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II. 
 

Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne ……2019, 

 
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 
Sb. a zákona č. …/2019 Sb. (dále jen „zákon“): 
 
 

§ 1 
 

Předmět  
 

Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a provádí 
ustanovení zákona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým organismům. 
______________________ 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení 
směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES 
a 2007/33/ES, v platném znění. 
 

 
§ 2 

 
Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo 

reprodukčního materiálu 
[K § 6 zákona] 

 
(1) Průzkum podle § 6 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů, jejichž 

přítomnost je překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních předpisů2),3) 

se provádí u 
 
a) porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy vinné před 

založením porostu rostlin rodů Castanea Mill., Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Humulus 
L., Malus Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vaccinium L., Vitis L. a 
druhů Corylus avellana L. a Juglans regia L., určeného k produkci šlechtitelského 
rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního 
rozmnožovacího materiálu, nebo 
 
______________________ 
2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., 
Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. 
a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní 
způsob reprodukce. 

 
 

§ 3 
 

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů 
[K § 13 odst. 3 zákona] 

 
(1) Rozsah znalostí profesionálních provozovatelů nezbytných k provádění šetření pro 

účely vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších 
kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů, je uveden 
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Za dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterých 
se tyto znalosti týkají podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031, se považují 
rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou uvedeny pro příslušného profesionálního 
provozovatele v úředním registru profesionálních provozovatelů vedeném podle § 12 odst. 1 
písm. b) zákona.  

 
(2) Profesionální provozovatel prokazuje znalosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 

k této vyhlášce úspěšným složením distančního testu umístěného na internetových stránkách 
Ústavu. Distanční test obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně v případě nejméně 25 
správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je 60 minut a test je možné složit nejpozději do 
30 dnů ode dne získání přístupu profesionálního provozovatele k distančnímu testu.  

 
CELEX: 32016R2031 

 
 

§ 4 
 

Rostlinolékařský doklad o přesunu 
[K § 25b zákona] 

 
 (1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních jazyků Evropské unie do kolonek č. 7, 8 a 
9 v rostlinolékařském dokladu o přesunu; konečný výsledek dovozní rostlinolékařské kontroly 
se uvede v kolonce č. 10. 

 
 (2) Dovozce potvrzuje rostlinolékařský doklad o přesunu v kolonce č. 4 
rostlinolékařského dokladu o přesunu.  
 
 (3) Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky je uveden v příloze č. 2 k této 
vyhlášce.  
 
 

§ 5 
 

Požadavky na dopravu zásilky nebo partie 
[K § 25b odst. 3 zákona] 

 
(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo 

s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25a odst. 1 
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zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky 
nebo partie zůstala nezměněna. 

 
(2) Skladování zásilky nebo partie ve schváleném místě podle § 25a odst. 1 zákona 

musí být zajištěno odděleně od ostatních zásilek nebo partií, dokud není dokončena dovozní 
kontrola této zásilky nebo partie.  

 
 

§ 6 
 

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů 
[K § 28 odst. 2 a 4 zákona] 

 
(1) Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření 

a zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření 
škodlivých organismů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

 
(2) Vývozní šetření zahrnuje 

a) prohlídku vyvážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v místě výroby, 
uskladnění, zpracování,  
b) odběr vzorků vyvážené komodity, popřípadě surovin potřebných k její výrobě,  
c) prohlídku skladovacích prostor, prostor výroby a zpracování vyvážené komodity,  
d) prohlídku používaných obalů, popřípadě jejich uskladnění,  
e) prohlídku dopravních a přepravních prostředků,  
f) prohlídku pěstebních ploch vyvážené komodity,  
g) kontrolu provedeného ošetření a prověření dodaných dokladů k chemickému nebo 
fyzikálnímu ošetření, nebo 
h) kontrolu splnění podmínek při zpracování, ošetření, balení a skladování vyvážené komodity 
s ohledem na možnou kontaminaci škodlivými organismy. 

 
(3) Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich 

nevyvolávají viditelné příznaky napadení, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.  
 
