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Rostlinolékařství

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č.626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a 
rostlinných produktů

Dovoz rostlin



http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/


http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|met:domu|kap1:start|kap:start

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|met:domu|kap1:start|kap:start


Systém fytosanitárních opatření při dovozu zahrnuje:

- zákazy dovozů některých škodlivých organismů nebo komodit napadených určitými 

škodlivými organismy,

- zákazy dovozů některých rizikových komodit z některých států nebo oblastí,

- rostlinolékařskou kontrolu v zemi původu komodity a vystavení rostlinolékařského 

osvědčení (Phytosanitary certificate),

- potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat,

- rostlinolékařskou kontrolu v prvním vstupním místě EU.

Výjimku tvoří rostliny, které patří mezi tzv. malé množství rostlin nebo rostlinných produktů:

- max. 2 kg ovoce a zeleniny kromě brambor

- max. jedna kytice tvořená řezanými květinami a větvemi

- nejvýše 5 sáčků osiva v originálním balení



Rostlinolékařský vývozní certifikát



Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a 
rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Příloha č. 1

ČÁST A

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

Příloha č. 3

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat



1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě plodů a 
osiva

neevropské země

2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy neevropské země

3. Rostliny Populus L. s listy severoamerické země

9. Rostliny Chaenomeles Lindl, Cydonia Mill., 
Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. Rosa L., 
určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním 
klidu, prosté listů, květů a plodů

neevropské země

9.1. Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování, jiné 
než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů 
a plodů

Čína, Japonsko, Korejská lidově 
demokratická republika, Korejská 
republika a USA

10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové brambory třetí země kromě Švýcarska

11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů 
Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování, 
kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodu 
10. části A této přílohy

třetí země



14. Zemina a pěstební substráty tvořené zcela nebo 
zčásti zeminou nebo pevnými organickými částicemi 
jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, 
jiné než ty, které jsou složeny výhradně z rašeliny

Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Turecko, Ukrajina a třetí 
země nepřináležející ke kontinentální Evropě, kromě 
Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska

15. Rostliny Vitis L. kromě plodů třetí země kromě Švýcarska

16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a 
jejich kříženců, kromě plodů a osiva

třetí země

17. Rostliny Phoenix L. kromě plodů a osiva Alžírsko, Maroko

18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus
L. a jejich kříženců a Fragaria L., určené k pěstování, 
kromě osiva

neevropské země kromě neevropských zemí 
středozemní oblasti, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu 
a kontinentálních států USA, i pro tyto země však platí 
zákaz pro příslušné rostliny, uvedený v bodu 9. části A 
této přílohy

19. Rostliny čeledi Graminae kromě okrasných 
vytrvalých trav podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a 
rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis
Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, 
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia
Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina
Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, kromě 
osiva

třetí země kromě zemí evropských a neevropských zemí 
středozemní oblasti



33. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k 
pěstování, vypěstované ve volné půdě

Úřední potvrzení, že:
a) místo produkce je prosté Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann
& Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival
a
b) rostliny pocházejí z pozemku prostého 
Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.
Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a 

přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů



36.1. Rostliny určené k 
pěstování kromě- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
původem ze třetích zemí

Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 
31., 32.1. a 32.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny byly 
vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní organizací 
ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro 
fytosanitární opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena v 
rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno státní 
organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními 
standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Thrips palmi Karny a které je 
uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a na 
základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří 
měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny,
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips
palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny. 
Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Thrips palmi
Karny, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, 
které zabraňují napadení organismem Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v 
průhledných obalech za sterilních podmínek.



32.3. Rostliny bylinných druhů 
určené k pěstování, kromě-
cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
původem ze třetích zemí

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 
29. a 32.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza
trifolii (Burgess),
nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně 
jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky 
přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány 
prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a byly 
podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza
trifolii (Burgess),
nebo
d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza
sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na 
sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy 
Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), a jsou odeslány v 
průhledných obalech za sterilních podmínek.



31. Rostliny Pelargonium ĽHérit. ex Ait určené k pěstování, 
kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje 
Tomato ringspot virus a
a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum
Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní 
přenašeči Tomato ringspot virus
b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum
Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní 
přenašeči Tomato ringspot virus

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, 
uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I 
této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato
ringspot virus,
nebo
b) jsou nejvýše čtvrtou generací pocházející z 
matečných rostlin, které byly podle úředně 
uznaného systému virologického testování shledány 
prostými Tomato ringspot virus;
úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou 
půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus,
nebo
b) jsou nejvýše druhou generací pocházející z 
matečných rostlin, které byly podle úředně 
uznaného systému virologického testování shledány 
prostými Tomato ringspot virus.



42. Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy 
z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů 
Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis
Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, 
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, 
Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex 
Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., 
určené k pěstování, kromě osiva, původem z 
jiných než evropských a středozemních zemí

Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v 
bodech 33. a 34. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, 
úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách,
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány
a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými 
bakteriemi, viry a virům podobnými organismy
a
- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých 
háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito 
organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci 
těchto organismů.



Příloha č. 9

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celou 
Evropskou unii a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

• 1.1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. kromě Prunus
laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě 
osiva.

• 1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, kromě osiva.

• 1.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování.

• 1.4. Rostliny Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, Casimiroa La Llave, Clausena
Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.

• 1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.

• 1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami.

• 1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které
• a) pochází zcela nebo částečně z Platanus L., včetně dřeva hraněného,



Rostlinolékařský pas

V souvislosti se vstupem do EU bylo nutné při uvádění určitých rostlin a rostlinných produktů do oběhu zajistit 
možnost zpětně vysledovat jejich původ, tj. dopátrat se jejich pěstitele, dovozce nebo výrobce, a tak umožnit co 
nejdříve odhalit případné zdroje výskytu karanténních škodlivých organismů a zároveň včas přijmout opatření k 
zabránění jejich dalšího šíření.

Vystavovány mohou být 3 druhy rostlinolékařských pasů:

• a) rostlinolékařský pas – vystavuje se při přemísťování rizikových rostlin na území členských států EU a 
Švýcarska* ,

• b) rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu - vystavuje se při přemísťování rizikových rostlin do zón 
uznaných na území členských států EU Evropskou komisí jako chráněné zóny**,

• c) náhradní rostlinolékařský pas – vystavuje se u dodávek rostlin opatřených rostlinolékařskými pasy v 
případech, kdy je původní dodávka rozdělena, nebo když dojde ke sloučení několika dodávek či jejich částí, 
nebo při změně zdravotního stavu rostlin v dodávce



Rostlinolékařská registrace

Povinnosti registrace osob pro účely rostlinolékařské péče podléhají všechny podnikající fyzické nebo právnické 
osoby, které- uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 9 části A oddílu I. a II. 
vyhlášky a vypěstované nebo vyrobené na území České republiky,- dováží rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty uvedené v příloze č. 9 části B vyhlášky, s výjimkou dovozců, kteří je dovážejí jen pro vlastní užití nebo 
ke spotřebě během přepravy…..

Tyto osoby jsou oprávněny kupovat nebo jiným způsobem získávat rizikové rostliny jen tehdy, jsou-li opatřené 
rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro chráněnou zónu, do které mají být přemístěny, nebo 
náhradními rostlino-lékařskými pasy. 

Tyto osoby jsou dále povinny: 

• a) uchovávat tyto rostlinolékařské pasy a vést o nich evidenci stanovenou vyhláškou nejméně po dobu 1 
roku ode dne jejich získání,

• b) ohlašovat rostlinolékařské správě způsobem stanoveným vyhláškou nákup nebo jiné nabytí rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a stanovených v příloze č. 9, části A 
oddílu III. vyhlášky,

• c) umožnit zaměstnancům rostlinolékařské správy za účelem provádění průzkumu výskytu škodlivých 
organismů, soustavné rostlinolékařské kontroly a rostlinolékařského dozoru vstup na pozemky a do 
objektů, které vlastní nebo užívají a na kterých nebo ve kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají 
rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a umožnit k nim přístup v jakémkoliv stadiu jejich 
pěstování, výroby, zpracování nebo skla-dování, bezplatný odběr jejich vzorků a kontrolu příslušných 
dokladů



Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu 
podle § 10 odst. 1 zákona

Rostliny:

• 1. Cabomba caroliniana Gray

• 2. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

• 3. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

• 4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier

• 5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch.

• 6. Heracleum sosnowskyi Mandenova

• 7. Hydrocotyle ranunculoides L.

• 8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John

• 9. Polygonum perfoliatum L.

• 10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

• 11. Senecio inaequidens DC.

• 12. Sicyos angulatus L.

• 13. Solanum elaeagnifolium Cav.

