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OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM 

VYDÁVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ U ROZMNOŽOVACÍHO 

MATERIÁLU OKRASNÝCH ROSTLIN 

 

Všechny rostliny k pěstování musí být pro přemísťování na území EU opatřeny 

rostlinolékařským pasem, a to bez ohledu na to, zda jsou přemísťovány v rámci jednoho 

členského státu EU nebo mezi členskými státy EU. Pokud proběhne šetření pro vydávání 

rostlinolékařských pasů bez závad, lze tyto rostliny opatřit rostlinolékařskými pasy a uvést na 

trh. Rostlinolékařské pasy potvrzují soulad těchto rostlin s fytosanitárními požadavky EU. 

Povinnost opatřovat rostliny k pěstování rostlinolékařskými pasy se nevztahuje na 

rostliny, které jsou dodávány výhradně a přímo konečným uživatelům k nevýrobním 

a neobchodním účelům. Tato výjimka pro prodej konečným uživatelům se však netýká 

prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku (e-shopy a zásilkové služby) 

a rostlinolékařských pasů pro chráněné zóny.  

 

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádí oprávněný provozovatel (tzn. 

provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů), respektive jím pověřená osoba, 

která zdárně absolvovala e-learningový test pro příslušné komodity anebo byla k tomuto účelu 

v rámci jednoho podniku prokazatelně proškolena osobou, která složila test. Odpovědnost za 

prováděná šetření, vydávání rostlinolékařských pasů a plnění dalších povinností oprávněných 

provozovatelů v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/827 však vždy 

plně nese příslušný oprávněný provozovatel. Záznamy o provedených šetřeních vede 

oprávněný provozovatel formou souboru v PC nebo formou písemného záznamu. Záznam by 

měl obsahovat specifikaci prohlížené partie, datum, způsob šetření a jeho výsledek.  

 

Vizuální prohlídka rostlin pěstovaných ve venkovních podmínkách se provádí jednou 

až dvakrát v průběhu vegetačního období zásadně podle partií rostlin, 

a to v nejvhodnějším období pro zjištění dotčených škodlivých organismů (ŠO). Vizuální 

prohlídka rostlin pěstovaných ve skleníkových podmínkách se provádí jednou až dvakrát 

(v závislosti na druhu i vícekrát) v průběhu pěstování rostlin, a to ve vhodných termínech 

a zásadně podle partií. Partií se přitom rozumí množství rostlin, které je identifikovatelné 

podle stejnorodého složení a původu (tj. rostliny jednoho druhu, kultivaru, selekce nebo klonu 

pěstované v jednom místě a jednoho původu). Před prohlídkou jednotlivých rostlin 

se provede celkové posouzení porostu každé partie, zda není vidět jakékoliv abnormality 

(odlišnosti ve vzhledu a vzrůstu) rostlin v partii, včetně posouzení toho, zda jde 

o pravidelně či nepravidelně (ohniskově) se vyskytující odlišnosti. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1566478860639&uri=CELEX:32019R0827
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Rozsah a zaměření prohlídky musí být dostatečné ke kvalifikovanému posouzení rozsahu 

možného výskytu ŠO nebo příznaků poškození (včetně neregulovaných škodlivých 

organismů – s ohledem na možnost záměny). Dále se zváží vhodnost prohlídky podzemních 

částí rostlin. Posoudí se, zda provedení prohlídky neznemožňuje zjevná přítomnost 

neregulovaných ŠO či špatný fyziologický stav rostlin (překrytí jiných příznaků napadení). 

V případě malého množství (do 100 rostlin v partii) se prohlíží každá rostlina. V případě 

většího množství rostlin v partii se prohlížejí jen náhodně vybrané rostliny, min. 20 % 

rostlin v partii (vždy alespoň 100 rostlin), a to jak z okrajových částí, tak i ze střední části 

porostu kontrolované partie.  

 

Vizuální prohlídka jednotlivých rostlin je zaměřená na zjišťování přítomnosti možných 

viditelných příznaků napadení regulovanými škodlivými organismy, a to: karanténními ŠO 

pro EU (KŠO pro EU); ŠO, na které se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření podle čl. 

30 odst. 1 nařízení 2016/2031; regulovanými nekaranténními ŠO (RNŠO); v případě potřeby 

i karanténními ŠO pro chráněné zóny (KŠO pro CHZ); popřípadě dalšími ŠO, stanovenými 

fytosanitárními předpisy. Dále se ověřuje splnění stanovených zvláštních požadavků.  