(4) Vzory rostlinolékařských osvědčení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
 

CELEX: 32016R2031 
 
 

§ 7 
 

Předvývozní osvědčení 
[K § 29 odst. 3 zákona] 

 
Vzor předvývozního osvědčení je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
 

CELEX: 32016R2031 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ 8 
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Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se: 

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

2. Vyhláška č. 159/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. 

3. Vyhláška č. 76/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
vyhlášky č. 159/2009 Sb. 

4. Vyhláška č. 382/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Vyhláška č. 442/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Vyhláška č. 104/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Vyhláška č. 11/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 

§ 9 
 

Účinnost 
 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
 

2. § 4, 5 a příloha č. 2 k této vyhlášce pozbývají platnosti ke dni 14. prosince 2020. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. … Sb. 

Rozsah znalostí nezbytný k získání oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů 

1. Znalosti o karanténních škodlivých organismech pro Unii a pro chráněné zóny, o škodlivých 
organismech, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, 
a o regulovaných nekaranténních škodlivých organismech pro Unii, a znalosti postupů a 
opatření, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření těchto škodlivých organismů. 

2. Znalosti o povinnostech profesionálních provozovatelů stanovených nařízením (EU) 
2016/2031 a zákonem a souvisejících se situací při výskytu anebo podezření z výskytu 
škodlivých organismů stanovených podle nařízení (EU) 2016/2031.  

3. Znalosti náležitostí rostlinolékařských pasů a postupů při připojování rostlinolékařských 
pasů k rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům. 

4. Znalosti systémů a postupů umožňujících splnit profesionálnímu provozovateli povinnosti 
týkající se vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, v souladu s čl. 69 
a 70 nařízení (EU) 2016/2031. 

5. Znalosti nezbytné k provádění šetření u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, 
kterých se týká čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. … Sb. 
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Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu 

 
 

1. Rostlinolékařský doklad o přesunu 
uvedený v čl. 1 odst. 3 písm. c) 
směrnice Komise 2004/103/ES 

 

2. ROSTLINOLÉKAŘSKÝ 
DOKLAD O PŘESUNU  

č.: EU/CZ/  

3. Totožnost zásilky1) – Tato zásilka obsahuje rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět podléhající dovozní 
rostlinolékařské kontrole  (včetně  kódu  TARIC): 
.................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………................ 
Číslo  rostlinolékařského  osvědčení  nebo  rostlinolékařského  osvědčení  pro  reexport: 
.................................................................. 
Země vystavení: ........................................................................................................................................................................ 
Datum vystavení: ...................................................................................................................................................................... 
Rozlišující značka(y), čísla, počet balení, množství (hmotnost, jednotky): ............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
Číslo celní dokumentace: .......................................................................................................................................................... 
4. Registrační číslo dovozce: ................................................................................................................................................... 
Já, níže podepsaný dovozce, tímto žádám odpovědný úřad místa určení, aby provedl kontrolu totožnosti a kontrolu 
zdravotního stavu výše uvedených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na schváleném místě určení 
uvedeném níže, a zavazuji se dodržovat pravidla a postupy stanovené tímto odpovědným úřadem místa určení. 

Datum, jméno a podpis dovozce: ............................................................................................................................................. 
5.1. Stanoviště hraniční kontroly: 5.2. Podpis úřadu stanoviště hraniční kontroly (datum, jméno, razítko a 

podpis): 
 
........................................................................................................................ 

6. Místo určení schválené k provedení části dovozní rostlinolékařské kontroly 
A - ................................................................................... B - (nahrazuje A)............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty se přepravují na výše uvedené(á) schválené(á) místo(a) určení v souladu 
s dohodou uzavřenou mezi2:...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
Bez úředního souhlasu nelze zásilku přepravit na jiná místa než na místa uvedená výše. 
7. Kontrola dokladů           □ 8. Kontrola totožnosti          □ 9. Fyzická kontrola           □ 
 
Místo/datum: ......................................... 
Jméno:.................................................... 
Razítko/podpis: ..................................... 
 
 

 
Místo/datum: ............................. 
Jméno:........................................ 
Razítko/podpis: ......................... 

 
Místo/datum: ............................................. 
Jméno:........................................................ 
Razítko/podpis: ......................................... 

10. Rozhodnutí 
□ Propuštění 
      Místo/datum: .............................................................. Razítko/podpis: .............................................................................. 
      Jméno: ........................................................................ 
     Číslo rostlinolékařského pasu EU (číslo série, týdne, partie)3: ............................................................................................ 
□ Úřední opatření 
      □ Odmítnutí vstupu                                                   □ Zničení  
      □ Přemístění na místo určení mimo Společenství     □ Nařízení karantény 
      □ Odstranění napadené/zamořené části                     □ Ošetření 
       
Poznámka:................................................................................................................................................................................ 
       
