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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu 

Fusarium circinatum (dříve Gibberella circinata) 
 

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný správní 

úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

 

nařizuje 

podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona a v návaznosti na prováděcí rozhodnutí 

Komise (EU) 2019/2032 níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti 

zavlékání a rozšiřování škodlivého organismu Fusarium circinatum (dříve Gibberella circinata). 

 

 

Čl. 1 

Pojmy 

 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „dotčenými rostlinami“ rostliny borovice (Pinus spp.) a douglasky tisolisté (Pseudotsuga 

menziesii); včetně řezaných větví, vánočních stromků, osiva a šišek; 

b) „místem produkce“:  

a) jakékoliv prostory nebo soubor polí obhospodařované jako jediná produkční nebo 

hospodářská jednotka nebo  

b) lesní porost určený pro produkci nebo sklizeň semen dotčených rostlin; 

c) „dřevěným obalovým materiálem“ dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, 

laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných 

nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k 

přepravě předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, 

dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření 

zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v 

zásilkách, a které splňují stejné fytosanitární požadavky EU jako dřevo v zásilce. 

 

Útvar: Oddělení řízení fytosanitárních rizik Č. j.: UKZUZ 038259/2020 

Vyřizuje: Ing. Martina Jurášková   

E-mail: martina.juraskova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 235 010 344   

Adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100 Datum: 9. 3. 2020 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/kontakty/vyhledavani-v-adresari/101724613.html


 

2/6 
 

Čl. 2  

 

Opatření po zjištění výskytu nebo podezření na výskyt Fusarium circinatum  

Každá osoba, která má podezření na výskyt nebo zjistí výskyt Fusarium circinatum, 

neprodleně informuje ÚKZÚZ podle článku 14, odst. 1 a článku 15., odst.1 Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 a poskytne mu všechny příslušné informace 

týkající se výskytu nebo podezření na výskyt Fusarium circinatum. 

 

 

Čl. 3 

Přemísťování dotčených rostlin 

 

1. Dotčené rostliny určené k pěstování mohou být přemísťovány v České republice, z jiných 

členských států EU do České republiky a z České republiky do jiných členských států EU 

pouze v případě, že jsou doprovázeny rostlinolékařským pasem. 

Uvedený rostlinolékařský pas může být vydán pro dotčené rostliny určené k pěstování, je-li 

splněna jedna z těchto podmínek:  

a) rostliny byly pěstovány trvale nebo od jejich dovozu do EU v místě produkce nacházejícím 

se mimo vymezené území, v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum;  

b) rostliny pocházejí z místa produkce, včetně jeho okolí o poloměru nejméně 1 km, na němž 

nebyly během úředních každoročních prohlídek v průběhu dvou let před jejich přemístěním 

pozorovány žádné příznaky výskytu Fusarium circinatum a před přemístěním byly otestovány 

reprezentativní vzorky z každé partie a byly shledány prostými Fusarium circinatum.  

2. Dotčené rostliny, jiné než rostliny určené k pěstování, mohou být přemísťovány 

z vymezeného území, v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum, na území ČR 

pouze tehdy, jsou-li doprovázeny rostlinolékařským pasem.  

Uvedený rostlinolékařský pas může být vydán pouze v případě, že uvedené dotčené rostliny 

pocházejí z místa produkce, včetně jeho okolí o poloměru nejméně 1 km, v němž nebyly během 

úředních každoročních prohlídek v průběhu dvou let před jejich přemístěním pozorovány 

žádné příznaky výskytu Fusarium circinatum a před přemístěním byly otestovány 

reprezentativní vzorky z každé partie a byly shledány prostými Fusarium circinatum.  

3. Odchylně od odstavce 1 se nevyžaduje rostlinolékařský pas pro přemísťování dotčených 

rostlin určených k pěstování, jejichž příjemcem je jakákoli osoba, která jedná pro účely, jež 

nespadají do oblasti její obchodní, podnikatelské nebo profesní činnosti, a která získává 

uvedené rostliny pro vlastní potřebu.  

4. Odchylka podle odstavce 3 se však nepoužije na přemísťování z vymezeného území, 

v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum, do ČR. 

 

 

Čl. 4 

Přemísťování určitého dřeva a určité samostatné kůry z vymezených území, v nichž byl 

potvrzen výskyt Fusarium circinatum do ČR 

 

1. Níže uvedený materiál může být přemísťován z vymezeného území, v němž byl potvrzen 

výskyt Fusarium circinatum, na území ČR, pouze tehdy, je-li doprovázen 

rostlinolékařským pasem:  

a) dřevo dotčených rostlin jiné než dřevěný obalový materiál;  
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b) dřevo jehličnanů (Pinales) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků 

a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů a  

c) samostatná kůra jehličnanů (Pinales).  

