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Mezinárodní souvislosti a instituce 
• Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (International 

Plant Protection Convention = IPPC) - viz www.ippc.int

• Samostatná instituce s vnitřní organizací ve struktuře 
FAO

• Vznik 1959, novelizace 1997
• 183 smluvních stran = zemí světa (členem je i EU)
• Garantem členství ČR v IPPC je vláda ČR (MZe)

http://www.ippc.int/


Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC)

• Cílem IPPC = preventivní ochrana pěstovaných i planě rostoucích rostlin před 
škodlivými organismy (ŠO) 

• IPPC se zabývá jen regulovanými ŠO (karanténní ŠO, ŠO regulované v 
mezinárodním obchodu s osivem a sadbou), ne běžnými škůdci, původci chorob a 
pleveli

• Regulované karanténní ŠO = hospodářsky významný, nevyskytuje se nebo není 
široce rozšířen, pod úřední kontrolou - regulace obchodu i v místech výskytu

• Regulované nekaranténní ŠO = hospodářsky neakceptovatelný na rozmnožovacím 
materiálu rostlin, pod úřední kontrolou - jen regulace obchodu

• IPPC neřeší oblast přípravků na ochranu rostlin
• IPPC vydává fytosanitární standardy k harmonizaci mezinárodně přijímaných 

opatření proti zavlékání a šíření regulovaných ŠO



Mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření (ISPM)
• Soubor doporučení = právně nezávazné
• Využití v obchodních sporech s fytosanitární tématikou 

v rámci Dohody o aplikaci sanitárních a fytosanitárních 
opatření v mezinárodním obchodu (tzv. dohoda SPS)

• Standardy zahrnují:
• Slovníček fytosanitárních pojmů
• Fytosanitární principy ochrany rostlin a aplikace 

fytosanitárních opatření v mezinárodním obchodě
• Metody provádění analýz rizik ŠO
• Způsob provádění kontrol rostlin v místech pěstování, při 

dovozu a vývozu i v obchodním řetězci na výskyt regulovaných 
ŠO

• Metody stanovení oblastí prostých ŠO
• Diagnostika ŠO

………………
• Citované v EU/národní legislativě = jednotná 

interpretace



7 FAO REGIONŮ = 10 REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ PRO  OCHRANU 
ROSTLIN 

• Upřesnění mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření pro regionální 
podmínky



EPPO a Národní organizace ochrany rostlin
• Regionální organizace ochrany rostlin pro oblast Evropy a 

Středomoří – Evropská a středozemní organizace ochrany 
rostlin = European and Mediterranean Plant Protection 
Organisation (EPPO)

• aktivní účast expertů smluvních stran na tvorbě regionálních 
fytosanitárních standardů 

Smluvní strany IPPC ustanoví 
• národní organizaci ochrany rostlin (NPPO): v ČR = 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)



Odpovědnosti NPPO:
• vydávat RL osvědčení při vývozu rostlinných komodit a zajistit 

uchování zdravotního stavu takto certifikované zásilky

• v rámci své územní kompetence provádět průzkum výskytu 
regulov. ŠO a rostlinolékařské kontroly rostlinného materiálu v 
obchodním řetězci

• kontrolovat dovážené zásilky rostlinných komodit na výskyt 
regulov. ŠO a zajistit jejich dezinfekci nebo dezinsekci proti ŠO

• provádět analýzy rizik ŠO

• zajistit odpovídající odbornou úroveň inspektorů



• Úmluva o biologické diverzitě (CBD), řeší ochranu biodiversity a regulaci 
invazních druhů rostlin a živočichů

• CITES

• Vědecký výzkum v oblasti karantény rostlin - EUPHRESCO

Související mezinárodní úmluvy a vědecký výzkum
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Fytokaranténa na úrovni EU
• Legislativní základ RL legislativy v EU:

• Směrnice Rady 2000/29/ES – hlavní obecné principy 
fytokarantény v EU

• Nyní – nové Nařízení EP a Rady č. 
2016/2031 o zdraví rostlin (od 
2019)

• Prováděcí směrnice Komise 
• Kontrolní směrnice Rady proti určitým ŠO 

(vysoká míra harmonizace opatření, př. původce 
bakteriální kroužkovitosti bramboru)