Crassula helmsii



CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
volně žijících živočichů a rostlin

sjednána v roce 1973 ve Washingtonu

ČSFR od 28.5.1992 jako bývalá

183 smluvních stran

• Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy)

• Vyhláška č. 210/2010 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o 
ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 
k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

• Nařízení Komise (EU) č. 101/2012 - seznamy druhů zařazených do příloh A-D

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgeyf6mrrgawta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012R0101




https://www.cites.org/

https://www.cites.org/




http://www.ochranaprirody.cz/cites/

http://www.ochranaprirody.cz/cites/


• http://www.cizp.cz/Co-je-CITES

http://www.cizp.cz/Co-je-CITES


Seznamy CITES
Nařízení Komise (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012 , kterým se 

mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0101

příloha I úmluvy - příloha A 
příloha II úmluvy - příloha B
příloha III úmluvy - příloha C 
0 - příloha D 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32012R0101


Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

11.
Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní 
populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo 
více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni 
sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně 
zařazen.

12.
V případě, že je druh zahrnut v příloze A, B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a 
odvozeniny druhu, pokud u tohoto druhu není vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze 
některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) tohoto nařízení symbol ‚#‘, za kterým následuje číslo 
umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo 
odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:



#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, 

přepravovaných ve sterilních nádobách;
c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin; a

d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
a) semen (včetně tobolek čeledi Orchidaceae), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena 

druhů Cactaceae spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů Beccariophoenix madagascariensis a Neodypsis 
decaryi vyvážená z Madagaskaru;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevném nebo kapalném živném prostředí, 
přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla 

(Orchidaceae) a čeledi Cactaceae.
e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu 

Opuntia podrodu Opuntia a rodu Selenicereus (Cactaceae); a
f) hotových výrobků druhu Euphorbia antisyphilitica, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.



Příloha č. 6
Seznam dalších druhů, na jejichž exempláře se nevztahuje povinnost registrace

h) všechny druhy rostlin (Flora) a

i) všechny neživé exempláře.

Příloha č. 6
Zákaz obchodních činností s exempláři druhů z přílohy A

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, 
nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro 
obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za 
účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A5). „Prodejem“ je jakákoli forma 
prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají 
být vykládány podobně [čl. 2 písm. p) nařízení Rady (ES) č. 338/97].

Příloha č. 9
Seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků 
z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nevyžaduje povinnost vedení 

písemných záznamů o obchodu podle § 24 odst. 2 zákona

k) všechny uměle vypěstované exempláře rostlin (Flora) z přílohy A k nařízení Rady 
(ES) č. 338/97 a všechny rostliny (Flora) z přílohy B k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tox3sgaztgoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tox3sgaztgoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tox3sgaztgoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzrhe4tox3sgaztgoa


CITES - problémy

1) druh musí být určený, známý a na seznamu druhů CITES
2) musíme znát co během expedice/nákupu získáme 1 

měsíc dopředu
3) složitý výklad některých výjimek
4) území nikoho
5) co je jedinec?
6) vztahuje se i na kulturní rostliny

Astrophytum asterias ´Ufo´



Formuláře ke stažení: 

http://www.cizp.cz/Informace-CITES-a-EU

Některé země mají sloučený certifikát 
rostlinolékařský + CITES 

V rámci EU není CITES třeba

http://www.cizp.cz/Informace-CITES-a-EU


Přehled registrovaných vědeckých institucí:

https://www.cites.org/eng/common/reg/e_si.html

https://www.cites.org/eng/common/reg/e_si.html




Shrnutí – co je třeba při dovozu rostlin?

1) Vývozní rostlinolékařské 
osvědčení

2) CITES – dovozní a vývozní 
povolení

3) Povolení ke sběru (země 
původu)

4) Fakturu nebo prohlášení o 
ceně

5) JCD – jednotná celní 
deklarace

6) Zplnomocnění – zajistit 
proclení

Oznámit ČIŽP a rostlinolékařům 
čas a místo předpokládaného 
příjezdu

Vytvořit kopii, archivovat  a poslat dopředu e-mailem kopii všech dokumentů



Vlastnění rostlin



Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, 
které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo 

psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Do 5.1.2012

A. ROSTLINY
• 1. Rostliny konopí (Cannabis sp.) - všechny druhy a odrůdy, které obsahují 

více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti 
rostliny,

• 2. Rostliny obsahující DMT (Dimethyltryptamin)    

• 3. Rostliny obsahující 5-methoxy-DMT,

• 4. Rostliny obsahující meskalin,

• 5. Kokainovník pravý (Erythroxylum coca).