Uvedený rostlinolékařský pas může být vydán pouze tehdy, pokud materiál byl podroben 

vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (popřípadě kůry) 

teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut.  

 

 

Čl. 5 

Přemísťování dřevěného obalového materiálu z vymezených území, v nichž byl potvrzen 

výskyt Fusarium circinatum, do ČR 

 

Dřevo jehličnanů ve formě dřevěného obalového materiálu může být přemísťováno 

z vymezeného území, v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum, na území ČR, pouze 

tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:  

a) materiál je vyroben z odkorněného dřeva specifikovaného v mezinárodním standardu pro 

fytosanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“; 

b) materiál byl podroben jednomu ze schválených ošetření specifikovaných v příloze I 

mezinárodního standardu pro fytosanitární opatření č. 15;  

c) materiál je opatřen značkou specifikovanou v příloze II mezinárodního standardu pro 

fytosanitární opatření č. 15, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben 

schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem. 

 

 

Čl. 6 

Dovoz dotčených rostlin do ČR 

 

Dotčené rostliny mohou být dovezeny z neevropských třetích zemí na území ČR pouze tehdy, 

pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením, které v kolonce „Dodatkové 

prohlášení“ obsahuje jedno z těchto prohlášení:  

a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi, kde není znám výskyt Fusarium circinatum;  

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala 

podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Fusarium circinatum;  

c) rostliny pocházejí z místa produkce, včetně jeho okolí o poloměru nejméně 1 km, na 

němž nebyly během úředních prohlídek v průběhu dvou let před jejich přemístěním 

pozorovány žádné příznaky napadení působeného Fusarium circinatum a bezprostředně 

před vývozem z nich byly odebrány a otestovány reprezentativní vzorky z každé partie 

a byly shledány prostými Fusarium circinatum.  

 

 

Čl. 7 

Dovoz určitého dřeva a určité samostatné kůry do ČR 

 

1. Dřevo dotčených rostlin, jiné než ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a 

odpadu, a samostatná kůra, získané zcela nebo zčásti z dotčených rostlin a jiné než ve formě 



 

4/6 
 

dřevěného obalového materiálu, pocházející z neevropských třetích zemí může být 

dovezeno na do ČR pouze tehdy, je-li doprovázeno rostlinolékařským osvědčením. 

2. Uvedené osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat jedno z těchto 

prohlášení:  

a) dřevo nebo samostatná kůra pochází ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou Fusarium 

circinatum;  

b) dřevo nebo samostatná kůra pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin 

uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou 

Fusarium circinatum;  

c) dřevo (nebo samostatná kůra) bylo podrobeno (nebo byla podrobena) vhodnému tepelnému 

ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (popřípadě kůry) teploty nejméně 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tepelného ošetření se prokáže značkou „HT“ 

na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu v souladu s běžnou praxí, jakož i v osvědčení.  

3. Dřevo jehličnanů (Pinales) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků 

a odpadu, a samostatná kůra, získané zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů pocházejících z 

neevropských třetích zemí mohou být dovezeny na území ČR pouze tehdy, jsou-li 

doprovázeny rostlinolékařským osvědčením.  

4. Uvedené osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat jedno z těchto 

prohlášení:  

a) dřevo nebo samostatná kůra pochází ze země, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala 

podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou Fusarium 

circinatum;  

b) dřevo nebo samostatná kůra pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin 

uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření za prostou 

Fusarium circinatum;  

c) dřevo (nebo samostatná kůra) bylo podrobeno (nebo byla podrobena) vhodnému tepelnému 

ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty (popřípadě kůry) nejméně 56 °C 

nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tepelného ošetření se prokáže značkou „HT“ 

na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu v souladu s běžnou praxí. 

 

 

Čl. 8 

Opatření na území ČR při potvrzení výskytu Fusarium circinatum  

 

1. Pokud se na území ČR potvrdí výskyt Fusarium circinatum, stanoví ÚKZÚZ vymezené 

území, v němž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum, které sestává:  

a) ze zamořené zóny, v níž byl potvrzen výskyt Fusarium circinatum a která zahrnuje 

všechny rostliny, o nichž je známo, že jsou napadeny, nebo které vykazují známky nebo 

příznaky možného napadení nebo které by mohly být nebo byly kontaminovány či napadeny 

Fusarium circinatum, a  

b) z nárazníkové zóny obklopující zamořenou zónu s hranicí nejméně 1 km za hranicí 

zamořené zóny. 