 

PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ, KTERÉ VYVOLÁVAJÍ PODEZŘENÍ, ŽE ROSTLINY 

JSOU NAPADENY REGULOVANÝMI NEBO NEZNÁMÝMI ŠO, JE POVINNOSTÍ 

OPRÁVNĚNÉHO PROVOZOVATELE NEPRODLENĚ INFORMOVAT ÚKZÚZ 

(OZNAMOVACÍ POVINNOST) a poskytnout ÚKZÚZ na vyžádání všechny informace, 

které má k dispozici. Dále musí přijmout okamžitá opatření k zabránění šíření daného ŠO.  

 

Seznam KŠO pro EU je uveden v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. 

Zvláštní požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů (KŠO) jsou uvedeny 

v příloze VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. 

 

Seznam RNŠO s kategoriemi a prahovými hodnotami je uveden příloze IV prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2019/2072. Rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších 

rostlin určených k pěstování k okrasným účelům se týká část D této přílohy. Uvedené prahové 

hodnoty se netýkají rostlin v porostu, nýbrž rostlinného materiálu uváděného do oběhu. 

Prahové hodnoty stanovené v příloze IV části D pro rozmnožovací materiál dotčených 

okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených pro okrasné účely jsou ve všech 

případech 0 %. 

 

Zvláštní požadavky týkající se výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin 

a dalších rostlin určených k pěstování k okrasným účelům jsou uvedeny v příloze V části C 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. Na webu ÚKZÚZ je uveden seznam rostlin, 

pro které je v určitých případech pro vydání rostlinolékařského pasu požadováno úřední 

http://eagri.cz/public/web/file/640565/Seznam_karantennich_skodlivych_organismu_pro_Unii_a_jejich_prislusne_kody.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640570/Seznam_RNSO_pro_Unii_a_urcitych_rostlin_k_pestovani_s_kategoriemi_a_prahovymi_hodnotami.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/644137/Rostliny__pro_nez_je_pozadovano_setreni_provedene_UKZUZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/644137/Rostliny__pro_nez_je_pozadovano_setreni_provedene_UKZUZ.pdf
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šetření – prohlídka anebo vzorkování a testování provedené ÚKZÚZ. Sortimentu 

okrasných rostlin se týká pouze požadavek ve vztahu k Erwinia amylovora (bod 9 přílohy X 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072) stanovený pro rostliny zde uvedené, a to 

v případě, že pěstitel plánuje dodávat tyto rostliny do chráněných zón vymezených vůči 

Erwinia amylovora (např. na Slovensko). V tomto případě je nutné podat na ÚKZÚZ 

předepsaným způsobem Žádost o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu 

na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v souladu s čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031. 

 

Seznam KŠO pro chráněné zóny, jejich EPPO kódy a seznam příslušných chráněných zón je 

uveden v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. Seznam komodit, které 

musejí být opatřeny rostlinolékařským pasem pro chráněnou zónu při jejich přemísťování 

do chráněných zón a v rámci těchto chráněných zón je uveden v příloze XIV. Zvláštní 

požadavky pro chráněné zóny jsou uvedeny v příloze X. Pěstitelů okrasného materiálu v České 

republice se týkají zejména dvě chráněné zóny, a to jednak chráněná zóna pro houbového 

patogena Cryphonectria parasitica (celá Česká republika) a dále chráněná zóna pro Erwinia 

amylovora (mimo jiné Slovensko, s výjimkou některých okresů a obcí). Česká republika je 

chráněnou zónou pro Cryphonectria parasitica, což se týká rostlin kaštanovníku (Castanea 

spp.) a dubu (Quercus spp.). Tyto rostliny musejí být opatřeny rostlinolékařským pasem pro 

chráněnou zónu s uvedením názvu škodlivého organismu „Cryphonectria parasitica“ nebo 

jeho EPPO kódu „ENDOPA“ při jejich přemísťování do České republiky i v rámci 

přemísťování po České republice. Rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu se netýká 

výjimka, že v případě prodeje rostlin konečným uživatelům, nemusejí být rostlin opatřeny 

rostlinolékařskými pasy. Více informací týkajících se chráněných zón lze nalézt na webu 

ÚKZÚZ. 

 

Opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení 2016/2031 jsou zpracována do formy nařízení 

ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování 

příslušných ŠO. Aktuální seznam těchto nařízení je publikován na webu ÚKZÚZ. Ke dni 

24. dubna 2020 jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření týkající se okrasných rostlin 

proti zavlékání a šíření následujících ŠO: bakterie Xylella fastidiosa, tesaříka Aromia bungii, 

háďátka borovicového Bursaphelenchus xylophilus, tesaříků (kozlíčků) Anoplophora chinensis 

a Anoplophora glabripennis, houbového patogenu Fusarium circinatum (syn.: Gibberella 

circinata), řasovky Phytophthora ramorum, která je mimo jiné původcem náhlého odumírání 

dubů a viru Tomato brown rugose fruit virus. 