Od 5.1.20102
A. ROSTLINY

• 1. Rostliny konopí (Cannabis sp.) - všechny druhy a odrůdy, které obsahují 
více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v kvetoucím nebo 
plodonosném vrcholíku rostliny konopí (s výjimkou zrn) včetně listů,

• 2. Kokainovník pravý (Erythroxylum coca).

Meskalin

Dimethyltryptamin

tetrahydrokanabinol



Hodnoty určující množství větší než malé u rostlin a hub 
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku pro účely 

trestního zákoníku

Druh rostliny

Počet rostlin

Množství větší 
než malé

Rostliny uvedené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení

více než 5



Geneticky modifikované organismy (GMO)

Zákon č. 78/2004 Sb. 

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Vyhláška č. 209/2004 Sb.

Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty



OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 4
Oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

(1) Nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty lze jen na základě oprávnění
podle tohoto zákona.

(2) Oprávnění k uzavřenému nakládání vzniká na základě povolení k uzavřenému nakládání, popřípadě 
oznámení. Bližší podmínky vzniku tohoto oprávnění stanoví § 16 až 16c.

(3) Oprávnění k uvádění do životního prostředí vzniká na základě povolení k uvádění do životního 
prostředí. Bližší podmínky vzniku tohoto oprávnění stanoví § 17 a 18.

https://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy

https://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze 
dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 

a šíření invazních nepůvodních druhů

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a)  druhy, které mění svůj přirozený areál bez lidského zásahu v reakci na měnící se 
ekologické podmínky a změnu klimatu;

Článek 7
Omezení
1. Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii se nesmějí záměrně:

a) přivážet na území Unie, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem
b) držet, a to ani v případě, že jsou drženy v oddělených prostorách;
e) uvádět na trh;
f) využívat či vyměňovat;
g) nechat rozmnožovat, pěstovat nebo kultivovat, a to ani v případě držení v oddělených 

prostorách;
h) uvolňovat do životního prostředí.





PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, 
kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1143/2014

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN

Komise dospěla na základě dostupných vědeckých poznatků a posouzení rizik provedeného 

podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 

odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: 

Baccharis halimifolia L, 

Cabomba caroliniana Gray, 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms, 

Heracleum persicum Fischer, 

Heracleum sosnowskyi Mandenova, 

Hydrocotyle ranunculoides L. f., 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, 

Lysichiton americanus Hultén and St. John, 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (P olygonum perfoliatum L.), 

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se 
aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii 

přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014

• Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, 

• Asclepias syriaca L., 

• Elodea nuttallii (Planch.) St. John, 

• Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, 

• Heracleum mantegazzianum Sommier

• Impatiens glandulifera Royle, 

• Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, 

• Myriophyllum heterophyllum Michaux, 

• Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy/$FILE/ODOIMPZ_aktualizace_20170908.pdf

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy/$FILE/ODOIMPZ_aktualizace_20170908.pdf




Patentované rostliny + patentovaná jména

' Eyes on Me ' - Exhibition name
CHEwsumsigns - Registration name
Peace and Love ®
Raspberry Kiss™
Bright as a Button

Bred by Christopher H. Warner (United Kingdom, before 2006).

Floribunda gp., Hulthemia - hybrid , group okaté růže 

United States - Patent No: PP 24,805 on 26 Aug 2014 
Application No: 13/694233 on 9 Nov 2012

http://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.61956
http://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.61956.2
http://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.61956.5
http://www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.61956.4
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=7.5963


Wollemia nobilis



https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek/zahranicni-databaze.html

https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek/zahranicni-databaze.html


• Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 90/1998 
Sb., kterou se vymezují některé druhy rostlin 
uvedené v druhovém seznamu, jejichž 
rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu 
jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a 
způsob kontroly

Komerční množení rostlinného 
materiálu (pro zemědělství a 

výživu)

