
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ  
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ             ISO 9001 

Nakládání s mikroorganismy z 
hlediska ochrany zdraví rostlin 

 
Jitka Nováková 

oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru 
 



Proč je potřeba povolení k manipulaci a 
dovozu/přemístění karanténního materiálu: 
 
 

• prevence proti zavlékání a rozšiřování ŠO rostlin při 
mezinárodní výměně materiálu k výzkumným účelům 

 
• materiál, u kterého není zaručena nepřítomnost 

karanténních ŠO ze seznamu 
 

• stanoven seznam karanténních ŠO, které se nesmí běžně 
dovážet/přemísťovat – vyhláška č. 215/2008 Sb. a také 
nařízení ÚKZÚZ k ochraně proti zavlékání a šíření určitých 
ŠO 
 



 
 
• k regulovaným ŠO v EU se řadí i ŠO, u kterých je regulace 

stanovena dočasnými právními předpisy = rozhodnutí Komise EU 
o opatřeních proti zavlékání těchto ŠO do EU a proti jejich 
rozšiřování na území EU 
 

• na základě těchto rozhodnutí jsou v ČR přijímána mimořádná 
rostlinolékařská opatření proti zavlékání těchto ŠO a to formou 
nařízení ÚKZÚZ  



 
 
• uvedená nařízení ÚKZÚZ jsou publikovaná na webových 

stránkách ÚKZÚZ – nabídka Ochrana proti ŠO – Vnitřní trh EU a 
fytosanitární informace – Fytosanitární opatření 
 
 

• z bakterií je to např. Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

• z virů Pepino mosaic virus 

• z hub Phytophtora ramorum a Giberella circinata  
       (anam. Fusarium circinatum) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Legislativa ČR 
 
 

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

 
• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 

změně některých souvisejících zákonů  
 



Legislativa EU 
 
 

• Směrnice 2000/29/ES - Směrnice Rady ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným 
produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování 
na území Společenství 
 

• Směrnice Komise 2008/61/ES, kterou se stanoví 
podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo 
vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet 
některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné 
produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V 
směrnice Rady 2000/29/ES 



Legislativa EU 
 
 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, č. 652/2014 a č. 
1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 
74/647/EHS, 93/85/EHS, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 
2007/33/ES 

 
• většina ustanovení se použije od 14. 12. 2019 
 



Škodlivý organismus (ŠO) 
 

 
• druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo 

původců chorob (například virů, bakterií, hub) škodící 
rostlinám nebo rostlinným produktům  
 

• dle § 7 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. 
 



Typ karanténního materiálu 
 

 
• je vývojové stadium organismu, forma kultury apod.  

 
• u rostlin ve vhodných případech název odrůdy  

a informace, zda se jedná o celou rostlinu nebo část 
rostliny (a jakou), je-li připojen pěstební substrát apod. 

 



Rozdíl mezi dovozem a přemístěním 
 

 
• Dovoz -  zásilka karanténního materiálu, která se 

dováží ze třetí země do ČR nebo prováží přes ČR 
 
 

• Přemístění - dodávka karanténního materiálu, která se 
přemísťuje z ČR na území členských států EU nebo z 
členských států EU na území ČR nebo se přemísťuje po 
území ČR 

 



Co předchází dovozu/přemístění 
 

 
• žádost o povolení přechovávání karanténního 

materiálu a jiné manipulace s ním 
 

• posouzení vhodnosti místa určeného k manipulaci s 
karanténním materiálem a dalších skutečností 
uvedených v žádosti 
 

• vydání rozhodnutí o povolení k přechovávání 
karanténního materiálu 



Žádost 
 

 
• formulář žádosti poskytne ÚKZÚZ 
 
• formulář žádosti je též umístěn na internetových 

stránkách ÚKZÚZ 
 

• k žádosti je nutné dle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
přiložit kolkovou známku v hodnotě 500,- Kč 



Žádost 
 

 
• žadatel – fyzická nebo právnická osoba 
 
• jméno nebo název firmy (organizace), název 

karanténního materiálu, adresa a popis místa pro 
přechovávání kar. materiálu, stručný postup práce a 
pokusů, navrhovaný postup zničení kar. materiálu 



Posouzení místa 
 
 
• cíl: ověření údajů uvedených v žádosti; posouzení rizika 

úniku ŠO z prostor vymezených k manipulaci s nimi 
 
 protokol dle § 18 správního řádu o ústním jednání a 

ohledání na místě 



Posouzení místa 
 
 
• podmínky bezpečné manipulace jsou uvedeny v příloze 

č. 5 vyhlášky č. 215/2008 Sb. 
 

