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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh vyhlášky o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo 
jiných předmětů (dále jen „návrh vyhlášky“) se předkládá k provedení zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“). Důvodem jeho předložení je zejména 
naplnění zmocnění v poslední navrhované novele zákona o rostlinolékařské péči (sněmovní 
tisk č. 454) k ustanovení implementačního charakteru upravující ošetřování a označování 
dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů. Základ právní úpravy 
označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (včetně jeho 
ošetřování) je stanoven v 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 (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“). Nařízení (EU) 2016/2031 
bude použitelné od 14. prosince 2019. Této problematiky se však také významně dotýká 
Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin revidovaná a schválená rezolucí 12/97 z 29. zasedání 
Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997 
(dále jen „IPPC“), jíž je Česká republika vázána, respektive mezinárodní standardy pro 
fytosanitární opatření vydané na základě této úmluvy. Zejména tedy Mezinárodní standard pro 
fytosanitární opatření č. 15 zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním 
obchodu (dále jen „ISPM 15“). 

Navrhovaná právní úprava navazuje na výše zmíněnou obecnou právní úpravu, blíže ji 
rozpracovává a specifikuje, zejména po technické stránce. Zaměřuje se na tři oblasti: 

a) způsob označování dřevěných obalových materiálů, dřeva nebo jiných předmětů (dále 
jen „dřevěný obalový materiál“) včetně provedení, obsahu a vzoru značky, 

b) popis technických a technologických požadavků vhodných k provedení ošetření 
dřevěných obalových materiálů, které je nutno dodržet s ohledem na zvolenou metodu 
ošetření a 

c) způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření 
dřevěného obalového materiálu, respektive k získání oprávnění k této činnosti. 

Věcně se však nejedná o zcela novou právní úpravu, přestože je její základ nově zakotven 
v přímo použitelném předpisu Evropské unie, principy zůstávají shodné. Navrhovaná vyhláška 
tedy reaguje na nařízení (EU) 2016/2031, revizi ISPM 15 i vývoj posledních let v oblasti 
používání dřevěného obalového materiálu.  

Vyhláška nezapracovává do metod ošetření používání methylbromidu (MB), jako jednu 
z možností, kterou je možné ošetřit dřevěný obalový materiál podle standardu ISPM 15. 
Důvodem je zákaz používání methylbromidu (MB) od 1. ledna 2005 daný Montrealským 
protokolem (součást Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, Česká republika 
(Československo) se stalo smluvní stranou úmluvy 30. prosince 1990). Tento protokol 
umožňoval použití dané chemické látky do 31. prosince 2015. V České republice bylo však 
jeho používání ukončeno dříve. 

Cílem je především upřesnit některé požadavky (na vybavení či provozní) na provozování 
zařízení k ošetřování dřevěných obalových materiálů, na výrobu a ošetřování dřeva použitého 
k výrobě dřevných obalů a dřevěného obalového materiálu. Smyslem úprav je zvýšit kvalitu 
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provádění ošetřování a označování, aby bylo zabezpečeno plnění výše uvedeného standardu, 
nebyly rozšiřovány škodlivé organismy rostlin a rostlinných produktů a v neposlední řadě, aby 
nebyl ohrožován vývoz komodit všeho druhu do zemí mimo Evropskou unii.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

Jak již bylo uvedeno výše, návrh vyhlášky reaguje na zmocnění v rámci poslední novely 
zákona o rostlinolékařské péči k ustanovení implementačního charakteru upravující 
ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu. Je v plném souladu se zákonem 
o rostlinolékařské péči a nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený.   

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie. Cílem návrhu vyhlášky je 
provedení ustanovení zákona o rostlinolékařské péči implementující požadavky v oblasti 
ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu dané nařízením (EU) 2016/2031 a 
také začlenění nových metod plynoucích z revize standardu ISPM 15 do postupů ošetřování 
dřevěného obalového materiálu. Jak již bylo uvedeno výše, vyhláška nezapracovává do metod 
ošetření používání methylbromidu (MB), jako jednu z možností, kterou je možné ošetřit 
dřevěný obalový materiál podle standardu ISPM 15, protože v České republice je používání 
této chemické látky zakázáno.  

Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace). 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Problematika ošetřování a souvisejícího označování dřevěného obalového materiálu je 
v současné době celosvětově velice citlivou a sledovanou záležitostí. V průběhu času dochází 
ke zpřísňování podmínek pro mezinárodní obchod ve fytosanitární oblasti a právní řád České 
republiky musí být schopen reagovat na vývoj v dané oblasti a zároveň poskytnout vývozcům 
garanci kvality ošetření. Používání dřevěného obalového materiálu, který nesplňuje náležitosti 
na něho kladené, mohou značně ovlivnit mezinárodní obchod.  

Aktuálně je předmětná problematika vyplývající zejména z požadavků IPPC a ISPM 15 
upravena prostřednictvím zákona o rostlinolékařské péči a blíže provedena ve vyhlášce 
č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a  
o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. 
S ohledem na přijetí nařízení (EU) 2016/2031, a tedy úpravu přímo použitelnou v této oblasti, 
bylo nutné reagovat novelou zákona o rostlinolékařské péči a je třeba reagovat i změnou 
prováděcího právního předpisu. S ohledem na množství jednotlivých úprav i nově formulované 
zákonné zmocnění, bylo rozhodnuto, že bude navržena nová vyhláška a stávající vyhláška 
bude zrušena. 

Zhoršení kvality ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu značkou podle ISPM 
15, a také nárůst padělků dřevěných obalů, se kterým se svět v současné době potýká, vede 
země ke zpřísňování dovozních kontrol. Zvýšená pozornost je věnována také dokladům 
doprovázejících tyto komodity v mezinárodním obchodu, ale i v rámci dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Zachování požadavků na ošetřování a označování dřevěného 
obalového materiáluv právním řádu České republiky a jejich aktualizace v souladu 
s mezinárodními standardy umožní českým subjektům využívat celou šíři schválených 
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způsobů ošetření, poskytne vývozcům garanci lepší kvality ošetření i označení, a tedy  
i uznatelnost dřevěných obalů v rámci mezinárodního obchodu. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

Co se týká ekonomických aspektů navrhované úpravy ve vztahu ke státnímu rozpočtu a 
podnikatelskému prostředí, zavedení systému ověřování znalostí (e-learning) znamená 
vytvořit webové rozhraní, které zajistí výuku daného tématu (kurz) a ověření znalostí (test). 
Tento systém musí být schopen komunikovat s dalšími informačními systémy tak, aby byl 
zajištěn příjem žádostí, vygenerování přístupových údajů, zpracování a tisk vydávaných 
dokumentů a jejich kompletní evidence. V tomto ohledu je plánováno využívat freewarový 
systém Moodle, tedy bez finančních nákladů, který byl již integrován do webových stránek 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“). Náklady budu 
v tomto případě obnášet zpracování kurzů a testovacích otázek, a jejich zanesení do systému 
(několik desítek hodin). Jedná se o již naprogramovaný systém, který není schopen zajistit 
propojení mezi jednotlivými systémy. To by zajišťoval IS Registr osob, který se aktuálně 
upravuje rovněž z důvodu adaptace na nařízení (EU) 2016/2031. Tento systém bude schopen 
přijímat žádosti, vygenerovat přístupové kódy, spravovat komunikaci mezi jednotlivými 
systémy a generovat výstupy. Nelze přesně oddělit, jaké konkrétní náklady budou spojené  
s částí, která se týká rozsahu vyhlášky, ale bude se jednat o práce v ceně desetitisíců korun 
(předpoklad je cca 40-50 tis. Kč). Náklady související s přijetím návrhu vyhlášky budou 
hrazeny z rozpočtu Ústavu, a to bez dodatečných nároků na státní rozpočet. 

Dopady pro registrované provozovatele, kteří budou žádat o oprávnění, jsou minimální. Kurz  
i test se provádí v běžném webovém rozhraní, které funguje na všech webových prohlížečích.  

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na ostatní veřejné 
rozpočty, sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí. Naopak lze kladně hodnotit zprůhlednění činnosti na tomto úseku 
a podíl na omezování šíření škodlivých organismů. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona  
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a  
o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů a žen.  