5. Ovocné rody a druhy 

Castanea sativa Mill. kaštanovník jedlý 
Citrus L. citrus 
Corylus avellana L. líska 
Cydonia oblonga Mill. kdouloň 
Ficus carica L. smokvoň 
Fortunella Swingle kumkvat
Fragaria L. jahodník 
Juglans regia L. ořešák vlašský 
Malus Mill. jabloň 
Olea europaea L. olivovník 
Pistacia vera L. pistáciovník
Poncirus Raf. citronečník
Prunus amygdalus Batsch mandloň 
Prunus armeniaca L. meruňka 
Prunus avium (L.) L. třešeň 
Prunus cerasus L. višeň 
Prunus domestica L. slivoň 
Prunus persica (L.) Batsch broskvoň 
Prunus salicina Lindley slivoň japonská 
Pyrus L. hrušeň 
Ribes L.  rybíz, angrešt 
Rubus L. maliník, ostružiník 
Vaccinium L. borůvka



TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ

Trestné činy obecně ohrožující
§ 273
Obecné ohrožení z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké 
újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo 
povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných 
látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
• kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
• bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, 
povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na 
zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 2 písm. b) smrt.



Nařízení vlády č. 40/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního 
zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a 

škůdce

Skopolamin ((6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-
3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát)

51-34-3 614-014-00-5

Skopolamin, soli ((6,7-epoxy-8-methyl-8-
azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát, 
soli)

614-015-00-0

Strychnin (strychnidin-10-on) 57-24-9 614-003-00-5

Strychnin, soli (strychnidin-10-on, soli)

Fosfid zinečnatý 1314-84-7
015-006-
00-9



§ 299

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, 
přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo 
exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin nebo exemplářů, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, zpracovává, 
doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého 
druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

• a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

• b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

• c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození populace volně žijícího živočicha nebo planě rostoucí 
rostliny nebo místní populace nebo biotopu zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

• a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

• b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

• c) způsobí-li takovým činem dlouhodobé nebo nevratné poškození místní populace nebo biotopu kriticky ohroženého 
druhu živočicha nebo rostliny.

zákon č. 40/2009Sb., trestní zákoník



§ 300

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z 
nedbalosti

Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, 
zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje nebo 
sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář 
chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů nebo jedince kriticky ohroženého 
druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo 
vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci.



Jak prokázat původ? - Presumpce viny

Zvláště chráněné druhy rostlin:

• CITES

• Bernská úmluva – jen domácí druhy

• NATURA 2000 – jen domácí druhy

• Vyhláška č. 395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Protože se seznamy chráněných druhů mění, znamená to 
archivovat všechny doklady/účtenky týkající se získání 
všech rostlin (rozpor s archivačními pravidly).

http://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/vybrane-spravni-agendy/druhova-ochrana/

http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-umluvy/bernska-umluva/
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/vybrane-spravni-agendy/druhova-ochrana/


Zákon č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně 
přírody a krajiny

§ 5
Obecná ochrana rostlin a živočichů
(1) Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který 
vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích 
schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Při porušení těchto 
podmínek je orgán ochrany přírody oprávněn rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek.

§ 48
Zvláště chráněné rostliny a živočichové

(1) Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze 
vyhlásit za zvláště chráněné.

(2) Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů se dle stupně jejich ohrožení člení na
• a) kriticky ohrožené,
• b) silně ohrožené,
• c) ohrožené.

(3) Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle odstavců 1 a 2 stanoví 
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(4) Stejně jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto 
druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo 
z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny.



§ 49
Základní podmínky ochrany zvláště chráněných rostlin

(1) Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových 
stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit 
nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za 
účelem prodeje nebo výměny.

(2) Ochrana podle odstavce 1 se na rostliny nevztahuje, pokud
• a) rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti 

s běžným obhospodařováním těchto kultur,
• b) jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem,
• c) pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv.

Důvodem pro povolení výjimky dle § 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb může být:
• ochrana volně žijícího živočicha a planě rostoucí rostliny a ochrana jejich stanovišť,
• prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích apod.
• ochrana veřejného zdraví či veřejné bezpečnosti nebo jiný naléhavý důvod převažujícího veřejného zájmu
• výzkum a vzdělávání či opětovné osídlení určitého území populací druhu nebo opětovné vysazení v původním 

areálu druhu
• u zvláště chráněných druhů ptáků lze výjimku povolit pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém 

množství.



do roku 
1992
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The International Plant Exchange Network (IPEN)

od roku 2002

MN 0 PRAZ 1998.06296

• IPEN sice zatím není osvědčeným postupem dle čl. 8 odst. 1 nařízení EU č. 511/2014, ale představuje 
postup s náležitou péčí při plnění závazků vyplývajících z Nagojského protokolu.
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