování nesmí být na 

rostlinách révy od začátku posledních dvou ukončených vegetačních období na stanovišti 

produkce a buď ve dvacetimetrovém okruhu okolo stanoviště (při produkci roubů), nebo 

čtyřicetimetrovém okruhu okolo stanoviště (při produkci podnoží), pozorovány příznaky 

výskytu této fytoplazmy. Upraveno bylo i ustanovení požadující monitorování a v případě 

zjištění příznaků výskytu tohoto patogenu vytrhání anebo otestování s negativním výsledkem 

neobdělávaného porostu révy ve dvacetimetrovém okruhu okolo stanoviště produkce. Podle 

nových požadavků musí být tento porost vytrhán vždy, bez ohledu na přítomnost nebo 

nepřítomnost příznaků výskytu fytoplazmy. Oproti původnímu požadavku byl upraven 

i požadavek na ošetření proti přenašečům patogenu, které se má provádět v oblastech, kde se 

tito přenašeči vyskytují.  

Pro rostliny hrušně (Pyrus spp.) určené k pěstování, kromě osiva, byly zmírněny zvláštní 

požadavky, týkající se původce fytoplazmového chřadnutí hrušně Candidatus Phytoplasma 

pyri, který je na těchto rostlinách regulovaným nekaranténním škodlivým organismem. Nově 

je stanoveno, že rostliny na stanovišti produkce a veškeré rostliny v bezprostředním okolí, které 
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během vizuálních prohlídek ve vhodných termínech během posledních tří vegetačních období 

vykazovaly příznaky výskytu fytoplazmového chřadnutí hrušně, byly vytrhány a neprodleně 

zlikvidovány. Byl zrušen požadavek, že příznaky výskytu mohou vykazovat nejvýše 2 % rostlin 

na stanovišti produkce při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období. 

Ve vztahu k listokazu japonskému (Popillia japonica) byly stanoveny nové zvláštní 

požadavky pro přemísťování všech rostlin určených k pěstování s pěstebním substrátem, kromě 

rostlin v tkáňové kultuře a vodních rostlin. Rostliny musí pocházet z oblasti, o níž je známo, že 

je prostá listokaza japonského, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních 

standardů pro fytosanitární opatření. ČR splňuje tento požadavek, neboť výskyt listokaza v ČR 

nebyl zjištěn, což je potvrzeno výsledky úředního průzkumu.  

Další možností je, že rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce uznaném za prosté 

listokaza japonského, které bylo podrobeno každoroční úřední prohlídce a alespoň měsíční 

prohlídce během tří měsíců před přemístěním ohledně jakýchkoli známek výskytu listokaza 

japonského, a to při vizuální prohlídce všech rostlin, včetně plevelů, a vzorků pěstebního 

substrátu, v němž rostliny rostou. Toto místo musí být obklopeno nárazníkovou zónou o šířce 

alespoň 100 m, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných termínech potvrdí 

nepřítomnost listokaza, a před přemístěním musí být rostliny a pěstební substrát podrobeny 

úřední prohlídce, včetně odběru vzorku pěstebního substrátu, a musí být shledány prostými 

listokaza japonského. S rostlinami musí být navíc nakládáno způsobem, který brání jejich 

napadení listokazem japonským poté, co opustí místo produkce, nebo musí být přemístěny 

mimo letové období listokaza japonského. Další alternativou je, že rostliny jsou pěstovány 

trvale na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení listokaza japonského a jsou 

splněny další požadavky zabraňující jejich napadení listokazem.  