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy na ochranu soukromí a soukromých údajů. 
Navrhovaná úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů, nemění již existující 
zpracování osobních údajů a nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti v rámci 
zhodnocení podle Metodiky CIA a nepředstavuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu, a tudíž  
na ně nemá žádný dopad. 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

Vyhláška ve svých ustanoveních upravuje 

a) způsob označování dřevěných obalových materiálů včetně provedení, obsahu a vzoru 
značky, 

b) popis technických a technologických požadavků vhodných k provedení ošetření 
dřevěných obalových materiálů, které je nutno dodržet s ohledem na zvolenou metodu 
ošetření a 

c) způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření 
dřevěného obalového materiálu, respektive k získání oprávnění k této činnosti. 

Postupně tedy řeší, jak má být správně použita značka pro označení ošetřeného dřevěného 
obalového materiálu, předkládá výčet současných celosvětově uznávaných metod pro 
ošetřování, provádí tak nařízení (EU) 2016/2031 a ISPM 15. Stanovuje parametry pro 
ošetřování určenými metodami, technické a technologické požadavky, vzhled značek a také 
tematicky rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu, respektive 
k získání oprávnění k této činnosti a způsob jejich prokázání.  

 

K § 2 

Vyhláška stanovuje v souladu s ISPM 15 způsob označování dřevěného obalového materiálu, 
tedy provedení (vzhled) a obsah značky i způsoby jejího správného použití.  

Označení může být provedeno červenou nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného 
obalového materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných látek a rizikového zboží. 
Červená a oranžová barva je v mezinárodním obchodu vyhrazena pro použití na obaly, které 
se používají k přepravě nebezpečných látek, rizikového zboží. A dále se takto označují místa 
na obalu, která slouží k bezpečnému uchycení obalu při vykládce. Proto se značka podle ISPM 
15 standardně nemá provádět v těchto barvách. Každopádně jsou situace, kdy odběratelé 
přímo vyžadují provedení značky v těchto barvách, právě pro přepravu nebezpečných nebo 
rizikových komodit. 

Pro bližší specifikaci značky včetně jejího vzoru se ustanovení odkazuje na Přílohu č. 1, a 
pokud jde o pravidla pro označování, tak na Přílohu č. 2.  

 

K § 3 

Obecně se uvádí metody ošeření dřevěného obalového materiálu v souladu s aktuálním 
standardem ISMP 15, jejichž rozpracování, pokud jde o technické a technologické požadavky 
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na zařízení danou metodu využívající, je specifikováno v následujících ustanoveních. Do 
možných metod ošetření není zapracováno používání methylbromidu (MB). Důvodem je zákaz 
používání methylbromidu od 1. ledna 2005 daný Montrealským protokolem (součást Vídeňské 
úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, Česká republika (Československo) se stalo smluvní stranou 
úmluvy 30. prosince 1990). Tento protokol umožňoval použití této chemické látky do 

31. prosince 2015. V České republice bylo však jeho používání ukončeno dříve. 

Dále se stanoví pravidlo pro množství zbytkové kůry na dřevěném obalovém materiálu, 
podmínky pro odstranění kůry před ošetřením a pravidla pro zahrnování rozměrů kůry do 
celkových rozměrů ošetřovaného dřeva. Tato pravidla vychází ze standardu ISPM 15. 

 

K § 4 

V § 4 vyhláška upravuje základní podmínky pro použití tepelného ošetření v konvenčních 
komorách (parních nebo sušících), pro stanovení bližších pravidel pro ošetřování tímto 
způsobem, tedy technické a technologické požadavky na zařízení a průběh ošetření, se 
odkazuje na část A Přílohy č. 3. Pravidla vychází z ISPM 15.  

Základním požadavkem je dosažení minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu minimálně 30 
minut v celém profilu jakéhokoliv ošetřovaného dřeva s tím, že teplota musí být měřena 
vložením snímače do nejsilnější části ošetřovaného dřeva. 

 

K § 5  

V § 5 vyhláška upravuje základní podmínky pro použití tepelného ošetření za pomocí 
mikrovlnného ohřevu, pro stanovení bližších pravidel pro ošetřování tímto způsobem, tedy 
technické a technologické požadavky na zařízení a průběh ošetření, se odkazuje na část B 
Přílohy č. 3. Metoda dielektrického ohřevu byla zahrnuta do ISPM 15 jako nová metoda při 
jeho revizi. Mikrovlnné ošetření bylo schváleno Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) 
jako metoda vhodná pro ošetřování dřevěného obalového materiálu.  

