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PŘÍLOHA VIII 

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní 
požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie 

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů zkontrolují, v nejvhod
nějším termínu pro zjištění příslušného škodlivého organismu, splnění požadavků vymezených v následující tabulce: 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

1. Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozo
vány pro zemědělské nebo lesnické účely 

Stroje, přístroje a vozidla byly: 
a) přemístěny z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle

příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 
za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. &
T. C. Harr.,
nebo 

b) před přemístěním mimo napadenou oblast očištěny a zbaveny
zeminy a rostlinných zbytků. 

2. Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve 
volné půdě 

Úřední potvrzení, že je o místě produkce známo, že je prosté 
organismů Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et 
al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. 

12. Rostliny k pěstování Capsicum spp., Solanum 
lycopersicum L. a Solanum melongena L. s kořeny, 
jiné než rostliny, které mají být pěstovány 
v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 
Rady 2007/33/ES 

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se 
potírání organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera 
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13. Rostliny k pěstování Capsicum annuum L., 
Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., 
a Solanum melongena L., kromě osiva 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými orga
nismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni
et al., 

nebo 

b) na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního
ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu
organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend.
Safni et al.



Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

15. Rostliny k pěstování čeledí Cucurbitaceae 
a Solanaceae, kromě osiva, pocházející z oblastí: 

a) kde není znám výskyt organismu Bemisia
tabaci Genn. nebo jiných přenašečů orga
nismu Tomato leaf curl New Delhi Virus;

b) kde je znám výskyt organismu Bemisia tabaci 
Genn. nebo jiných přenašečů organismu
Tomato leaf curl New Delhi Virus 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,

nebo 

b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozoro
vány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi
Virus; 

Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,

nebo 

b) na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozoro
vány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi
Virus 

a 

i) místo jejich produkce bylo při úředních prohlídkách provede
ných ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škod
livého organismu shledáno prostým organismu Bemisia tabaci 
Genn. a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New
Delhi Virus

nebo 

ii) rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje 
eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn a jiných přenašečů
organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus.

16. Rostliny k pěstování Juglans L. a Pterocarya 
Kunth, kromě osiva 

Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování: 

a) byly trvale nebo od dovozu do Unie pěstovány v oblasti prosté
organismu Geosmithia Morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené
příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů
pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí
v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních 
prohlídkách během dvou let před přemístěním pozorovány
příznaky organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat ani jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman ani
výskyt tohoto přenašeče a rostliny k pěstování byly před 
přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi
nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který
brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,

nebo 

c) pocházejí ze stanoviště produkce s naprostou fyzickou izolací
a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny vizu
ální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, 
včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí
místo produkce. 



Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

17. Rostliny k pěstování Platanus L., kromě osiva Úřední potvrzení, že: 

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá orga
nismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních
standardů pro fytosanitární opatření 

nebo 

b) byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných 
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté
organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i) které je registrováno příslušnými orgány a tyto orgány nad
ním vykonávají dohled

a 

ii) které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podro
beno úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu
organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C.
Harr. prováděným v nejvhodnějších obdobích roku pro
zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a 

iii) reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na
přítomnost organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. ve vhodných obdobích roku pro
zjištění výskytu daného škodlivého organismu.

22. řD evo Juglans L. a Pterocarya Kunth, vyjma dřeva 
ve formě: 

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, 
zbytků a odpadu získaných zcela nebo 
zčásti z těchto rostlin, 

— dřevěného obalového materiálu ve formě 
beden, krabic, laťových beden, bubnů 
a podobných obalů, jednoduchých palet, 
skříňových palet a jiných nakládacích 
plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu 
na to, zda je skutečně používán k přepravě 
předmětů různého druhu, vyjma prokladů 
k podepření zásilek dřeva, které jsou 
vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné 
kvality, jako je dřevo v zásilce, a které 
splňují stejné rostlinolékařské požadavky 
Unie jako dřevo v zásilce, 

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj 
přirozený oblý povrch. 

Úřední potvrzení, že dřevo: 

a) pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho
přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými 
orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosani
tární opatření, 

nebo 

b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo
dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepře
tržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána
značkou „HT“ umístěnou na dřevě nebo jakémkoliv jeho obalu
podle běžné praxe

nebo 

c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.

23. Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya 
Kunth, ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, 
hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo 
částečně z těchto rostlin. 

Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra: 

a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarík, 
Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis 
Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných 
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 
nebo 

b) byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo 
v celém profilu dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě 
po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou 
„HT“ umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné praxe. 



Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Požadavky 

24. řD evo Platanus L., včetně dřeva, které si neza
chovalo svůj přirozený oblý povrch. 

Úřední potvrzení, že: 

a) dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté 
organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;
nebo 

b) dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou 
v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen techno-
logický 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 označeným umístěným na 
dřevu nebo na jeho obalu podle běžné obchodní praxe. 