 

Seznam prioritních škodlivých organismů je přílohou nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2019/1702. Jedná se o karanténní škodlivé organismy, jejichž potenciální 

hospodářský, environmentální nebo sociální dopad na území EU je mimořádně závažný. 

Z tohoto důvodu je jim třeba věnovat při provádění šetření mimořádnou pozornost. 

http://eagri.cz/public/web/file/644137/Rostliny__pro_nez_je_pozadovano_setreni_provedene_UKZUZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/ochrana-proti-skodlivym-organismum/zadost-setreni-UKZUZ.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/ochrana-proti-skodlivym-organismum/zadost-setreni-UKZUZ.html
http://eagri.cz/public/web/file/640560/Seznam_chranenych_zon_a_prislusnych_karantennich_skodlivych_organismu_pro_chranene_zony_a_jejich_prislusne_kody.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/643409/Zmeny_v_chranenych_zonach_v_CR_na_web2.pdf
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/?pos=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1702&from=CS
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Z dvaceti prioritních škodlivých organismů se sortimentu pěstovaného v okrasných školkách 

týkají následující: Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis, Anoplophora 

glabripennis, Bursaphelenchus xylophilus, Conotrachelus nenuphar, Popillia japonica 

a Xylella fastidiosa. U okrasných rostlin pěstovaných ve skleníku se mohou z prioritních 

ŠO vyskytovat následující: Anthonomus eugenii a Xylella fastidiosa. 

 

NOVÁ KATEGORIZACE ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ  

KATEGORIE 

ŠO 

VÝSKYT 

V EU 

TYP 

OCHRANY 

ZÁVISLOST 

REGULACE 

NA KOMODITĚ 

KDE JSOU 

UVEDENY 

(čísla příloh 

prováděcího nařízení 

Komise (EU) 

2019/2072) 

Karanténní 

škodlivé 

organismy 

pro EU (KŠO 

pro EU) 

V EU se 

nevyskytují 

nebo pouze 

omezeně 

(vymezená 

území). 

Územní ochrana 

celé EU. 

Regulace 

nezávislá 

na komoditě. 

Příloha II – seznam 

KŠO 

Příloha VIII – zvláštní 

požadavky pro KŠO 

Prioritní 

škodlivé 

organismy (20 

KŠO) 

20 KŠO s nejzávažnějšími hospodářskými, sociální 

a environmentálními dopady 

Příloha nařízení 

Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 

2019/1702 

Karanténní 

škodlivé 

organismy 

pro chráněné 

zóny (KŠO 

pro CHZ) 

Rozšířeny 

pouze 

v části EU. 

Ochrana území 

bez výskytu 

(chráněných zón – 

členský stát nebo 

jeho část). 

Regulace 

nezávislá 

na komoditě. 

Příloha III – seznam 

Příloha X – zvláštní 

požadavky pro CHZ 

Regulované 

nekaranténní 

škodlivé 

organismy 

(RNŠO) 

Rozšířené 

v EU. 

Regulace pouze u 

rozmnožovacího a 

sadebního 

materiálu 

(ochrana kvality). 

Regulace spojena 

pouze s určitými 

komoditami. 

Příloha IV – seznam 

RNŠO 

Příloha V – zvláštní 

požadavky pro RNŠO 
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PŘÍLOHY 

 

Tento manuál má tři přílohy. 

 

V přílohách tohoto manuálu jsou zahrnuty i některé rody a druhy rostlin pěstované v ovocných 

školkách (např. rod Malus, Pyrus, Prunus) a lesních školkách (např. rod Pinus, Picea, Quecus), 

které mohou být též pěstovány v okrasných školkách k okrasným účelům (sadovnické využití). 

Dále jsou zde zahrnuty také okrasné rostliny pěstované ve skleníkových podmínkách. 

V manuálu nejsou zahrnuty citrusy (rody Citrus, Fortunella, Poncirus a jejich hybridy). 

 

 

Příloha č. 1  

PŘEHLED RODŮ A DRUHŮ OKRASNÝCH ROSTLIN, KTERÉ JSOU HOSTITELI 

REGULOVANÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A PRO KTERÉ JSOU 

STANOVENY ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, NEBO SE JICH TÝKAJÍ NAŘÍZENÍ 

ÚKZÚZ O MIMOŘÁDNÝCH ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OPATŘENÍCH 

Tato příloha je excelová tabulka shrnující regulované škodlivé organismy a zvláštní 

požadavky stanovené legislativou EU pro jednotlivé rody či druhy okrasných rostlin. 