Nově byl stanoven zvláštní požadavek pro rostliny určené k pěstování rodů citronečník 

(Poncirus spp.), citroník (Citrus spp.), kumkvát (Fortunella spp.) a jejich hybridy a další 

hostitele molice Aleurocanthus spiniferus. Hostitelské rostliny molice musí pocházet z oblasti 

nebo z místa produkce, o nichž je známo, že jsou prosté této molice, nebo musí být podrobeny 

účinnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté molice, a musí být shledány prostými molice 

před přemístěním. V EU je molice Aleurocanthus spiniferus omezeně rozšířena v Chorvatsku, 

Itálii a Řecku. V ČR v dubnu 2022 byla tato molice zjištěna v obchodní síti na rostlinách 

kalamondinu, mezirodového hybridu × Citrofortunella microcarpa, dodaných z Nizozemska, 

původem z Itálie, napadené rostliny byly zničeny. Výskyt tohoto ŠO v ČR je považován za 

přechodný do doby, než budou známy výsledky úředního průzkumu prováděného u dotčených 

provozovatelů. 

Pro přemísťování rostlin citronečníku, citroníku, kumkvátu a jejich hybridů určených 

k pěstování, kromě osiva, pylu a rostlin v tkáňové kultuře byly stanoveny také zvláštní 

požadavky ve vztahu k mšici Toxoptera citricida. Rostliny musí pocházet z oblasti nebo místa 

produkce, u nichž je úředně potvrzeno, že se v nich tato mšice nevyskytuje. ČR je oblastí, v níž 

se mšice Toxoptera citricida nevyskytuje, v EU je omezeně rozšířena pouze v Portugalsku a ve 

Španělsku. 

Zvláštní požadavek stanovený v souvislosti s houbovým patogenem Geosmithia morbida 

a jeho přenašečem, kterým je lýkožrout Pityophthorus juglandis, na přemísťování 

dřevěného obalového materiálu v EU, byl změněn s upřesněním, že se týká pouze obalového 

materiálu ze dřeva ořešáku (Juglans spp.) a lapiny (Pterocarya spp.) a ne veškerého dřevěného 
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obalového materiálu. Obalový materiál z ořešáku a z lapiny musí pocházet z oblasti, v níž se 

nevyskytují ani Geosmithia morbida ani Pityophthorus juglandis, nebo musí být vyroben 

z odkorněného dřeva a musí být schváleným způsobem ošetřen a označen.  

Byly zmírněny požadavky na produkci sadbových brambor, týkající se bakterie Candidatus 

Liberibacter solanacearum, která je na sadbě bramboru regulovaným nekaranténním 

škodlivým organismem, a to v případech, kdy je sadba produkována v oblastech, o nichž je 

známo, že se v nich tento patogen nevyskytuje.  

Byly stanoveny nové požadavky pro přemísťování hostitelských rostlin polníka jasanového 

(Agrilus planipennis), jejich dřeva a kůry v EU. Rostliny musí pocházet z oblasti prosté 

polníka a tato oblast se musí nacházet ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti 

s výskytem polníka.  Dřevo hostitelských rostlin polníka pocházející z oblasti, která se nachází 

ve vzdálenosti menší než 100 km od nejbližší známé oblasti s výskytem polníka, musí mít 

odstraněnu kůru a vnější část bělového dřeva v tloušťce nejméně 2,5 cm, a to v oprávněném 

zařízení, nad nímž státní organizace ochrany rostlin vykonává dohled, nebo musí být ošetřeno 

předepsaným způsobem ionizujícím zářením. Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, 

hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin a samostatná kůra 

a předměty vyrobené z kůry těchto rostlin musí pocházet z oblasti prosté polníka a tato oblast 

se musí nacházet ve vzdálenosti nejméně 100 km od nejbližší známé oblasti s výskytem 

polníka. 

 

Změny týkající dovozu do EU 

Pro dovoz všech rostlin určených k pěstování (vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, 

osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře) ze třetích zemí kromě Švýcarska byl nově stanoven 

požadavek na registraci míst, kde se pěstují tyto rostliny, fytosanitární službou země původu, 

která nad nimi má vykonávat dohled, a dále požadavek, že tyto rostliny musí být prohlédnuty 

ve vhodných termínech před vývozem. 

