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Nařízení o zdraví rostlin

Plant Health Regulation (PHR)

= Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2031

o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům (ŠO) rostlin 

• Stěžejní fytosanitární předpis EU upravující (staro)nový 
fytosanitární režim

• Platnost od 2016 – účinnost od 14.12.2019



Nařízení Komise provádějící nařízení (EU) 2016/2031 účinná od 
14.12.2019 (nejdůležitější pro osiva, brambor, zeleniny…)

▪ 2017/2313 – formální náležitosti RL pasů

▪ 2018/2019 – seznam vysoce rizikových komodit s předběžným zákazem 
dovozu (vše dřeviny nebo plody)

▪ 2019/66 – pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední kontroly

▪ 2019/1702 – seznam prioritních ŠO 

▪ 2019/2072 – jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti ŠO 
(seznamy regul. ŠO, rostlin..) – výjimky – účinnost od 14.12.2021

• 2019/827 – kritéria, která musí splňovat profesionální provozovatelé, pro 
udělení oprávnění k vystavování RL pasů

• Rostliny pro které nebude nutno uvádět na RL pasu kód vysledovatelnosti 
(pod písm. C) – v přípravě……  

Nařízení Komise provádějící nařízení (EU) 2016/2031 účinná od 

14.12.2020 (nejdůležitější pro osiva, brambor, zeleniny…)



• Nařízení EP a 
Rady 2016/2031 +

• (Velké) prováděcí 
nařízení KOM 
2019/2072 + ………..

• Novela 369/2019 
zákona o RL péči

• Vyhláška MZe č. 
5/2020 nahrazující č. 
215/2008

Směrnice Rady   
2000/29/ES

Zákon č. 326/2004 o RL 
péči

Vyhláška 
č. 215/2008

Účinnost do 13.12.2019 od 14.12.2019

Vztah hlavních fytosanitárních předpisů EU a ČR 
(zjednodušeno)

†

†

od 15.1. /25.1.2020



• Novela č. 369/2019 zákona č. 324/2004 Sb. o RL péči
• Účinnost 15.1.2020

• Procesně řeší registraci, oprávnění k vystavování RL pasů, 
prohlídky rostlin (šetření) ÚKZÚZ před vystavením RL pasů

• Národní úpravy nařízení EU o ŠO
• přemisťování dodávek v rámci provozoven jednoho provozovatele bez 

RL pasu

• malá množství osiv bez nutnosti registrace

• Přechodná ustanovení (uznání dosavadní registrace, platnost 
oprávnění k vydávání RL pasů)

• Prováděcí vyhláška č.5/2020 o ochranných opatřeních 
proti ŠO 

• Účinnost od 25.1.2020

• Pravidla e-learningového kurzu a testu k udělení oprávnění k 
vydávání RL pasů

• Upřesnění postupu při dovozu a vývozu do 3.zemí + nové 
formuláře fytocertifikátu 

Novela č. 369/2019 RL zákona



Kde si lze nové předpisy přečíst?



Nová kategorizace ŠO
podléhajících fytosanitární regulaci v EU (dle 

mezinárodních pravidel)

Zákaz zavlékání do EU / 
chráněných zón 

a šíření po tomto území

Zákaz zavlékání a 
šíření jen rostlinami k 

pěstování



foto CSL, gd.eppo.int

Agroscope FAW Wädenswil,gd.eppo.int

molice bavlníková

KŠO 
pro celou Unii

KŠO pro chráněné 
zóny

Regulované nekaranténní 
ŠO

Prioritní ŠO

„VIP“

Oregon State University (Rondon), gd.eppo.int foto CSL, gd.eppo.int

Bactericera cockerelli Původce bakter. Kroužkovitosti bramboru

Původce bakter. vadnutí rajčete



KŠO pro EU, které se mohou vyskytnout na zelenině:

• JEJICHŽ VÝSKYT JE NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM – prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, příloha II B

KŠO hostitelská rostlina

Ralstonia solanacearum (+ Ralstonia
pseudosolanacearum, Ralstonia syzigii subsp. 
celebensis a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis)

lilek rajče (S. lycopersicum), lilek vejcoplodý (S. melongena)

Xylella fastidiosa hostitelské (výskyt bakterie zjištěn v EU) levandule, rozmarýn; 
dotčené (výskyt bakterie zatím nezjištěn v EU, ale zjištěn jinde ve 
světě) brukev, lilek rajče, lilek vejcoplodý, majoránka, meduňka

Synchytrium endobioticum lilek rajče, lilek vejcoplodý, a to bez vyvolání nádorotvorné reakce

Globodera pallida lilek rajče, lilek vejcoplodý, paprika

Globodera rostochiensis lilek rajče, lilek vejcoplodý, paprika

Meloidogyne chitwoodi např. mrkev obecná, lilek rajče

Meloidogyne fallax např. mrkev obecná, lilek rajče 

Tomato leaf curl New Delhi virus cuketa, lilek vejcoplodý, meloun cukrový (Cucumis melo), meloun 
vodní (Citrullus lanatus), okurka setá, paprika, lilek rajče, tykev 
obecná a tykev pižmová (Cucurbita moschata)