• Rozhodnutí Komise (naléhavá opatření proti 
ŠO, výjimky, oblasti prosté ŠO ve 3.zemích)

• Nařízení Komise (vymezení chráněných zón)



Regionalizace v rostlinolékařství – chráněné zóny

• Regionalizace v rostlinolékařství – systém tzv. 
„chráněných zón“ - CHZ - v EU

• Principy CHZ – v části EU odlišná míra rizika + 
odlišná úroveň ochrany:

• jmenovité ŠO (mandelinka bramborová..) a nebo 
• jmenovité přísnější odborné RL požadavky na vyšší 

záruky zdravotního stavu, např. zesílená kontrola, 
preventivní ošetření pesticidy… 

10

V ČR jsou chráněné zóny s ohledem na:
• původce zlatého žloutnutí révy = fytoplasma Grapevine 

flavescence dorée
• původce rakoviny kůry kaštanovníku = houba Cryphonectria 

parasitica



Zásady a metody regulace ŠO – prevence je základ 
• Fytosanitární „monitoring“ rizik v určitém území (ČR) (phytosanitary 

surveillance): 
• Informace od veřejnosti (zemědělci, entomologové amatéři, laická 

veřejnost) – využitelný zdroj pro úřední průzkumy výskytu karant. ŠO
• Zahraniční data o výskytu karant. ŠO 

• Detekční úřední průzkumy výskytu (již) regulovaných ŠO + pro 
dotčené území (ČR) nových (dosud) neregulovaných ŠO

• Analýza rizika ŠO (Pest Risk Analysis = PRA) – zdroj rozhodnutí o 
regulaci ŠO a její míře: 

• pro EU provádí EFSA
• seznam regulovaných ŠO – harmonizován v rámci EU – regulace ŠO musí být 

podložena závěry PRA



Zásady a metody regulace ŠO – prevence je základ 
• kontrola zdravotního stavu zásilek rostlinných komodit dovážených ze třetích zemí 

(dovozní rostlinolékařská kontrola)

• kontrola zdravotního stavu rostlinných komodit vyvážených do třetích zemí – vydávání 
rostlinolékařských osvědčení /fytocertifikátů/ (vývozní rostlinolékařské šetření)

• kontrola zdravotního stavu rostlinných komodit na vnitřním trhu EU v místech jejich 
vypěstování, výroby, skladování a uvádění na trh – vydávání rostlinolékařských pasů

• mimořádná rostlinolékařská opatření (MRO) – nařizuje ÚKZÚZ při výskytu 
karanténních ŠO a při kalamitním výskytu ostatních ŠO, v ČR možnost finanční 
náhrady části nákladů a ztrát způsobených pěstitelům plněním MRO (např. rok 
2015 – 29 mil Kč)



Úloha a odpovědnost ÚKZÚZ v oblasti karantény rostlin

• Národní rostlinolékařská legislativa
• zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
• Vyhláška č. 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování 

škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů



- 7 oddělení rostlinolékařské inspekce
- pokrytí ve všech okresech ČR = 174 pracovníků, mezi nimi

- 63 inspektorů specialistů pro kontroly přípravků na ochranu rostlin
- 82 inspektorů specialistů pro karanténu +  integrovanou ochranu rostlin





„fytokaranténní“ 
modul,



Jak může veřejnost pomoci v ochraně před 
zavlékáním a šířením nových škůdců

• Zákonná povinnost oznamovat podezření z výskytu 
nebo výskyt regulovaných ŠO 

• Informace od veřejnosti (zemědělci, entomologové 
amatéři, laická veřejnost) – využitelný zdroj pro 
úřední průzkumy výskytu regulovaných ŠO

• Turistika – zdroj zavlékání exotických škůdců –
„palmička z dovolené..“ 



Rok 2020 - Mezinárodní rok zdraví rostlin

• Mezinárodní rok zdraví rostlin 
(International Year of Plant Health = 
IYPH) – 2020

• od 2021 - 6. prosinec Dnem zdraví 
rostlin

• Mezinárodní poštovní známka

• https://www.ippc.int/en/iyph/
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https://www.ippc.int/en/iyph/
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