V souvislosti s neunijními izoláty řasovky Phytophthora ramorum je nově zakázán dovoz 

samostatné kůry dubu (Quercus spp.), javoru Acer macrophyllum, jírovce kalifornského 

(Aesculus californica), litokarpu Lithocarpus densiflorus a tisu západoamerického (Taxus 

brevifolia) z Kanady, Spojeného království, USA a Vietnamu. Pro dovoz dřeva těchto druhů 

z uvedených zemí jsou stanoveny zvláštní požadavky. Dřevo musí být pocházet z oblasti 

uznané za prostou Phytophthora ramorum, nebo musí být odkorněné a buď hraněné, nebo jeho 

vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, nesmí přesáhnout 20 %, nebo musí být dezinfikováno 

horkým vzduchem nebo horkou vodou. Řezivo musí být uměle vysušeno na vlhkost, 

vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %.   

Pro dovoz rostlin řady druhů a rodů z uvedených zemí jsou nově s ohledem na neunijní izoláty 

řasovky Phytophthora ramorum stanoveny zvláštní požadavky. Rostliny musí pocházet 

z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté neunijních izolátů řasovky. Alternativním 

požadavkem je, že na žádných náchylných rostlinách v místě produkce nesmí být pozorovány 

známky výskytu neunijních izolátů řasovky v průběhu úředních prohlídek ani při laboratorním 

testování podezřelých příznaků, které se prováděly od počátku posledního ukončeného 

vegetačního období, a reprezentativní vzorek rostlin musí být před odesláním prohlédnut a být 

při těchto prohlídkách shledán prostým řasovky. 
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Byl rozšířen seznam zemí, v nichž se vyskytuje polník jasanový, o Ukrajinu a Bělorusko, 

a byly upraveny požadavky na dovoz hostitelských rostlin polníka a jejich dřeva a kůry ze zemí 

jeho výskytu, které jsou obdobné jako požadavky pro jejich přemisťování v EU. Současně bylo 

zrušeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1292 o opatřeních k zabránění proniknutí 

polníka z Ukrajiny do EU. 

Byl zrušen zákaz dovozu samostatné kůry dubu, s výjimkou dubu korkového, z Kanady a USA. 

 

Nově jsou stanoveny zvláštní požadavky pro dovoz rostlin pryšce nádherného (Euphorbia 

pulcherrima), jahodníku (Fragaria spp.) a ostružiníku (Rubus spp.), určených k pěstování, 

kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva, ze všech třetích zemí, týkající se svilušky 

Lewisovy (Eotetranychus lewisi). Tyto rostliny musí pocházet ze země nebo oblasti prosté 

svilušky, nebo z místa produkce prostého svilušky. 

 

Nově byly doplněny zvláštní požadavky pro dovoz plodů rostlin rodu anona, též láhevník, 

(Annona spp.) a papáje melounovité (Carica papaya) ve vztahu k vrtuli Bactrocera dorsalis, 

ze zemí, v nichž se tato vrtule vyskytuje, dále plodů kvajavy hruškové (Psidium guajava), ze 

zemí, kde se vyskytují vrtule Bactrocera dorsalis a Bactrocera zonata, a plodů rostlin rodu 

paprika (Capsicum spp.) a lilek (Solanum spp.) ze zemí, kde se vyskytuje vrtule Bactrocera 

latifrons, přičemž za země, v nichž se tyto vrtule vyskytují, jsou považovány všechny africké 

a asijské státy. Státní organizace ochrany rostlin dotčené vyvážející země musí před vývozem 

oznámit Komisi, že vyvážející země je podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření uznána za prostou příslušných vrtulí, nebo že oblast, odkud plody 

pocházejí, je podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření úředně 

uznána za prostou těchto vrtulí.  

Alternativami možností k těmto požadavkům je úřední potvrzení, že na místě produkce ani 

v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období 

během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před 

sklizní pozorovány žádné známky výskytu příslušných vrtulí, nebo podrobení plodů účinnému 

systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté 

příslušných vrtulí a informace o uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě 

ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly systémový přístup či 

metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin 

dotčené třetí země. 