25. řD evěný obalový materiál ve formě beden, 
krabic, laťových beden, bubnů a podobných 
obalů, jednoduchých palet, skříňových palet 
a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, 
prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně 
používán k přepravě předmětů různého druhu, 
vyjma surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo 
menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla 
a tlaku či jejich kombinací a prokladů 
k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny 
ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je 
dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlino
lékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce. 

Úřední potvrzení, že dřevěný obalový materiál: 

a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarík, 
Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis 
Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných 
mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření 
nebo 

b) byl vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I mezinárodního 
standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Regulace 
dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a

i) byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy 
I uvedeného mezinárodního standardu a

ii) byl opatřen značkou podle přílohy II uvedeného mezinárod
ního standardu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál
byl podroben schválenému rostlinolékařskému ošetření 
v souladu s uvedeným standardem.































Rostliny, rostlinné produkty 
Kód KN Zvláštní požadavky na chráněné zóny Chráněné zóny 

a jiné předměty 

35. Osivo Gossypium spp. 1207 21 00 Úřední potvrzení, že osivo bylo a) Řecko;
vyloupáno kyselou cestou 

b) Španělsko (Andalusie, Katalán-
sko, Extremadura, Murcia,
Valencie)



OPATŘENÍ PŘIJATÁ PODLE ČL. 30 ODST. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
(EU) 2016/2031 - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ O MIMOŘÁDNÝCH ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH OPATŘENÍCH 
K OCHRANĚ PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO ŠO  
 
Mimořádná rostlinolékařská opatření týkající se okrasných rostlin jsou nařízena proti zavlékání a šíření 
bakterie Xylella fastidiosa, tesaříka Aromia bungii, háďátka borovicového Bursaphelenchus xylophilus, 
tesaříků (kozlíčků) Anoplophora chinensis a Anoplophora glabripennis, houbového patogenu Fusarium 
circinatum (syn.: Gibberella circinata) a řasovky Phytophthora ramorum, která je mimo jiné původcem 
náhlého odumírání dubů. 
 
 
Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání 
a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa, čj. UKZUZ 141599/2018. 
 

ROSTLINY POŽADAVEK 
Seznam hostitelských 
rostlin bakterie Xylella 
fastidiosa (je přílohou 
nařízení a je průběžně 
aktualizován) 
 
Např.: rody Hebe, 
Lavandula, Prunus, Vinca; 
druhy Acer pseudoplatanus, 
Myrtus communis, 
Pelargonium graveolens. 
 
Seznam vymezených území 
(je přílohou nařízení a je 
průběžně aktualizován) 
 

Rostliny nebyly nikdy pěstovány ve vymezeném území v EU, 
ve kterém byl potvrzen výskyt bakterie Xylella fastidiosa. Rostliny 
byly pěstovány na stanovišti, které podléhá každoročním úředním 
prohlídkám a v případě příznaků napadení bakterií Xylella 
fastidiosa je proveden odběru vzorků a testování.  
(Čl. 7 bod 1 nařízení) 

Pro nejnáchylnější 
hostitelské rody a druhy 
rostlin jsou stanoveny 
přísnější požadavky: 
Coffea spp., Lavandula 
dentata, Nerium oleander, 
Olea europaea, Prunus 
dulcis 
 
Nejpřísnější požadavky jsou 
stanoveny pro druh 
Polygala myrtifolia. 

Rostliny těchto druhů a rodu Coffea mohou být přemísťovány v České 
republice, z jiných členských států EU do České republiky a z České 
republiky do jiných členských států EU pouze tehdy, pokud byly 
vypěstovány na stanovišti, které podléhá každoroční úřední 
prohlídce a odběru vzorků.  
 
Kromě výše uvedeného musí být každá partie rostlin určených k 
pěstování druhu Polygala myrtifolia L. před prvním přemístěním 
ze svého stanoviště, které proběhne v rámci EU, v co nejkratší době 
před termínem přemístění, jak je to prakticky možné, podrobena 
úřední vizuální prohlídce a odběru vzorků. 
(Čl. 7 bod 2 nařízení) 
 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/?pos=10
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/?pos=10
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-xylella-fastidiosa-1.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-tesarik-aromia-bungii.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-hadatko-borovicove.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-anoplophora-chinensis.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-anoplophora-glabripennis.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-fusarium-circinatum-drive.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/narizeni-ukzuz-fusarium-circinatum-drive.html
http://eagri.cz/public/web/file/62363/Rozhodnuti_SRS_Phytophthora_ramorum_2007.pdf
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/xylella-fastidiosa/narizeni-ukzuz-xylella-fastidiosa.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/xylella-fastidiosa/narizeni-ukzuz-xylella-fastidiosa.html
http://eagri.cz/public/web/file/450023/Xylella_fastidiosa_seznam_hostitelskych_rostlin_aktualizace_12_k_11._4._2019_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/450023/Xylella_fastidiosa_seznam_hostitelskych_rostlin_aktualizace_12_k_11._4._2019_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/450023/Xylella_fastidiosa_seznam_hostitelskych_rostlin_aktualizace_12_k_11._4._2019_na_web.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/437511/Seznam_vymezenych_oblasti_Xylella_fastidiosa_k_10._4._2019_na_web.pdf
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