
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Podílejte se na ochraně 
před zavlékáním škůdců na naše území?

 při nákupech v zahraničí
 při návratu z dovolené
 při výměně rostlin a osiv

POMOZTE  NÁM  CHRÁNIT  NAŠI  PŘÍRODU
Dovoz ze zemí mimo EU

Pro dovoz rostlin do EU platí požadavky podle nařízení (EU) 2016/2031 spolu s jeho
prováděcími nařízeními (EU) 2018/2019 a (EU) 2019/2072. EU nadále využívá otevřený systém, není
tedy nutné dovozní povolení. Podmínky pro dovoz se však obecně od roku 2020 zpřísnily. Pozor,
podmínky se změnily pro Velkou Británii od 1.1.2021.

Opatření platí i pro zámořská území EU), nedovážejte z těchto zemí žádné rostliny a rostlinné
produkty z důvodu vysokého rizika zavlečení chorob a škůdců. Vyvarujte se zejména nákupu
z neoficiální obchodní sítě a už vůbec nedovážejte rostliny z volné přírody. Choroby a škůdci rostlin
nejsou většinou pouhým okem vidět a mohou tak být snadno zavlečeny na nová území.

Rostliny, ovoce a zelenina, osiva, semena a veškerý další rostlinný materiál musí
být, bez ohledu na jejich množství, při vstupu do EU vždy vybaven dokladem „Phytosanitary
certificate“ (rostlinolékařské osvědčení) ze země původu.

„Phytosanitary certificate“ vystavují před vývozem národní úřady ochrany rostlin (fytoslužba,
Plant Protection Service) v zemi vývozu (původu) po prohlídce rostlin. Nelze jej nahradit jiným
dokladem či prohlášením!!

Informujte se dříve než si dovezete rostliny nebo rostlinné produkty, jaké jsou
podmínky jejich dovozu, vyhnete se tím zabavení rostlin a dalším nepříjemnostem.

„Phytosanitary certificate“  se nevyžaduje pouze u následujících druhů ovoce –
banánů, kokosových ořechů, datlí, ananasu a durianu. 

Rostliny k pěstování nebo osiva v zásilkách přesahujících 2 kg musí být vždy předloženy
k dovozní kontrole bez ohledu na jejich účel využití. Tento úkon zajistí přepravce zásilky.

Celní správa ČR provádí namátkové kontroly všech zásilek. Nalezené rostliny či rostlinné
produkty bez „Phytosanitary certificate“ budou zabaveny a zničeny. Dovozce (objednavatel)
za zabavené zboží neobdrží žádnou náhradu.

Pozor! Dovozní kontrola je zpoplatněna, a to částkou 300 Kč pro fyzické nepodnikající osoby.
Komerční zásilky jsou zpoplatněny v souladu se sazebníkem, základní poplatek za kontrolu
je 945 Kč.

Zákazy dovozu

Pro poštovní zásilky (vč. zásilek zasílaných přes kurýrní služby) platí v plném rozsahu zákazy dovozu:

 jehličnanů, vyjma plodů a osiva
 rostlin kaštanovníku, topolu a dubu, vyjma plodů a osiva
 samostatná kůra kaštanovníku, topolu, javoru a dubu
 rostlin z čeledi růžovitých (jabloň, hrušeň, slivoň, růže atd.)
 réva vinná, kromě plodů
 rostlin citrusů
 rostlin Photinia, datlovníku
 rostlin trav, vyjma některých okrasných druhů,
 hlíz bramboru a všech lilkovitých, včetně rostlin
 zeminy a pěstebních substrátů

Dále je zakázáno dovážet výpěstky následujících druhů rostlin:
akácie (Acacia), javor (Acer), Albizia, olše (Alnus), Annona, Bauhinia, dřišťál (Berberis), bříza (Betula),
Caesalpinia, Cassia, kaštanovník (Castanea), Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, buk (Fagus), Ficus
carica, jasan (Fraxinus), Hamamelis, Jasminum, ořešák (Juglans), ptačí zbob (Ligustrum), Lonicera, jabloň
(Malus), oleandr (Nerium), Persea, topol (Populus), slivoň (Prunus), dub (Quercus), akát (Robinia), vrba
(Salix), jeřáb (Sorbus), tis (Taxus), lípa (Tilia), jilm (Ulmus), rostliny Ullucus tuberosus, plody Momordica
a dřevo jilmu (Ulmus). Tento seznam se však v průběhu času mění.

