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Prostřednictvím dřevěného obalového materiálu se šíří některé škodlivé organismy, které mohou způsobit 
významné ekonomické škody nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu byl zaveden standard ISPM 
č. 15, který zavádí pravidla pro dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu a postupně k němu 
přistoupila velká část států světa. Tento materiál vznikl na pomoc vývozcům zboží v/na dřevěných obalech 
pro předejití rizika pozastavení zásilky z důvodu nesplnění dovozních požadavků. 
 

I. ZAČÍT JE TŘEBA OBJEDNÁVKOU 
 

Specifikujte dodavateli Vaše požadavky – do 
objednávky, smlouvy nebo zakázkového 
listu. 
 

A. POŽADUJTE  NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY: 
a) požadujte předložení aktuálního dokla-

du o registraci, doklady starší než 2 roky 
neakceptujte, 

b) výpis z ošetření (tabulkový i grafický 
záznam o provedeném ošetření), 

c) je vhodné doložení prohlášení o ošetření 
vydané subjektem, který obal ošetřil 
nebo označil. 
 

 
 

B. SPECIFIKUJTE SVÉ POŽADAVKY NA: 
a) ODKORNĚNÍ - i když DOM musí být vyráběny z odkorněného řeziva, doporučuje se požadavek  

na nepřítomnost kůry uvést do objednávky, 
b) NEPŘÍTOMNOST ZNÁMEK NAPADENÍ HMYZEM – požadujte dřevo bez vizuálních známek napadení 

dřevokazným hmyzem. Nutné při vývozu do USA, 
c) VYSUŠENÍ - specifikujte hodnoty RV (pokud jsou požadovány), na jakou vlhkost musí být dřevo 

vysušeno (s ohledem na plísně) nebo na ošetření při vyšší teplotě, 
d) ZNAČENÍ  - do objednávky specifikujte požadavek na provedení označení - na více místech nebo 

konkrétní umístění značky (např. spodní část obalu). 

 

 

JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ PŘEPRAVOVANÉM POMOCÍ 
DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU 

aktuální doklad 

záznam z měření 

grafický záznam z měření 

potvrzení o ošetření dřeva 

Po
st

up
 

    
neplatný doklad 

JAK  PŘEDEJÍT  PROBLÉMŮM  PŘI  VÝVOZU  ZBOŽÍ  PŘEPRAVOVANÉM  POMOCÍ
DŘEVĚNÉHO  OBALOVÉHO  MATERIÁLU

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Odbor dovozu a vývozu 

Zemědělská 1a, 613 00 Brno 
    Tel.: 545 110 490, 724 247 362, 724 207 924, 724 146 530 

Prostřednictvím dřevěného obalového materiálu se šíří některé škodlivé organismy, které mohou způsobit 
významné ekonomické škody nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu byl zaveden standard ISPM 
č. 15, který zavádí pravidla pro dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu a postupně k němu 
přistoupila velká část států světa. Tento materiál vznikl na pomoc vývozcům zboží v/na dřevěných obalech 
pro předejití rizika pozastavení zásilky z důvodu nesplnění dovozních požadavků. 
 

I. ZAČÍT JE TŘEBA OBJEDNÁVKOU 
 

Specifikujte dodavateli Vaše požadavky – do 
objednávky, smlouvy nebo zakázkového listu. 
 

A. POŽADUJTE  NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY: 
a) požadujte předložení aktuálního dokladu  

o registraci, doklady starší než 2 roky 
neakceptujte, 

b) výpis z ošetření (tabulkový i grafický 
záznam o provedeném ošetření), 

c) je vhodné doložení prohlášení o ošetření 
vydané subjektem, který obal ošetřil nebo 
označil. 
 
 

 
 

B. SPECIFIKUJTE SVÉ POŽADAVKY NA: 
a) ODKORNĚNÍ - i když DOM musí být vyráběny z odkorněného řeziva, doporučuje se požadavek na 

nepřítomnost kůry uvést do objednávky, 
b) NEPŘÍTOMNOST ZNÁMEK NAPADENÍ HMYZEM – požadujte dřevo bez vizuálních známek napadení 

dřevokazným hmyzem. Nutné při vývozu do USA, 
c) VYSUŠENÍ - specifikujte hodnoty RV (pokud jsou požadovány), na jakou vlhkost musí být dřevo 

vysušeno (s ohledem na plísně) nebo na ošetření při vyšší teplotě, 
d) ZNAČENÍ  - do objednávky specifikujte požadavek na provedení označení - na více místech nebo 

konkrétní umístění značky (např. spodní část obalu). 

JAK PŘEDEJÍT PROBLÉMŮM PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ PŘEPRAVOVANÉM POMOCÍ 
DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU 

aktuální doklad 

záznam z měření 

neplatný doklad 

grafický záznam z měření 

potvrzení o ošetření dřeva 

Po
st

up
 

    



II. OBALY ZKONTROLUJTE PŘI PŘEJÍMCE  
 

Při přejímce proveďte kontrolu splnění Vašich požadavků dle dodacího listu/faktury. 

Kontrola DOM při dodání - vizuální prohlídka DOM na přítomnost kůry, nepřebírejte obaly s výskytem kůry 
kromě jednotlivých pásů do 3 cm šířky. Do některých zemí se nesmí kůra vyskytovat vůbec (požadujte obaly 
bez kůry). 

 

 

 

 

 

Kvalita dřeva – pozor na příznaky napadení hmyzem - chodby, výletové otvory, kukelní komůrky, piliny. 

 

 

 

 

 

Označení IPPC – musí být čitelné, na požadovaných místech, nebo alespoň na dvou protilehlých stranách; 
značka musí odpovídat standardu a vzoru přidělenému subjektu, který obal ošetřil nebo vyrobil. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kontrola výpisu o ošetření – zkontrolovat aktuálnost výpisu, splnění 
provedeného ošetření (sledovat teplotu, které byl DOM vystaven a čas 
po jakou dobu byl DOM vystaven teplotě). 

RV – kontrola změřením pomocí jednoduchého vlhkoměru a porovnání 
s požadovanou RV. 
 

III. PROŠKOLTE PRACOVNÍKY NA EXPEDICI A BALIČE  
 

Proveďte proškolení zaměstnanců, kteří balí vyvážený produkt o zásadách používání dřevěných obalů  
a rizicích spojených s nesplněním dovozních fytosanitárních požadavků. Závadné obaly vyřaďte z obchodu  
se třetími zeměmi.  
 
 

Kontakt:  Zemědělská 1a, 613 00 Brno  
  Tel.: 545 110 490, 724 247 362, 724 207 924, 724 146 530 

   

   

   
  

  

   