.................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. … Sb. 
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Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření a 

zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření 
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika 

zavlékání a šíření škodlivých organismů 
 

1. Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření 
jsou: 

  
- příjezdová cesta celoročně sjízdná osobním motorovým vozidlem, 
- umělé osvětlení, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při snížené 

viditelnosti, a 
- prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání dopravních 

prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů tak, aby bylo 
možno provést prohlídku všech partií celé zásilky včetně jejího vyskladnění nebo 
vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku. 

 
 

2. Zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření 
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika 
zavlékání a šíření škodlivých organismů jsou:  

 
- stůl, který umožňuje uskutečnit prohlídku ze zásilky odebraných vzorků a vystavit 

rostlinolékařské osvědčení, 
- vytápění na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, 
- připojení k elektrické síti a  
- přívod vody a odvod odpadní vody. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. … Sb. 
 

Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich 
nevyvolávají viditelné příznaky napadení 

 
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a 
šíření škodlivých organismů způsobujících na nich skryté napadení: 
  

a) rostliny okrasných bylinných druhů, keřů, stromů a zelenin určené k pěstování, 
pokud nejde o  

1. cibule, 
2. oddenkové hlízy, 
3. rostliny čeledi Graminae, 
4. oddenky, 
5. osivo, 
6. hlízy, 
7. tkáňové kultury, 
 

b) řezané květiny. 
 
 
Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách, rostlinných produktech 
a jiných předmětech, které představují vysokou míru rizika jejich zavlékání a šíření: 
 

a) třásnokřídlí (Thysanoptera), 
b) vrtalkovití (Agromyzidae). 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. … Sb. 
 

Vzory rostlinolékařských osvědčení 
 

1. Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa vývozce  
    Name and address of exporter 

2.  Rostlinolékařské osvědčení  
     Phytosanitary certificate  
     No. EU CZ/xxxxxx 

 
3. Ohlášené jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa příjemce 
 Declared name and address of consignee 

4. Vystaveno příslušnou organizací ochrany rostlin České republiky  
    Plant protection organisation of the Czech Republic 
     
    pro příslušnou organizaci ochrany rostlin v  
    to Plant Protection Organisation(s) of 

5. Místo původ 
    Place of origin 

6. Ohlášené přepravní prostředky 
    Declared means of conveyance 

 

Česká republika 
Czech Republic    

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture 

7. Ohlášené vstupní místo 
    Declared point of entry 
8. Rozlišovací znaky; počet a popis balení; název výrobku; botanické jméno rostlin 
 Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce; botanical name of plants  

9. Ohlášené množství 
    Quantity declared 

10. Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty byly zkontrolovány anebo testovány v souladu    
 s příslušnými úředními postupy a jsou považovány za prosté karanténních škodlivých organismů specifikovaných dovážející smluvní stranou a jsou považovány    
 za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející smluvní strany, včetně těch, které se týkají regulovaných nekaranténních škodlivých organismů. 
      Jsou považovány za prakticky prosté ostatních škodlivých organismů. 
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official   
procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary   
      requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests. They are deemed to be practically free from other pests. 
11. Dodatkové prohlášení 
      Additional declaration 

DEZINSEKČNÍ ANEBO DEZINFEKČNÍ OŠETŘENÍ 
Disinfestation and/or disinfection treatment 

Místo vydání 
Place of issue 
 
 
 Datum 
 Date 

 
 
 
 Jméno, příjmení a podpis                                           Razítko organizace  
 oprávněné osoby                                                      Stamp of organisation 
 Name and signature of                                    
 authorised officer                                                 

12. Způsob ošetření 
      Treatment 
13. Použitý přípravek (účinná látka) 
      Chemical (active ingredient) 

14. Trvání a teplota 
      Duration and temperature 

15. Koncentrace 
      Concentration 

16. Datum 
      Date 

17. Doplňující informace 
      Additional information 

 

см. обратиую ст. - Bitte wenden – t. s. v. p. – ver verso  
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РУССКИЙ 
 

  1. Наименование и адрес зкспортера 
  2. Фитосанитарный сертификат, No. EU CZ/ 
  3. Заявленное наименование и адрес получателя 
  4. Организация по защите растений Чешской Республики 
      Организации по защите растений  
  5. Место происхождения 
  6. Заявленный способ транспортировки 
  7. Заявленный пункт ввоза 

