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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown 

rugose fruit virus (ToBRFV) 
 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný 

správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

 

nařizuje 

podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona níže uvedená mimořádná 

rostlinolékařská opatření podle § 7 odst. 3 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování viru Tomato brown rugose fruit virus (dále jen 

„ToBRFV “).  

 

Čl. 1 

Pojmy 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „náchylnými rostlinami“ rostliny určené k pěstování, včetně osiva, druhů lilek rajče 

(Solanum lycopersicum) a paprika setá (Capsicum annuum);  

b) „směrnicí Komise 92/105/EHS“ Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 

1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných 

pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů 

na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, 

jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování; 

c) „Směrnicí Komise 2004/103/ES“ Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 

o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů 

nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které 

lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, 

a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami. 

 

 

 

Útvar: Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru Č. j.: UKZUZ 180664/2019 

Vyřizuje: Ing. Kateřina Jégrová   

E-mail: katerina.jegrova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 545 110 492   

Adresa: Zemědělská 1752/1a, Brno, 613 00 Datum: 29. 10. 2019 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/kontakty/vyhledavani-v-adresari/101724613.html
mailto:jana.souckova@ukzuz.cz
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Čl. 2 

Požadavky na přemísťování náchylných rostlin určených k pěstování na území České 

republiky, v rámci tohoto území anebo z tohoto území na území jiných členských 

států EU 

 

Fyzické nebo právnické osoby mohou přemísťovat náchylné rostliny pocházející z území jiných 

členských států EU na území ČR a náchylné rostliny pocházející z území ČR v rámci tohoto 

území anebo na území jiných členských států EU pouze tehdy, jsou-li doprovázeny 

rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS 

a pokud splňují jeden z těchto požadavků: 

a) pocházejí z oblastí, v nichž se ToBRFV nevyskytuje; 

b) jde-li o rostliny určené k pěstování, kromě osiva: 

i) pocházejí ze stanoviště produkce, na němž se ToBRFV nevyskytuje, jak vyplývá 

z úředních kontrol provedených v době vhodné k zjištění výskytu ToBRFV; a 

ii) byly získány z osiva, které buď pochází z oblastí, které jsou prosté ToBRFV, nebo 

z osiva, které bylo na ToBRFV úředně testováno v reprezentativním vzorku 

s použitím vhodných metod a bylo v těchto testech shledáno prostým ToBRFV; 

c) u osiva byl proveden úřední odběr vzorků a testování na ToBRFV v reprezentativním 

vzorku s použitím vhodných metod a osivo bylo v těchto testech shledáno prostým 

ToBRFV. 

 

Čl. 3 

Požadavky na dovoz náchylných rostlin určených k pěstování do České republiky 

Fyzické nebo právnické osoby mohou do ČR dovážet náchylné rostliny ze třetích zemí pouze 

tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským osvědčením a pokud splňují jeden z těchto 

požadavků: 

a) pocházejí ze třetí země, kterou státní organizace ochrany rostlin této země uznala podle 

příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou 

ToBRFV; tato informace se uvede v rostlinolékařském osvědčení v kolonce 

„Dodatkové prohlášení“; 

b) pocházejí z oblasti v třetí zemi, kterou státní organizace ochrany rostlin této země 

uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření 

za prostou ToBRFV; název této oblasti se uvede v rostlinolékařském osvědčení 

v kolonce „Místo původu“; 

c) pokud pocházejí ze třetích zemí nebo oblastí jiných, než jsou země a oblasti 

uvedené v písmenech a) a b), musí splňovat tyto požadavky: 

i) pokud jde o náchylné rostliny určené k pěstování, kromě osiva: 

– byly vyprodukovány na stanovišti produkce, které je registrováno státní organizací 

ochrany rostlin v zemi původu a je pod jejím dohledem a o němž je známo, 

že je prosté ToBRFV, jak vyplývá z úředních kontrol provedených v době vhodné 

k zjištění výskytu ToBRFV, a 

– byly získány z osiva, které buď pochází z oblastí, které jsou prosté ToBRFV, nebo 

z osiva, které bylo úředně testováno na ToBRFV v reprezentativním vzorku 

s použitím vhodných metod a bylo v těchto testech shledáno prostým ToBRFV; 

odkaz na testy se uvede v kolonce „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského 

osvědčení. 
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Musí být k dispozici informace, které zajistí vysledovatelnost náchylných rostlin 

až ke stanovišti jejich produkce. 

ii) U osiva byl proveden úřední odběr vzorků a testování na ToBRFV 

v reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod a osivo bylo v těchto testech 

shledáno prostým ToBRFV. Odkaz na testy se uvede v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení. 

Všechny zásilky náchylných rostlin dovážené do ČR ze třetích zemí musí být úředně 

zkontrolovány ve vstupním místě do EU nebo v místě určení, jak je stanoveno v souladu 

se směrnicí Komise 2004/103/ES a podle § 25 zákona. 
 

Čl. 4 

Sankce 

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ uložit pokutu fyzickým 

osobám podle ustanovení § 79d odst. 1 písm. a) nebo c) zákona do výše 50 000 Kč, právnickým 

a podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo c) zákona 

do výše 6 000 000 Kč. 

 

Čl. 5 

Účinnost 

Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti ode dne 1. listopadu 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 

Datum sejmutí z úřední desky ÚKZÚZ: 

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 
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