Plody momordiky (Momordica spp.) je nově možno dovážet pouze z těch třetích zemí, jejichž 

státní organizací ochrany rostlin předem písemně sdělí Komisi, že tato země byla uznána podle 

příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou třásněnky Thrips 

palmi, nebo že plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi 

původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou 

této třásněnky.  

Byly upraveny zvláštní požadavky ve vztahu k původci bakteriálního vadnutí kukuřice 

Pantoea stewartii subsp. stewartii pro dovoz osiva kukuřice seté ze všech třetích zemí. Osivo 

musí pocházet ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární 

opatření uznána za prostou této bakterie, nebo z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin 

v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za 

prostou této bakterie, nebo musí být reprezentativní vzorek osiva otestován a shledán prostým 
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této bakterie, přičemž velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno 

s 99% jistotou detekovat i 0,5% stupeň zamoření. 

Požadavky na dovoz řezaných květů orchidejí (Orchidaceae) z Thajska stanovené v rozhodnutí 

Komise 98/109/ES, týkající se třásněnky Palmeho (Thrips palmi), byly z uvedeného 

rozhodnutí převedeny do dovozních požadavků v nařízení Komise (EU) 2019/2072 a 

rozhodnutí Komise 98/109/ES bylo zrušeno. Řezané květy orchidejí ze třetích zemí kromě 

Thajska musí pocházet buď ze země prosté třásněnky Palmeho, nebo musí být bezprostředně 

před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými třásněnky. Řezané květy orchidejí 

z Thajska musí pocházet z místa produkce, které bylo shledáno prostým třásněnky Palmeho při 

úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před 

vývozem, nebo musí být ošetřeny vhodnou fumigací, aby se zajistilo, že jsou prosté třásněnky, 

a podrobnosti o ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení. 

Byly stanoveny nové zvláštní požadavky pro dovoz hostitelských rostlin molice Aleurocanthus 

spiniferus, určených k pěstování, kromě osiva, pylu a rostlin v tkáňové kultuře ze zemí, v nichž 

se tato molice vyskytuje. Rostliny musí pocházet z oblasti uznané za prostou této molice, nebo 

být vypěstovány v místě produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala 

za prosté molice a které bylo během posledního roku před vývozem podrobeno úředním 

prohlídkám provedeným ve vhodných termínech a s rostlinami bylo nakládáno takovým 

způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce, 

nebo byly rostliny podrobeny účinnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosty molice, a byly 

shledány prostými molice před vývozem. 

Ve vztahu k listokazu japonskému (Popillia japonica) byly stanoveny nové zvláštní 

požadavky pro dovoz všech rostlin určených k pěstování s pěstebním substrátem, určeným 

k udržení životaschopnosti rostlin, kromě rostlin v tkáňové kultuře a vodních rostlin, ze třetích 

zemí, v nichž se tento listokaz vyskytuje (Čína, Indie, Japonsko, Kanada, Rusko, Švýcarsko 

a USA). Tyto rostliny musí pocházet pocházejí z oblasti úředně uznané za prostou listokaza, 

nebo musí splňovat alternativní požadavky, které jsou obdobné jako alternativní požadavky pro 

přemísťování těchto rostlin v EU.  

Ve vztahu ke kůrovcům komplexu Euwallacea fornicatus sensu lato jsou nově stanoveny 

zvláštní požadavky pro dovoz celé řady dřevin určených k pěstování, které jsou hostiteli těchto 

kůrovců, kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva, ze všech třetích zemí. Tyto rostliny musí 

mít buď průměr kmene u paty menší než 2 cm, nebo musí pocházet ze země, která je uznána za 

prostou těchto kůrovců, nebo z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu 

uznala za prostou těchto kůrovců. Další možností je, že rostliny byly pěstovány alespoň po dobu 

šesti měsíců před vývozem na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení těchto 

kůrovců, kde byly ve vhodnou dobu prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým 

těchto kůrovců, což bylo ověřeno alespoň pomocí lapačů kontrolovaných alespoň každé čtyři 

týdny, včetně kontroly bezprostředně před přemístěním.  