  8. Маркировка (Отличительные признаки); количество 
мест и описание упаковки; наименование продукции; 
ботаническое название растений 

  9. Заявленное количество 
10. Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты   
или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были  
обследованы и/или проанализированы согласно существующим  
  официальным процедурам и признаны свободными от карантинных  
  вредных организмов, перечисленных импортирующей  
  договаривающейся стороной, и отвечают действующим  
  фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся  
  стороны, включая таковые и для регулируемых некарантинных  
  вредных организмов. Считаются соответствующими официальным    
  требованиям по защите растений действующим в стране-импортёре. 
11. Дополнительная декларация 
Обеззараживание  
12. Способ обработки 
13. Химикат (действующее вещество) 
14. Экспозиция и температура  
15. Концентрация  
16. Дата 
17. Дополнительная информация 
Место выдачи 
Дата 
Фамилия и подпись уполномоченного лица  
Печать организации 

 
 

 
 
 
ESPAÑOL 

 
  1. Nombre y dirección del exportador 
  2. Certificado fitosanitario No. EU CZ/ 
  3. Nombre y dirección declarados del destinatario 
  4. Organización de Protección Fitosanitaria de la República Checa 
      Organización(es) de Protección Fitosanitaria de 
  5. Lugar de origen 
  6. Medios de transporte declarados 
  7. Punto de entrada declarado 
  8. Marcas distintivas de los bultos; número y descripción de los bultos; 
      nombre del producto; nombre botánico de las plantas 
  9. Cantidad declarada 
10. Se certifica que los vegetales, productos vegetales u otros artículos 
      reglamentádos más arriba descritos  han sido  inspeccionados y/o probados 
      conforme a procedimientos oficiales adecuados, y  se considera que están   
      exentos de plagas de cuarentenarias especifocadas por la parte contratante  
      importadora y cumplen las disposiciones fitosanitarias vigentes de la parte  
      contratante importadora, incluido en lo referente a las plagas no cuarantenarias  
      reglamentadas. Se considera que están sustancialmente libres de otras plagas. 
11. Declaración suplementaria 
Tratamiento de desinfestación y/o de desinfección 
12. Tratamiento 
13. Producto químico (ingrediente activo) 
14. Duración y temperatura 
15. Concentración 
16. Fecha 
17. Informacion adicional 
Lugar de expedición 
Fecha 
Nombre y firma del funcionario autorizado 
Sello de la Organización 

DEUTSCH 
 

  1. Name und Anschrift des Absenders 
  2. Pflanzengesundheitszeugnis Nr. EU CZ/ 
  3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers 
  4. Pflanzenschutzdienst von der Tschechischen Republik  
      an Pflanzenschutzdienst(e) von 
  5. Ursprungsort  
  6. Angegebenes Transportmittel 
  7. Angegebener Grenzübertrittsort 
  8. Unterscheidungsmerkmale; Zahl und Beschreibung der Packstücke; 
Name 
      des Erzeugnisses; botanischer Name der Pflanzen 
  9. Angegebene Menge 
10. Hiermit wird bescheinigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, 
      Pflanzenerzeugnisse oder anderen geregelten Gegenstände nach 
geeigneten 
      Verfahren amtlich untersucht und/oder getestet und für frei von 
      Quarantäneschadorganismen, die von der einführenden Vertragspartei 
benannt 
      wurden, befunden wurden und das sie den geltenden phytosanitären 
Vorschriften 
      der einführenden Vertragspartei, einschlieslich der Vorschriften für 
geregelte  
      Nicht Quarantäneschadorganismen, entsprechen. Sie gelten als 
praktisch frei von  
      anderen schädlinger 
11. Zusätzliche Erklärung 
Entseuchung und/oder Desinfizierung 
12. Behandlung 
13. Chemikalie (Wirkstoff) 
14. Dauer und Temperatur 
15. Konzentration 
16. Datum 
17. Sonstige Angaben 
Ort der Ausstellung 
Datum 
Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten 
Dienstsiegel  

 
 
 