Při použití této metody musí být dřevěný obalový materiál zahříván tak, aby bylo dosaženo 
minimální teploty 60 °C po dobu 1 minuty nepřetržitě v celém profilu dřeva včetně jeho povrchu. 
Teploty 60 °C musí být dosaženo do 30 minut od začátku ošetření. 

 

K § 6  

V § 6 vyhláška upravuje základní podmínky pro ošetření sulfurylfluoridem, pro stanovení 
bližších pravidel pro ošetřování tímto způsobem, tedy technické a technologické požadavky 
se odkazuje na část C Přílohy č. 3. Metoda chemického ošetření sulfurylfluoridem byla 
zahrnuta do ISPM 15 jako nová metoda při jeho revizi. Ošetření sulfurylfluoridem bylo 
schváleno Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) jako metoda vhodná pro ošetřování 
dřevěného obalového materiálu. Do budoucna se počítá s využíváním této metody i pro 
ošetřování dalších komodit podle dovozních fytosanitárních požadavků.   

Při provádění ošetření sulfurylfluoridem je nutno postupovat podle schváleného technického 
postupu a je třeba dosáhnout minimální koncentrace za jednotku času po dobu 24 nebo 48 
hodin na cílovou teplotu a minimální konečnou koncentraci, která je uvedena v tabulce č. 1 
v Příloze č. 3. 

Metodu ošetření sulfurylfluoridem nelze využít pro dřevěný obalový materiál obsahující kusy 
dřeva přesahující 20 cm v příčném řezu ve svém nejmenším rozměru a dřevěný obalový 
materiál s obsahem vlhkosti vyšším než 75 %. 
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K § 7 

Stanoví se rozsah znalostí nutných pro získání oprávnění provádět označování uvedené 
v článku 96 nařízení (EU) 2016/2031 a opravovat dřevěný obalový materiál v souladu 
s článkem 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud provozovatel sám provozuje zařízení 
k ošetřování. Pro vymezení rozsahu znalostí se odkazuje na Přílohu č. 4. Rozsah znalostí je 
tematicky rozdělen do čtyř okruhů a zaměřuje se na škodlivé organismy, které se přenáší 
prostřednictvím dřevěného obalového materiálu, na znalosti k provedení ošetřování 
a správného označování dřevěného obalového materiálu, , na znalost právních předpisů a 
mezinárodních norem, které tuto oblast regulují a na znalosti povinností oprávněných 
provozovatelů pro provádění ošetřování a označování dřevěného obalového materiálu.  

Splnění podmínky disponovat znalostmi nezbytnými k ošetření dřevěného obalového 
materiálupodle článku 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 bude zajištěno formou 
distančního testu, který bude zpřístupněn žadatelům po podání žádosti o oprávnění provádět 
ošetřování. Studijní materiál jako e-learningový kurz bude zveřejněn na webových stránkách 
Ústavu. Pro ověření znalostí bude žadateli předloženo 30 otázek, které budou náhodně 
vybrány elektronických vzdělávacím systémem. Stanovený počet třiceti otázek se jeví jako 
dostačující pro zajištění ověření znalostí v celém rozsahu problematiky.  

Pro úspěšné vyhotovení distančního testu je nutné správně zodpovědět alespoň 25 otázek. 
Pro složení testu je stanoven časový limit 60 minut. S ohledem na ověřování dalších údajů 
v místě výkonu činnosti žadatele o oprávnění a nařízení ústního jednání nebo místního šetření, 
se lhůta k absolvování testu stanovuje na 30 dnů, tak aby mohlo být zajištěno správního řízení 
o žádosti v řádné lhůtě. Počet pokusů k absolvování testu není omezen, test je však nutno 
absolvovat nejpozději do 30 dnů od obdržení přihlašovacích údajů. 

 

K § 8 

Zrušuje se vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného 
obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na 
ochranu rostlin, která upravovala příslušnou oblast a návrh vyhlášky ji nahrazuje.  

 
K § 9 

Účinnost se navrhuje na 14. prosince 2019 obdobně jako u novely zákona o rostlinolékařské 
péči, na kterou vyhláška navazuje, s ohledem na použitelnost nařízení (EU) 2016/2031 od 
stejného data. 