Další možností je, že rostliny byly pěstovány na místě produkce, které bylo shledáno prostým 

těchto kůrovců od začátku posledního ukončeného vegetačního období, což bylo ověřeno 

alespoň pomocí lapačů během úředních prohlídek prováděných nejméně každé čtyři týdny; 

v případě podezření na výskyt těchto kůrovců na stanovišti produkce byla proti těmto kůrovcům 

provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jejich nepřítomnost; je vymezena zóna obklopující 

stanoviště produkce do vzdálenosti 1 km, kde je ve vhodných termínech sledován výskyt těchto 
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kůrovců, a pokud se tito kůrovci vyskytli, byly tyto rostliny vytrhány a zlikvidovány a zásilky 

rostlin byly bezprostředně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění 

výskytu těchto kůrovců, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, včetně 

destruktivního vzorkování. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo 

možno s 99% jistotou detekovat i 1% stupeň zamoření. Použitelnost těchto požadavků je 

odložena do 11. ledna 2023.  

Dále jsou stanoveny zvláštní požadavky pro dovoz dřeva hostitelských rostlin těchto kůrovců 

ze třetích zemí, které jsou použitelné od 11. dubna 2022. Dřevo musí pocházet ze země, která 

uznána za prostou těchto kůrovců, nebo z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země 

původu uznala za prostou těchto kůrovců, nebo musí být vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo 

dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, 

nebo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž musí 

být 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 označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe. 

Pro dovoz hostitelských rostlin tesaříků Apriona germari, Apriona rugicollis, Apriona 

cinerea, Massicus raddei a Trirachys sartus (kromě rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva 

a v případě tesaříka Trirachys sartus i kromě roubů a řízků) a dřeva z hostitelských rostlin ze 

zemí výskytu těchto druhů byly nově stanoveny zvláštní požadavky.  

Hostitelské rostliny tesaříků Apriona germari, Apriona rugicollis a Apriona cinerea 

z asijských zemí musí mít průměr kmene u paty menší než 1 cm, nebo musí pocházet ze země 

uznané za prostou těchto tesaříků, nebo musí být trvale pěstovány v oblasti prosté tesaříka, 

stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu, nebo musí být trvale nebo 

v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin země původu uznala za prosté tesaříků a které bylo každoročně podrobeno 

dvěma úředním prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky výskytu tesaříků, prováděným ve 

vhodných obdobích, a žádné známky výskytu tesaříků nebyly zjištěny, a které je obklopeno 

nárazníkovou zónou o šířce alespoň 2000 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde 

každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost 

tesaříků. Bezprostředně před vývozem musí být tyto rostliny, a zejména jejich kmeny, 

podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt tesaříků; v případě potřeby musí tyto prohlídky 

zahrnovat destruktivní vzorkování. Další možností je, že rostliny musely být trvale nebo 

v období nejméně dva roky před vývozem pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací 

před zavlečením tesaříků a bezprostředně před vývozem musí být tyto rostliny, a zejména jejich 

kmeny, podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt tesaříků a v případě potřeby musí tato 

prohlídka zahrnovat destruktivní vzorkování.  

Hostitelské rostliny tesaříka Massicus raddei, kterými jsou kaštanovník (Castanea spp.), 

kaštanovec (Castanopsis spp.) a dub (Quercus spp.) z Číny, Severní Koreje, Jižní Koreje, 