KŠO pro chráněné zóny
prováděcí nařízení (EU) 2019/2072, příloha III

KŠO chráněná zóna

Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)
Molice bavlníková

a) Irsko; b) Švédsko; c) Spojené království

Leptinotarsa decemlineata
Mandelinka bramborová

a) Irsko; b) Španělsko (Ibiza a Menorka); c) Kypr; d) Malta; e) 
Portugalsko (Azory a Madeira); f) Finsko (oblasti Ålandy, Häme, 
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); g) Švédsko (kraje 
Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne); h) Spojené 
království

Vrtalka Liriomyza bryoniae a) Irsko; b) Spojené království (Severní Irsko)

Vrtalka Liriomyza huidobrensis a) do 30. dubna 2020: Irsko; b) do 30. dubna 2020: Spojené 
království

Vrtalka Liriomyza trifolii a) do 30. dubna 2020: Irsko; b) do 30. dubna 2020: Spojené 
království 

zdroj obrázku: Rostlinolékařský portál



ŠO, proti kterým jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská 
opatření na zelenině - Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete

Rostliny (osivo, sadba) mohou být přemísťovány v EU, pokud splňují jeden z těchto 
požadavků: 

a) pocházejí z oblastí, v nichž se ToBRFV nevyskytuje (což je i území ČR)
b) jde-li o sadbu: 

i) pocházejí ze stanoviště produkce, na němž se ToBRFV nevyskytuje, jak vyplývá z 
úředních kontrol provedených v době vhodné k zjištění výskytu ToBRFV; a 

ii) byly získány z osiva, které buď pochází z oblastí, které jsou prosté ToBRFV, nebo z 
osiva, které bylo na ToBRFV úředně testováno v reprezentativním vzorku s 
použitím vhodných metod a bylo v těchto testech shledáno prostým ToBRFV

c) u osiva byl proveden úřední odběr vzorků a testování na ToBRFV v reprezentativním 
vzorku s použitím vhodných metod a osivo bylo v těchto testech shledáno prostým ToBRFV

ŠO hostitelské rostliny

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)

lilek rajče a paprika setá
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Regulované nekaranténní škodlivé organismy na osivu 
zeleniny (část)– nařízení (EU) 2019/2072, příloha IV část F

RNŠO Rostliny k pěstování (rod či druh) Prahová hodnota

Clavibacter michiganensis ssp. 

michiganensis

lilek rajče 0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, X. 

fuscans subsp. fuscans

fazol obecný 0 %

Xanthomonas euvesicatoria, X. gardneri, 

X. perforans, X. vesicatoria

paprika setá, lilek rajče 0 %

Ditylenchus dipsaci cibule kuchyňská, pór zahradní 0 %

Pepino mosaic virus lilek rajče 0 %

Potato spindle tuber viroid paprika setá, lilek rajče 0 %

Přehled RNŠO: 

http://eagri.cz/public/web/file/640570/Seznam_RNSO_pro_Unii_a_urcitych_r

ostlin_k_pestovani_s_kategoriemi_a_prahovymi_hodnotami.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/640570/Seznam_RNSO_pro_Unii_a_urcitych_rostlin_k_pestovani_s_kategoriemi_a_prahovymi_hodnotami.pdf


➢RL osvědčení a prohlídka při vstupu do EU: povinné pro všechny 
dovážené živé rostliny a rostl. produkty

• neplatí pouze pro plody Ananas comosus, Cocos nucifera, Durio zibethinus, Musa spp. 
a Phoenix dactylifera

➢preventivní zákaz dovozu vysoce rizikových rostlin, dovoz lze 
povolit až podle výsledku posouzení fytokaranténních rizik dovozu 
z určité třetí země 

• např. řada druhů dřevin, jejichž dovoz byl dříve povolen, jako rody Betula, Fagus, Quercus, 
Malus, Prunus….

➢při vstupní RL kontrole se bude sledovat i výskyt regulovaných 
nekaranténních ŠO

Dovoz ze třetích zemí
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➢ Postup v zásadě beze změn, vývozci musí 

být registrováni

➢Nové – předvývozní osvědčení: jednotný 

formulář pro potvrzení fytosanitárních záruk u 

vyvážených komodit (osivo), které byly 

vypěstovány v jiném členském státě EU než 

je vyvážející stát = komunikace mezi RL úřady 

v EU

➢E-PHYTO – zavedení v EU do několika let

Vývoz do třetích zemí
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Registrace pro RL účely (I)

• Registrace nadále u ÚKZÚZ – jednotný registr a veškerá řízení o 

registrace svodně vede Odbor osiv a sadby Praha

• Registrovat se musí podnikatel, který 

• dováží do EU rostlinné komodity na které se vyžaduje RL dovozní 

osvědčení (fytocertifikát)