FRANCAIS 
 
  1. Nom et adresse de ľexpéditeur 
  2. Certificat phytosanitaire No EU CZ/ 
  3. Nom et adresse déclarés du destinataire 
  4. Organisation de la protection des végétaux de la République Tchèque  
      à Organisation(s) de la protection des végétaux de 
  5. Lieu ďorigine 
  6. Moyen de transport déclaré 
  7. Point ďentrée déclaré 
  8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; 
    nom botanique des plantes 
  9. Quantité déclarée 
10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles 
      réglementés décrits cidessus ont été inspectés et/ou testés suivant des  
      procédures officielles appropriées et estimés exempts d'organismes  
      de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice;  
      et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur  
      de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les 
      organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement 
exempts  
      d'autres organismes nuisibles 
11. Déclaration supplémentaire 
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection 
12. Traitement 
13. Produit chimique (matière active) 
14. Durée et température 
15. Concentration 

16. Date 
17. Renseignements complémentaires 
Lieu de délivrance 
Date 
Nom et signature du fonctionnaire autorisé 
Cachet de ľOrganisation 
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1. Jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa vývozce  
    Name and address of exporter 

2. Rostlinolékařské osvědčení pro reexport 
   Phytosanitary certificate for reexport 
   No. EU CZ/xxxxxx 

 
3. Ohlášené jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa příjemce 
 Declared name and address of consignee 

4. Vystaveno příslušnou organizací ochrany rostlin České republiky  
    Plant protection organisation of the Czech Republic 
 
    pro příslušnou organizaci ochrany rostlin v  
    to plant protection organisation(s) of 

5. Místo původu 
    Place of origin 

6. Ohlášené přepravní prostředky 
    Declared means of conveyance 

                          
Česká republika                                                                                                             
Czech Republic 

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture 7. Ohlášené vstupní místo 

    Declared point of entry 

8. Rozlišovací znaky; počet a popis balení; název výrobku; botanické jméno 
 Distinguishing marks; number and description of packages; name of produce; botanical name of plants  

9. Ohlášené množství 
    Quantity declared 

10. Potvrzujeme, že výše uvedené rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty výše uvedené 
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above 
- byly dovezeny do České republiky z ............................................................................................................................................................................ (země původu) a 
were imported into the Czech Republic from (country of origin) 

- a byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením č. .............................................(*) □ jehož   originál  □ ověřená kopie je připojena k tomuto osvědčení, 
and covered by phytosanitary certificate No.  (*) original/certified true copy of which is attached to this certificate,  

- jsou (*)  □ baleny  □ přebaleny  □ v původním  □ v novém obale, 
that they are (*) packed/repacked in original/new containers, 

- podle (*)  □ původního rostlinolékařského osvědčení a  □ dodatečné kontroly se považují za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející země, a  
that based on (*) the original phytosanitary certificate/and additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the 
importing country, and 
 
- během skladování v České republice nebyla zásilka vystavena riziku napadení škodlivými organismy. 
that during storage in the Czech Republic the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. 
  
 (*) vyznačit v příslušném políčku podle skutečnosti  
 (*) Insert tick in the appropriate boxes 
11. Dodatkové prohlášení 
      Additional declaration 
 

 
 
 
 
 
DEZINSEKČNÍ ANEBO DEZINFEKČNÍ OŠETŘENÍ 
Disinfestation and/or disinfection treatment 

Místo vydání 
Place of issue 
 
 
 Datum 
 Date 

 
 
 
 Jméno, příjmení a podpis                                           Razítko organizace  
 oprávněné osoby                                                      Stamp of organisation 
 Name and signature of                                    
 authorised officer                                               