Ruska, Tchaj-wanu a Vietnamu musí mít mají průměr kmene u paty menší než 9 cm, nebo musí 

být trvale pěstovány v oblasti prosté tesaříka, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu 

rostlin v zemi původu. Další možností je, že rostliny musí být trvale nebo v období nejméně 

dva roky před vývozem pěstovány na místě produkce prostém tesaříka. a pokud byly rostliny 

pěstovány na stanovišti produkce s fyzickou izolací proti zavlečení tesaříka, které bylo 

podrobeno nejméně jedné prohlídce ročně zaměřené na jakékoli známky výskytu tesaříka, 
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provedené ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu tesaříka, nebo na stanovišti 

produkce s uplatňováním vhodných preventivních ošetření, které bylo podrobeno ročně 

nejméně dvěma prohlídkám zaměřeným na jakékoli známky tesaříka, provedeným ve vhodných 

obdobích roku pro zjištění výskytu tesaříka, které bylo obklopeno nárazníkovou zónou o šířce 

nejméně 2000 m, kde byla během úředních průzkumů potvrzena tesaříka, a rostliny, a zejména 

jejich kmeny, byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce zaměřené na výskyt 

tesaříka, případně včetně destruktivního vzorkování, a nebyly pozorovány žádné známky 

výskytu tesaříka. 

Obdobné požadavky jsou stanoveny i pro dovoz hostitelských rostlin tesaříka Trirachys sartus 

z Afghánistánu, Indie, Íránu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu 

a Uzbekistánu, kde je však stanovena šířka nárazníkové zóny nejméně 500 m. 

Dřevo hostitelských rostlin tesaříků Apriona germari, Apriona rugicollis a Apriona cinerea 

musí pocházet ze země, v nichž se nevyskytují, nebo z oblasti v níž se nevyskytují, stanovené 

vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu, nebo musí být vhodně tepelně 

ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po 

dobu nejméně 30 minut, nebo musí být podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že 

v kterékoliv jeho části bylo dosaženo nejméně 1 kGy absorbované dávky, nebo je prosté kůry, 

má příčný průměr v největším rozměru nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací 

fluoridem sulfurylu v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární 

opatření. Dřevo ve formě dřevěných štěpků a zbytků, získané zcela nebo částečně 

z hostitelských rostlin těchto tesaříků musí pocházet ze země, v níž se nevyskytují, nebo 

z oblasti, v níž se nevyskytují, stanovené vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi 

původu, nebo musí být zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm nebo musí být 

vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut. 

Dřevo hostitelských rostlin tesaříků Trirachys sartus a Massicus raddei ze zemí jejich výskytu 

musí pocházet z oblasti v níž se tesaříci nevyskytují, stanovené vnitrostátní organizací na 

ochranu rostlin v zemi původu, nebo musí být vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo 

v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, nebo musí 

být podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že v kterékoliv jeho části bylo dosaženo 

nejméně 1 kGy absorbované dávky, nebo je prosté kůry, má příčný průměr v největším rozměru 

nepřesahující 20 cm a bylo ošetřeno vhodnou fumigací fluoridem sulfurylu v souladu 

s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Dřevo ve formě dřevěných 

štěpků, třísek, hoblin, zbytků nebo odpadu, získané zcela nebo částečně z hostitelských rostlin 

těchto tesaříků ze zemí jejich výskytu musí pocházet z oblasti, v níž se nevyskytují, stanovené 

vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v zemi původu, nebo musí být zpracováno na kusy 

o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm, nebo musí být podrobeno vhodně tepelně ošetřeno tak, aby 

bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 

minut. 

Zvláštní požadavky byly stanoveny rovněž ve vztahu k třásněnce Ceratothripoides claratris 

pro dovoz rostlin určených k pěstování z čeledí tykvovité (Cucurbitaceae) a lilkovité 

(Solanaceae), vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, pylu, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové 

kultuře, ze všech třetích zemí. Tyto rostliny musí pocházet ze země uznané za prostou této 

třásněnky, nebo musí pocházet z oblasti prosté třásněnky, stanovené vnitrostátní organizací na 
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ochranu rostlin v zemi původu, nebo musí být trvale pěstovány na stanovišti produkce 

s fyzickou ochranou proti zavlečení třásněnky, které bylo podrobeno alespoň tři měsíce před 

vývozem nejméně jedné prohlídce pro zjištění výskytu třásněnky.  