2. V případě, že se některé nárazníkové zóny překrývají nebo si jsou zeměpisně blízké, stanoví 

se širší vymezené území, která zahrnuje příslušná vymezená území a území mezi nimi.  

3. Pokud se výskyt Fusarium circinatum potvrdí v nárazníkové zóně, vymezení zamořené 

zóny i nárazníkové zóny se okamžitě přezkoumá a odpovídajícím způsobem změní.  
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4. Pokud při úředních průzkumech není ve vymezeném území zjištěn výskyt Fusarium 

circinatum během dvou po sobě následujících let, může být toto vymezení zrušeno.  

5. Jestliže je to odůvodněno vývojem příslušného fytosanitárního rizika, ÚKZÚZ vymezené 

území odpovídajícím způsobem upraví.  

6. Odchylně od odstavce 1 může ÚKZÚZ rozhodnout, že vymezené území nestanoví, pokud 

existují důkazy o tom, že výskyt Fusarium circinatum je ojedinělým zjištěním, uvedený 

organismus se neusídlil a rozšiřování Fusarium circinatum není možné vzhledem k 

podmínkám, za jakých byly dotčené rostliny, jakož i dřevo, samostatná kůra nebo dřevěný 

obalový materiál dotčených rostlin nebo jehličnanů pěstovány nebo skladovány.  

7. V případě uvedeném v odstavci 6 ÚKZÚZ:  

a) přijme okamžitá opatření k zajištění rychlé eradikace Fusarium circinatum a vyloučení 

možnosti jeho rozšiřování, jakož i k likvidaci jakéhokoli napadeného materiálu;  

b) provádí po dobu nejméně dvou let pravidelné a vhodné průzkumy, aby se zjistilo, zda 

byly napadeny i jiné rostliny než ty, u nichž byl výskyt Fusarium circinatum zjištěn 

původně. Uvedené průzkumy se provedou v zóně obklopující zamořenou zónu s hranicí 

nejméně 1 km za hranicí zamořené zóny;  

c) přijme jakákoli jiná opatření, která mohou přispět k eradikaci Fusarium circinatum, s 

přihlédnutím k mezinárodnímu standardu pro fytosanitární opatření č. 9 „Pokyny pro 

programy eradikace škodlivých organismů“ a při uplatnění integrovaného přístupu podle 

zásad stanovených v mezinárodním standardu pro fytosanitární opatření č. 14 „Uplatnění 

integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů“. 

 

 

Čl. 9 

Eradikační opatření ve vymezeném území  

 

1. ÚKZÚZ nařídí ve vymezeném území tato opatření: 

a) okamžité odstranění rostlin, o nichž je známo, že jsou napadeny Fusarium circinatum, a 

rostlin, které vykazují příznaky možného napadení uvedeným organismem nebo u nichž 

existuje podezření na napadení Fusarium circinatum;  

b) odstranění dotčených rostlin v okruhu 100 m kolem napadených rostlin;  

c) jakékoli jiné opatření, které může přispět k úplné eradikaci Fusarium circinatum, 

s přihlédnutím k mezinárodnímu standardu pro fytosanitární opatření č. 9 a při uplatnění 

integrovaného přístupu podle zásad stanovených v mezinárodním standardu pro 

fytosanitární opatření č. 14.  

2. Odchylně od odstavce 1 se nemusí odstranit dotčené rostliny, u nichž byly odebrány vzorky 

a které byly testovány pro účely úředního průzkumu a u nichž bylo potvrzeno, že nejsou 

napadeny Fusarium circinatum.  

 

Čl. 10 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se „Rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy o nařízení mimořádných rostlinolékařských 

opatřeních k ochraně proti zavlečení a rozšíření škodlivého organismu houby Gibberella circinata 

Nirenberg & O’Donnell (anamorfní stadium Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell)“ 

vydané pod čj. SRS 011474/2007 dne 14. 9. 2007. 
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Čl. 11 

Sankce 

 

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ uložit pokutu fyzickým osobám 

podle ustanovení § 79d odst. 1 písm. a) nebo c) zákona do výše 50 000 Kč, nebo právnickým a 

podnikajícím fyzickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. a) nebo b) zákona do výše 

6 000 000 Kč. 

 

 

Čl. 12 

Účinnost a použitelnost 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje 

den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství České republiky. 

 

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 

 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 

 

Datum sejmutí z úřední desky ÚKZÚZ: 

 

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 
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