 

 
K Přílohám č. 1 a 2 

Přílohy č. 1 a 2 upřesňují způsob označování dřevěného obalového materiálu podle § 2. 
Příloha č. 1, pokud jde o provedení, obsah a vzor značky k označování a příloha č. 2, pokud 
jde o pravidla pro označování u jednotlivých komodit – dřevěného obalového materiálu, 
pomocného dřeva a opravovaného nebo znovuzpracovaného dřevěného obalového materiálu. 
Vše v souladu s ISPM 15. 

V rámci mezinárodně uznávaných vzorů značky si provozovatel sám volí značku v závislosti 
na velikosti a tvaru dřevěného obalového materiálu. 

 

K Příloze č. 3 

Příloha č. 3 obsahuje technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření 
dřevěného obalového materiálu. V rámci nich se stanoví jednotlivé současné celosvětově 
uznávané metody pro ošetřování dřevěného obalového materiálu v souladu s ISPM 15. 
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K části A 

Část A navazuje na základní požadavky stanovené v § 4 vyhlášky a obsahuje technické 
a technologické požadavky na zařízení a průběh ošetřování v konvenčních parních nebo 
sušících komorách (kód ošetření „HT“). Hodnoty dosažených teplot, které jsou pro tuto metodu 
tepelného ošetření stanoveny a jejich průběh po stanovenou dobu (minimálně 56 °C po dobu 
minimálně 30 minut) jsou stěžejní informací o provedeném ošetření. Zařízení k ošetřování 
musí být konstrukčně i funkčně způsobilé k provedení ošetření. Těmto základním požadavkům 
odpovídají technické a technologické specifikace a upřesnění, aby měření bylo přesné a bylo 
možné vyhodnotit správnost tepelného ošetření. Značným problémem je riziko teplotních 
rozdílů v komoře zařízení k ošetřování v průběhu ošetření. Proto se pro zvýšení spolehlivosti 
měření zavádí dva snímače teploty, které musí být umístěny v komoře zařízení k ošetřování.  

 

K části B 

Část B navazuje na základní požadavky stanovené v § 5 vyhlášky a obsahuje technické 
a technologické požadavky na zařízení a ošetřování při použití tepelného ošetřování za 
pomocí mikrovlnného ohřevu (kód ošetření „DH“). Hodnoty dosažených teplot, které jsou pro 
metodu tepelného ošetření stanoveny a jejich průběh po stanovenou dobu (60 °C po dobu 1 
minuty v celém profilu dřeva) jsou stěžejní informací o provedeném ošetření. Základním 
požadavkům odpovídají technické a technologické specifikace a upřesnění, aby měření bylo 
přesné a bylo možné vyhodnotit správnost ošetření. Měření teploty v průběhu mikrovlnného 
ošetřování vyžaduje přesnost měřidel, pro měření teploty musí být používány nejméně dva 
teplotní snímače.   

 

K části C a Tabulce č. 1 

Část C navazuje na základní požadavky stanovené v § 6 vyhlášky a obsahuje technické 
a technologické požadavky při ošetřování sulfurylfluoridem (kód ošetření „SF“). Při ošetření 
sulfurylfluoridem musí být zajištěna rovnoměrná koncentrace účinné látky v celém objemu 
komory.  Při provádění ošetření sulfurylfluoridem je nutno postupovat podle schváleného 
technologického postupu a je třeba dosáhnout minimální koncentrace za jednotku času po 
dobu 24 nebo 48 hodin na cílovou teplotu a minimální konečnou koncentraci, která je uvedena 
v Tabulce č. 1. 

 

K Příloze č. 4 

Stanoví se rozsah znalostí nutných pro získání oprávnění provádět označování uvedené 
v článku 96 nařízení (EU) 2016/2031 a opravovat dřevěný obalový materiál v souladu 
s článkem 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud provozovatel sám provozuje zařízení 
k ošetřování. Rozsah znalostí je tematicky rozdělen do čtyř okruhů a zaměřuje se na škodlivé 
organismy, které se přenáší prostřednictvím dřevěného obalového materiálu, na znalosti 
k provedení ošetřování a správného označování dřevěného obalového materiálu, na znalost 
právních předpisů a mezinárodních norem, které tuto oblast regulují a na znalosti povinností 
oprávněných provozovatelů pro provádění ošetřování a označování dřevěného obalového 
materiálu.  
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