Zvláštní požadavky byly stanoveny také ve vztahu k háďátku Meloidogyne enterolobii pro 

dovoz všech rostlin s kořeny, kromě rostlin v tkáňové kultuře. Tyto rostliny musí pocházet ze 

země uznané za prostou háďátka, nebo musí pocházet z oblasti prosté háďátka. Pokud tyto 

požadavky nejsou splněny, musí být rostliny pěstovány trvale v pěstebním substrátu, který 

v době jejich pěstování byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování 

rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům, nebo byl složen výhradně z rašeliny 

nebo vláken kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera) a dříve se nevyužíval k pěstování 

rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům, nebo byl podroben účinné fumigaci 

nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý háďátka, nebo byl podroben účinnému 

systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý háďátka. Ve všech těchto případech musí být 

pěstební substrát uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým 

háďátka, a od výsadby musí být přijata vhodná opatření s cílem zajistit, aby byly rostliny 

udržovány prosty háďátka, zahrnující přinejmenším fyzickou izolaci pěstebního substrátu od 

zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace a hygienická opatření, nebo rostliny musí 

pocházet z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala za 

prosté organismu háďátka a bezprostředně před vývozem byly kořeny reprezentativního vzorku 

zásilky prohlédnuty a byly shledány prostými příznaků výskytu háďátka. Pro hlízy bramboru 

určené k pěstování ze všech třetích zemí jsou k ochraně před zavlečením háďátka Meloidogyne 

enterolobii stanoveny stejné požadavky, jako pro háďátka Meloidogyne chitwoodi 

a Meloidogyne fallax. 

 Ve vztahu k bejlomorce Prodiplosis longifila byly stanoveny zvláštní požadavky pro dovoz 

stanovených hostitelských rostlin s kořeny vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin v tkáňové 

kultuře, oddenků, pylu, osiva a hlíz, a dále pro dovoz plodů papriky a rajčete ze zemí, kde se 

tato bejlomorka vyskytuje, což jsou Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru a USA. Hostitelské 

rostliny z těchto zemí musí pocházet z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi 

původu uznala za prostou této bejlomorky, nebo musí být pěstovány přinejmenším po dobu 

dvou měsíců před vývozem nebo v případě rostlin, které jsou mladší než dva měsíce, trvale na 

stanovišti produkce s fyzickou ochranou, které bylo v zemi původu uznáno za prosté 

bejlomorky na základě úředních prohlídek prováděných trvale nebo během posledních dvou 

měsíců před vývozem. 

Plody papriky a rajčete z těchto zemí je možné dovážet z oblasti, kterou státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala za prostou Prodiplosis longifila, pokud byl tento status 

Komisi předem písemně sdělen touto organizací, nebo z místa produkce, které státní organizace 

ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro 

fytosanitární opatření za prosté této bejlomorky, a na místě produkce byly během vegetačního 

období ve vhodných termínech prováděny úřední prohlídky a průzkumy, včetně prohlídky 

reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými této bejlomorky. Další možností 

je úřední potvrzení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce s fyzickou izolací proti zavlečení 

této bejlomorky, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté 

bejlomorky na základě úředních prohlídek prováděných během posledních dvou měsíců před 

vývozem. Případně musí být plody podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému 

ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté bejlomorky, a uplatnění systémového přístupu 
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či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byly 

systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní 

organizací ochrany rostlin dotčené třetí země. 

Některé kódy KN (Kombinované nomenklatury) nebo jejich popisy používané v přílohách 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 byly doplněny nebo změněny v souladu 

s poslední změnou přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, provedené prováděcím nařízením 

Komise (EU) 2020/1577(43). 

V souvislosti s novelou prováděcího nařízení Komise EU) 2019/2072 byl upraven přehled 

regulovaných škodlivých organismů na území ČR na webových stránkách ÚKZÚZ.  

 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/status-vyskytu-regulovanych-skodlivych.html
https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/status-vyskytu-regulovanych-skodlivych.html