12. Způsob ošetření 
      Treatment 

13. Použitý přípravek (účinná látka) 
      Chemical (active ingredient) 

14. Trvání a teplota 
      Duration and temperature 

15. Koncentrace 
      Concentration 

16. Datum 
      Date 

17. Doplňující informace 
      Additional information 

 
см. обратиую ст. - Bitte wenden – t. s. v. p. – ver verso 

ORIGINAL 
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РУССКИЙ 
 

  1. Наименование и адрес зкспортера 
  2. Реэкспортный фитосанитарный сертификат, Nr. EC CZ/ 
  3. Заявленное наименование и адрес получателя 
  4. Организация по защите растений Чешской Республики  
      Организации по защите растений 
  5. Место происхождения 
  6. Заявленный способ транспортировки 
  7. Заявленный пункт ввоза 
  8. Маркировка (Отличительные признаки); количество мест и описание   
       упаковки; наименование продукции; ботаническое название растений 
  9. Заявленное количество 
10. Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или   
     другие подкарантинные материалы, описанные выше были    
     импортированы в Чешскую Республику из ______ (договаривающейся    
     стороны происхождения) по фитосанитарному сертификату №_____,          
     (*)оригинал �, заверенная копия подлинника � которого прилагается к   
     настоящему сертификату; что они упакованы (*) �, переупакованы � в   
     оригинальные �, новые � контейнеры, что на основании оригинального  
     фитосанитарного сертификата (*) � и дополнительного обследования �  
     они считаются отвечающими действующим фитосанитарным  
     требованиям импортирующей договаривающейся стороны и, что во  
     время хранения в Чешской Республике груз не подвергался риску  
     заражения вредными организмами. 
     (*) Проставить отметки в соответствующих квадратах  
11. Дополнительная декларация 
Обеззараживание  
12. Способ обработки 
13. Химикат (действующее вещество) 
14. Экспозиция и температура  
15. Концентрация  
16. Дата 
17. Дополнительная информация 
Место выдачи 
Дата 
Фамилия и подпись уполномоченного лица 
Печать организации 

 
ESPAÑOL 
  1. Nombre y dirección del exportador 
  2. Certificado fitosanitario para la reexportación No. CE CZ/ 
  3. Nombre y dirección declarados del destinatario 
  4. Organización de Protección Fitosanitaria de la República Checa 
      A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria de 
  5. Lugar de origen 
  6. Medios de transporte declarados 
  7. Punto de entrada declarado 
  8. Marcas distintivas de los bultos; número y descripción de los bultos; 
      nombre del producto; nombre botánico de las plantas 
  9. Cantidad declarada 
10. Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetales u otros   
      artículos reglamentados aquí escritos han sido importados para la República   
      Checa de _______ (parte contratante de origen) al amparo del certificado   
      fitosanitario no ________ (*) original � copia fiel certificada � que se   
      adjunta al presente certificado; que han sido (*) empacados �, vueltos  
      a embalar en contenedores � originales � nuevos �; que, de acuerdo con el   
      certificado fitosanitario original (*) � e inspección adicional �, se considera    
      que cumplen los requisitos fitosanitarios vigentes de la parte contratante   
      importadora, y que durante el almacenamiento en República Checa el envío   
      no ha estado sujeto al riesgo de infestación o infección. 
      (*) Marque la casilla apropiada. 
11. Declaración suplementaria 
Tratamiento de desinfestación y/o de desinfección 
12. Tratamiento 
13. Producto químico (ingrediente activo) 
14. Duración y temperatura 
15. Concentración 
16. Fecha 
17. Informacion adicional 
Lugar de expedición 
Fecha 

Nombre y firma del funcionario autorizado 
Sello de la Organizació 
 

 

DEUTSCH 
 

  1. Name und Anschrift des Absenders 
  2. Pflanzengesundheitszeugnis für die Wiederausfuhr Nr. EG CZ/ 
  3. Name und Anschrift des angegebenen Empfängers 
  4. Pflanzenschutzdienst von der Tschechischen Republik  
      an Pflanzenschutzdienst(e) von 
  5. Ursprungsort  
  6. Angegebenes Transportmittel 
  7. Angegebener Grenzübertrittsort 
  8. Unterscheidungsmerkmale; Zahl und Beschreibung der Packstücke;  
      Name des Erzeugnisses; botanischer Name der Pflanzen 
  9. Angegebene Menge 
10. Hiermit wird bestätigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen,  

      Pflanzerzeugnisse oder anderen geregelten Gegenstände aus ______   
      (Ursprungsvertragspartei) in die Tschechische Republik eingeführt wurden     
      und dass ihnen das Pflanzengesundheitszeugnis Nr. ______ dessen (*) �    
      Original � beglaubigte Kopie in der Anlage angeschlossen ist, beigefügt    
      war; dass sie (*) � verpackt � umgepackt � in der ursprünglichen � neuen   
      Behältern sind, und dass sie aufgrund (*) � des ursprünglichen   
      Pflanzengesundheitszeugnisses und � einer zusätzlichen Überprüfung als    
      mit den derzeit geltenden phytosanitären Vorschriften der einführenden   
      Vertragspartei konform befunden wurden, und dass die Sendung während    
      der Lagerung in der Tschechischen Republik nicht dem Risiko eines Befalls     
      oder einer Infektion ausgesetzt wurde. 
      (*) Zutreffendes ankreuzen 
11. Zusätzliche Erklärung 
Entseuchung und/oder Desinfizierung 
12. Behandlung 
13. Chemikalie (Wirkstoff) 
14. Dauer und Temperatur 
15. Konzentration 
16. Datum 
17. Sonstige Angaben 
Ort der Ausstellung 
Datum 
Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten 
Dienstsiegel  

