Komodity, které podléhají povinné rostlinolékařské kontrole v souladu § 18 odst. 1 Prováděcí
vyhlášky č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů rostlin a rostlinných produktů (dále jen vyhláška), jsou uvedeny v příloze č. 9 části B
vyhlášky a musí být u nich provedena dovozní rostlinolékařská kontrola.
- veškeré živé rostliny, vč. hlíz, cibulí a oddenků
- osiva z čeledi Cruciferae (brukvovité)
Graminae (trávy)
Trifolium sp. (jetel)
původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
- osivo Triticum (pšenice), Secale (žito), Triticosecale (žitovec) původem z Afgánistánu, Indie,
Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, JAR a USA
- osivo Capsicum (paprika)
Helianthus annuus (slunečnice)
Lycopersicon lycopersicum (rajče)
Medicago sativa (vojtěška)
Prunus sp. (slivoně)
Rubus sp. (maliník, ostružiník)
Oryza sp. (rýže)
Zea mays (kukuřice)
Allium ascalonicum (cibule šalotka)
Allium cepa (cibule)
Allium porrum (pór)
Allium schoenoprasum (pažitka)
Phaseolus (fazol)
- řezané rostliny (části rostlin) – Castanea (kaštanovník), Dendrathema (chryzantéma,
listopadka), Dianthus (hvozdík), Gypsophila (šater, nevěstin závoj), Pelargonium (muškáty),
Phoenix (datlovník), Populus (topol, osika), Quercus (dub), Solidago (zlatobýl) a řezané květy
z čeledi Orchideaceae (orchideje)
- části rostlin jehličnanů (Coniferales), Acer saccharum (javor) z USA a Kanady, Prunus
(slivoně) z neevropských zemí, řezané květiny Aster (astra), Eryngium (máčka), Hypericum
(třezalka), Lisianthus (plchokvět, jícnovka), Rosa (růže) a Trachelium původem
z neevropských zemí
- řezanou listovou zeleninu Apium graveolens (celer) a Ocimum (bazalka)
- hlízy bramboru Solanum tuberosum- většinou zákaz dovozu
- plody Citrus (citrusy), Fortunella, Poncirus a jejich kříženců, Momordica a Solanum
melongena (lilek)
- plody Annona (láhevník), Cydonia (kdoule), Diospyros (kaki, churma), Malus (jabloň),
Mangifera (mango), Passiflora (mučenka), Prunus (slivoň), Psidium (kvajava), Pyrus
(hrušeň), Ribes (rybíz, angrešt), Syzigium (hřebíčkovec) a Vaccinium (borůvka), původem
z neevropských zemí
- samostatná kůra – jehličnanů, původem z neevropských zemí, Acer saccharum (javor),
Populus (topol, osika), Quercus (dub), mimo Quercus suber (dub korkový)

- Fraximus (jasan), Juglans madshurica (ořešák), Ulmus davidiana (jilm), Ulmus parvoflora
(jilm) a Pterocarya rhoifolia (lapina), původem z Kanaday, Číny, Japonska, Mongolska,
Korejské republiky, Ruska, Tchajwanu a USA
- dřevo – Quercus (dub), původem z USA
- dřevo – Platanus (platan), původem u USA a Arménie
- dřevo – Populus (topol, osika), včetně hraněného dřeva, původem ze zemí amerického
kontinentu
- dřevo - Acer saccharum (javor), vč. dřeva hraněného, původem z USA a Kanady
- dřevo – jehličnany (Coniferales), vč. dřeva hraněného, původem z neevropských zemí,
Kazachstánu, Ruska a Turecka
- dřevo - Fraximus, Juglans madshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvoflora a Pterocarya
rhoifolia, původem z Kanaday, Číny, Japonska, Mongolska, Korejské republiky, Ruska,
Tchajwanu a USA
- zemina a jiné pěstební substráty
- zrno Triticum (pšenice), Secale (žito), Triticosecale (žitovec) původem z Afgánistánu, Indie,
Iráku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pákistánu, JAR a USA
Komodity, které nepodléhají dovozní rostlinolékařské kontrole (příklady, výčet nemůže být
kompletní):
- potraviny jako mouka, rýže, luštěniny, zpracované rostlinné produkty
- marmelády, sušenky, zavařeniny
- čaj, káva a veškeré sušené rostliny
- sušené ovoce a zelenina, koření
- semena exotických rostlin, kaktusů
- výrobky ze dřeva, které jsou impregnované, natřené nebo napuštěné
- seno, sláma, stelivo pro převážená zvířata
- veškeré zpracované potraviny
Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv jsou definovány v § 4 odst.
5 vyhlášky. Na malá množství se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určeny pro pokusné, vědecké
nebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona a jde nejvýše o:
- ovoce a zelinu (kromě brambor) do 2 kg
- řezané květiny a části rostlin tvořících jednu kytici – 1 kytice
- osivo, kromě semen Solanum tuberosum (brambor) do max. množství 5 sáčků v originálním
balení pro drobný prodej
Pokud dovezená zásilka obsahuje výše uvedené komodity, které podléhají dovozní
rostlinolékařské kontrole, ale jsou dováženy v množství do uvedených hodnot, je možné zásilku
propustit bez provedení kontroly.

V případě nejasností vždy kontaktujete pracovníky Státní rostlinolékařské
správy:
Státní rostlinolékařská správa, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6
Tel.: 235 010 302, fax: 235 010 363, e-mail: ovfk@srs.cz
Webové stránky: www.srs.cz