• uvádí do oběhu na území EU rostlinné komodity, na které je vyžadován 

RL pas 

• hodlá vydávat RL pasy

• vyváží do třetích zemí rostlinné komodity, na které je vyžadován vývozní 

fytocertifikát



Registrace pro RL účely (II)

• Změna formuláře žádosti – viz web ÚKZÚZ, žádost 

zpoplatněna – 100 Kč kolek, kromě žádosti žádné další 

podmínky, vydán doklad o registraci 

• Lze kombinovat s žádostí o oprávnění k vystavování RL 

pasů

• Dodavatelé RM a další podniky zaregistrované v Jednotném 

registru ÚKZÚZ do 15.1.2020 = registrace nadále platná

• stávající registrační číslo (xxxx) se mění na CZ-xxxx

• povinnost případné aktualizace údajů do 14. března 2020

• Výjimky z registrace:

• Prodej přímo a výlučně konečným (nepodnikajícím) uživatelům 

/kromě prodeje formou smluv na dálku = e-shopy/



Oprávnění k vystavování pasů
• Osoby registrované v jednotném registru 
ÚKZÚZ do 15.1.2020 – považovány za 
oprávněné k vystavování RL pasů

• Do 15.1.2021 musí složit (stačí 1 osoba v podniku)
na základě žádosti e-learningový test – spuštěn na 
webu ÚKZÚZ (30 otázek, 25 správně)

• Osoby registrované pro 15.1.20 – musí 
požádat o oprávnění (spolu s žádostí o 
registraci) a složit test v rámci řízení o žádosti



• Jednotný formát a struktura pasů 
• usnadnění identifikace RL pasu v kterémkoliv 

jazyce = vždy slova PLANT PASSPORT v AJ
• usnadnění ověření, zda pas obsahuje všechny 

předepsané náležitosti (A – D)
• pravidla pro formát pasu např. vždy v kombinaci s 

úřední návěskou pro rozmnožovací materiál 

• Umístění pasů: jednotlivé rostliny, balení, dodávka 
(návěska xx dodací list, faktura) = vysledovatelnost 
původu

Rostlinolékařské pasy
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Pasová povinnost pro rostliny zelenin 

Pasová povinnost při přemisťování sadby a osiva zelenin v rámci území 
Unie:

Rostliny k pěstování (sadba), 
kromě osiv

Osivo

všechny rostliny bez ohledu na rod, 
druh, přemísťované a určené k 
pěstování

Allium cepa
Allium porrum
Capsicum annuum 
Phaseolus coccineus
Phaseolus vulgaris 
Pisum sativum
Solanum lycopersicum
Vicia faba

bod 1. přílohy XIII (2019/2072) bod 6. přílohy XIII (2019/2072)



Výjimky z povinnosti vystavení pasů

• Pro rostliny

• prodávané již přímo konečným spotřebitelům (kromě 
prodeje v e-shopech a dodávek do chráněných zón)

• přemísťované v rámci provozoven jednoho a téhož
registrovaného provozovatele na celém území ČR

• s požadavky pouze na RNŠO – soulad s výjimkami 
stanovenými dle marketingových směrnic Rady (jde-li o 
přesun, který není uváděním do oběhu - např. osivo z pole 
na čističku)

• na které se vztahují pouze požadavky na RNŠO – jen 
dočasně do 14. 12. 2020 (tj. osivo zelenin, kromě rajčete a 
papriky)



RL šetření před vydáním RL pasů 

• Jde o prohlídku rostlin zaměřenou na příznaky KŠO a RNŠO včetně
případného odběru vzorků a jejich testování

• Provádí provozovatel oprávněný k vystavování RL pasů, ÚKZÚZ v
případech jde-li o:

• porost nebo osivo podléhající uznávacímu řízení

• požadavek na prohlídku okolí místa produkce, k němuž nemá
provozovatel přístup

• požadavek, který má být ověřen přímo úřadem (např. úřední
testování)

• podezření na výskyt regulovaného ŠO

který se nesmí vyskytovat

• vystavování pasů přímo ÚKZÚZ



Fytosanitární požadavky na sadbu zelenin, které musejí být splněny 

před dovozem ze třetích zemí do EU a před přemístěním rostlin 

původem z EU v EU – příloha VIIII nař. EK 2019/2072 - příklad:

13. lilek rajče, lilek vejcoplodý, 
paprika setá; kromě osiva

Úřední potvrzení, že: 
a) rostliny pocházejí z oblastí, které 

byly shledány prostými Ralstonia
solanacearum,

nebo
b) na rostlinách na místě produkce 

nebyly od začátku posledního 
ukončeného vegetačního období 
pozorovány příznaky výskytu 
Ralstonia solanacearum
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Rok 2020 = Mezinárodní rok zdraví rostlin

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A 
PŘEJI VŠE DOBRÉ V ROCE 2020