 
FRANCAIS 
  1. Nom et adresse de l´expéditeur 
  2. Certificat phytosanitaire pour la reexportation No CE CZ/ 
  3. Nom et adresse déclarés du destinataire 
  4. Organisation de la protection des végétaux de la République Tchèque  
      à Organisation(s) de la protection des végétaux de 
  5. Lieu ďorigine 
  6. Moyen de transport déclaré 
  7. Point ďentrée déclaré 
  8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; 
      nom botanique des plantes 
  9. Quantité déclarée 
10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles  
      réglementés décrits cidessus ont été importés en République Tchéque  
      de _________ (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du Certificat   
      phytosanitaire N° _______ (*) dont l'original � la copie authentifiée � est    
      annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés (*) � remballés � dans   
      les emballages initiaux � dans de nouveaux emballages �;  
      que d'après le Certificat phytosanitaire original (*) � et une inspection    
      supplémentaire �, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires  
      en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu'au cours  
      de l'emmagasinage en République Tchéque l'envoi n'a pas été exposé  
      au risque d'infestation ou d'infection. 
      (*) Mettre une croix dans la case appropriée 
11. Déclaration supplémentaire 
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection 
12. Traitement 
13. Produit chimique (matière active) 
14. Durée et température 
15. Concentration 
16. Date 
17. Renseignements complémentaires 
Lieu de délivrance 
Date 
Nom et signature du fonctionnaire autorisé, Cachet de ľOrgani 
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      Příloha č. 6 k vyhlášce č. …/2019 Sb.  
 

Vzor předvývozního osvědčení 
 

1. PŘEDVÝVOZNÍ OSVĚDČENÍ           
[EU / CZ / Interní individuální referenční číslo] 

 

Tento dokument vydal příslušný orgán členského státu EU podle [nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým    
organismům rostlin] na žádost profesionálního provozovatele s cílem informovat příslušné orgány členských států EU o tom, že 
byly uplatněny určité fytosanitární postupy. 

2. Název členského státu původu a název příslušného orgánu vydávajícího prohlášení.  
 

       

3. Profesionální provozovatel 
 

         

4. Popis zásilky 
 

      

5. Ohlášené množství 
 
      

6. Výše uvedená zásilka: 
 
[políčka (A-G) použitelných možností k zaškrtnutí, doplněná informacemi uvedenými v rámci „specifikace škodlivých organismů“] 

 
☐  Splňuje specifické požadavky uvedené v nařízení EU o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin:  
       [uveďte číslo zveřejnění příslušného prováděcího aktu (pro dotčenou zásilku) přijatého podle článku 41 a příslušnou alternativu zvláštních požadavků, jejíž 
soulad    
       je předmětem osvědčení.] 

☐  Byla zkontrolována v souladu s náležitým úředním postupem: [v případě potřeby uveďte příslušný postup],  
       a shledána prostým škodlivého organism (A). 
☐  Byla zkontrolována v souladu s náležitým úředním postupem: [v případě potřeby uveďte příslušný postup],   
       a shledána prostým škodlivého organism (B). 
☐  Pochází z pole úředně uznaného za prosté škodlivého organismu (C) 

☐  Pochází ze stanoviště produkce úředně uznaného za prosté škodlivého organismu (D) 

☐  Pochází z místa produkce úředně uznaného za prosté škodlivého organismu (E) 

☐  Pochází z oblasti úředně uznané za prosté škodlivého organismu (F) 

☐ Pochází ze země úředně uznané za prostou škodlivého organismu (G) 

 Specifikace škodlivých organismů a identifikace pole/ stanoviště produkce/ oblasti (s odkazem na příslušné 
škodlivé organismy 
 (A)-(G) uvedené výše). 
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7. Další úřední informace 
 
[např. informace týkající se fytosanitárních dovozních požadavků, ošetření zásilky atd.] 
 

 

8. Místo vydání: 
 
 
Kontaktní údaje (telefon/e-mail/fax): 
 
 
Datum:   

9. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby 
 

 
 
 
 

(Razítko příslušného orgánu) 
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