Informace jsou uvedeny na šesti listech tabulky: polyfágní ŠO, jehličnaté dřeviny, listnaté 

dřeviny, byliny a skleníkové rostliny, cibule a hlízy, osivo. Pro jednotlivé rody či druhy 

okrasných rostlin jsou zde uvedeny příslušné ŠO, které jsou na těchto rostlinách 

regulovány. U těchto ŠO je dále uvedeno: český název ŠO nebo český název choroby, jíž je 

daný ŠO původcem; zařazení ŠO do skupiny; kategorizace ŠO; příznaky napadení/ způsob 

prokázání nepřítomnosti ŠO; termín provedení prohlídky; zvláštní požadavky (zda jsou 

stanoveny a kde jsou stanoveny, popř. odkaz na nařízení ÚKZÚZ); výskyt v ČR a EU; číslo 

přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, v níž je daný ŠO uveden; případný 

odkaz na Rostlinolékařský portál nebo jiný zdroj informací o příslušném ŠO.  

Prioritní škodlivé organismy podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2019/1702 jsou v tabulce označeny žlutou barvou (celé řádky).  

 

 

Příloha č. 2  

SOUHRN ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ PRO OKRASNÉ ROSTLINY 

Jedná se o PDF soubor obsahující souhrn všech zvláštních požadavků týkajících 

se okrasných rostlin. 

Tyto požadavky jsou seskupeny dle typu škodlivého organismu do tří částí dle příloh 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, v nichž jsou uvedeny. V první části jsou 
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uvedeny zvláštní požadavky z přílohy V části C týkající se RNŠO. Následují zvláštní 

požadavky pro KŠO uvedené v příloze VIII. Poslední částí jsou zvláštní požavky pro chráněné 

zóny z přílohy X. Přehled zvláštních požadavků stanovených pro jednotlivé rody či druhy 

okrasných rostlin je uveden v příloze č. 1 tohoto manuálu ve sloupci „Zvláštní požadavky“.  

Např.: V příloze č. 1 tohoto manuálu na listu nazvaném „listnaté dřeviny“ je u rostlin Castanea 

uveden ŠO Cryphonectria parasitica. Ve sloupci „zvláštní požadavky“ je u tohoto ŠO uvedeno 

„příloha X/20“, což znamená, že pro rostliny Castanea je ve vztahu ke Cryphonectria 

parasitica stanoven zvláštní požadavek v příloze X bodu 20. Tento požadavek lze pak snadno 

dohledat v příloze č. 2 tohoto manuálu.  

Pro účely plnění zvláštních požadavků stanovených pro určité rostliny k pěstování jako 

podmínka pro vydání RL pasu byla na web ÚKZÚZ umístěna tabulka uvádějící status výskytu 

regulovaných škodlivých organismů v České republice. 

Prahové hodnoty stanovené v příloze IV části D prováděcího nařízení Komise (EU) 

2019/2072 pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a dalších rostlin 

k pěstování určených pro okrasné účely ve vztahu k RNŠO jsou ve všech případech 0 %. 

Proto nejsou v příloze č. 2 manuálu uvedeny.  

Na konci této přílohy manuálu jsou uvedeny požadavky stanovené v nařízení ÚKZÚZ 

o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie 

Xylella fastidiosa.  

 

 

Příloha č. 3 

INFORMACE O NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH REGULOVANÝCH ŠKODLIVÝCH 

ORGANISMECH, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT NA OKRASNÝCH 

ROSTLINÁCH  

V této příloze jsou uvedeny základní informace o nejzávažnějších regulovaných 

škodlivých organismech, které se mohou vyskytnout na okrasných rostlinách.  

Tato příloha má dvě části. Část 1 jsou regulované škodlivé organismy vyskytující se 

na okrasných rostlinách pěstovaných ve venkovních podmínkách (v okrasných školkách). 

Část 2 jsou regulované škodlivé organismy vyskytující se na okrasných rostlinách pěstovaných 

ve skleníkových podmínkách. U každého škodlivého organismu je uvedeno: latinský a český 

název, hostitelské rostliny, šíření, příznaky, odkaz na Rostlinolékařský portál nebo jiný zdroj 

informací, fotografie příslušného ŠO anebo symptomů napadení jím způsobených 

na hostitelských rostlinách. 

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