POMOZTE  NÁM  CHRÁNIT  NAŠI  PŘÍRODU

ZÁKAZ dovozu chráněných rostlin 
a invazních rostlin
Pro ochranu ohrožených druhů zvířat a rostlin je třeba dodržovat zákazy a omezení dovozu podle

úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (známá jako
CITES nebo Washingtonská úmluva). CITES se netýká pouze exemplářů z volné přírody, ale i rostlin
vypěstovaných, pokud rostou také ve volné přírodě. V případě dovozu rostlin spadajících pod CITES
bez příslušného povolení, Vám budou MŽp zabaveny a vystavujete se finančnímu postihu. Více
informací naleznete na www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy

Do EU je zakázáno dovážet druhy rostlin (vč. semen), které byly vyhodnoceny jako invazní
nepůvodní druhy, které způsobují významné škody a jejich likvidace není možná nákladově efektivním
způsobem. V České republice jistě všichni známe rozšíření bolševníku velkolepého a problémy při jeho
likvidaci.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Celní správou provádí kontroly rostlin nebo jejich částí a v případě,
že se bude jednat o níže uvedené invazní druhy, tak nebudou vpuštěny na území České republiky (EU)
a bude nařízena jejich likvidace nebo vrácení do země odeslání.

Nepředvídatelné následky 
dovozu rostlin a rostlinných produktů
Globální trh a stále intenzivnější cestovní ruch sebou nesou i negativní důsledky v podobě zavlékání
nových nemocí a škůdců rostlin na nové území, což ve svém důsledku vede k ohrožení životního
prostředí, zvyšuje spotřebu pesticidů, snižuje rostlinnou výrobu a vede až ke změnám v celých
ekosystémech. Zavlečení nových organismů na území, kde se dosud nevyskytovaly, je ve většině případů
negativní záležitostí.

Jako důležitou součástí zamezování šíření těchto organismů je zejména nutné posílit preventivní
ochranná opatření vůči nepůvodním škodlivým organismům, které jsou schopné se usídlit v nových
oblastech a působit tam značné škody. Nejde jen o škody ekonomického rázu, ale i povahy ekologické,
nebo dokonce škody na zdraví lidí a zvířat.

Opatření zabraňují zavlékání a rozšiřování těchto nových organismů, proti kterým jsou přímé zásahy
složité, ekonomicky velmi nákladné a v mnohých případech i nerealizovatelné. Preventivní opatření
představují nejlepší a nejekonomičtější formu zabraňující nebo aspoň omezující pronikání organismů
na nová území. Zvyšující se riziko jejich zavlékání dokládá také nové nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismů rostlin, které zpřísnilo
podmínky pro dovoz mnohých rostlinných komodit ze třetích zemí (v účinnosti od 14.12.2019). Rovněž
nová iniciativa Evropské komise, tzv. „Green deal“ klade důraz na omezení zavlékání pro EU nepůvodních
škodlivých organismů rostlin. EU tímto nařízením zpřísnila požadavky pro dovoz rostlin a rostlinných
produktů a dostala se na podobné podmínky jako třeba Austrálie, USA a mnohé další státy.

V případě dovozu rostlin nebo rostlinných produktů, které nebudou odpovídat dovozním podmínkám, dojde k jejich zabavení a vystavujete se postihu.
ÚKZÚZ Vám na požádání sdělí podmínky dovozu rostlin a rostlinných produktů. Cenné informace naleznete i na webových stránkách ÚKZÚZ.

Některé rostliny a rostlinné produkty mohou být dováženy pouze tehdy, jsou-li splněny zvláštní
požadavky nebo předepsané ošetření. Dále platí mimořádná opatření, která omezují dovoz některých
komodit: dovoz palem, orchidejí z Thajska, bonsají, citrusů apod.

Pokud si plánujete dovézt  ze zahraničí rostliny, informujte 
se předem na aktuální zákazy a podmínky dovozu.

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz

Informace lze získat prostřednictvím webových stránek 
www.ukzuz.cz nebo zaslat dotaz na  odv@ukzuz.cz
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