• vydání rozhodnutí o povolení přechovávání 
karanténního materiálu a jiné manipulace s ním – 
platné po dobu 5 let 
 
 



Posouzení místa 
 
Příloha č. 5 – podmínky bezpečné manipulace 
Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem: 
 

• technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých 
organismů zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti, 

• jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti 
spojené s manipulací s karanténním materiálem, 

• omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, 
popřípadě, je-li to účelné, i do přilehlé oblasti, který je 
povolen pouze oprávněným jmenovaným osobám, 

• vhodné označení vymezených prostor a zařízení 
udávající druh činnosti a osobní odpovědnost, 



Příloha č. 5 – podmínky bezpečné manipulace 
Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem: 
 

• vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky 
pracovních postupů, včetně postupů pro případ úniku 
škodlivých organismů, 

• vhodný bezpečností a poplachový systém, 

• vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí 
škodlivých organismů do vymezených prostor a zařízení 
a jejich šíření v nich, 

• ochranná opatření pro vzorkování karanténního 
materiálu a jeho přemísťování v rámci vymezených 
prostor, 

 



Příloha č. 5 – podmínky bezpečné manipulace 
Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem: 
 

• ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou 
zeminou a vodou, jsou-li potřebná, včetně zajištění 
vhodného vybavení k jejich likvidaci, 

• vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro 
osoby, prostory a zařízení, 

• vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného 
materiálu, 

• vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, 
včetně testování. 

 
 

 



Povolení dovozu a přemístění karanténního materiálu 
 
• žádost o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetích 

zemí, přemístění karanténního materiálu z jiného členského 
státu EU 
 

• ověření, zda má žadatel povolení přechovávání daného 
karanténního materiálu a jiné manipulace s ním (zda 
množství materiálu odpovídá kapacitě pracoviště, zda se 
jedná o odpovědné osoby schválené v rozhodnutí o 
přechovávání) 

 
• vydání rozhodnutí o povolení dovozu nebo přemístění 

 
• vydání oprávnění k dovozu nebo přemístění 

 
 



Žádost 
 

 
• formulář žádosti poskytne ÚKZÚZ 
 
• formulář žádosti je též umístěn na internetových 

stránkách ÚKZÚZ 
 

• K žádosti je nutné dle zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
přiložit kolkovou známku v hodnotě 500,- Kč 



Oprávnění (Letter of Authority) 
 

 
• každá zásilka (dodávka) musí být při vstupu na území 

ČR a po celou dobu přemísťování karanténního 
materiálu po území ČR doprovázena tímto dokladem, 
povolujícím dovoz (přemístění) 
 

• Rostlinolékařské osvědčení, Rostlinolékařský pas – v 
případě, že je karanténní materiál zároveň rostlinou, 
rostlinným produktem 
 



Uvolnění karanténního materiálu z karanténního 
režimu 
 
• dle žádosti žadatele lze karanténní materiál poté, co 

byl otestován na příslušné ŠO, uvedené v příloze č. 7 k 
vyhlášce, a byl shledán prostým těchto ŠO, z 
karanténního režimu uvolnit 
 

• postupy jsou uvedeny v příloze č. 7 k vyhlášce 
 

• u materiálu, který není uveden v části A přílohy č. 7 k 
vyhlášce, stanoví ÚKZÚZ nezbytný rozsah 
požadovaného testování  



Uvolnění karanténního materiálu z karanténního 
režimu 
 
 
• jedná se především o rostliny Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., Pyrus L., Malus Mill., Cydonia 
Mill., Prunus L. a jejich kříženců a Fragaria L., rostliny 
Vitis L., rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných 
druhů Solanum L., nebo jejich kříženců, určené 
k pěstování 



Vývoz a přemístění karanténního materiálu 
 
 
• Vývoz do třetích zemí – fytosanitární požadavky 

dovážející země 
 
 

• Přemístění z ČR do jiného státu EU – ÚKZÚZ potvrdí 
oprávnění pro přemístění karanténního materiálu 



Nejčetnější dovozy a přemístění  
 
 

• zemina (stanovení obsahu znečišťujících látek; 
stanovení nových druhů kroužkovců),  

• Phytophtora spp.,  

• tospoviry (Tomato spotted wilt virus a Impatiens 
necrotic spot virus),  

• Spodoptera littoralis aj. 



 
 

Děkuji za pozornost 
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