
(platí od 1. 97. 2017 do 31. 8. 2017)

326/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č.
245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb.,

zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona
č. 193183/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 2
Základní pojmy

 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  rostlinami živé rostliny a živé části rostlin včetně semen, přičemž za živé části rostlin se pokládají

1.        plody  v  botanickém  smyslu,  s  výjimkou  plodů  zmrazených  na  teplotu  méně  než  mínus  18oC  (dále  jen
"hluboce zmrazené"),

2.    zelenina, s výjimkou hluboce zmrazené,
3.    hlízy, cibule, oddenky a jiné podzemní části sloužící k rozmnožování,
4.    řezané květiny,
5.    větve s listy nebo jehlicemi,
6.    uříznuté stromy s listy nebo jehlicemi,
7.    listí nebo jehličí,
8.    rostlinné buněčné a pletivové kultury,
9.    živý pyl,
10.  rouby, očka a řízky a

11.  jiné části rostlin, které mohou být stanoveny postupem podle předpisu Evropské unie 1a),
b)  semeny podle písmene a) semena v botanickém smyslu s výjimkou těch, která nejsou určena k pěstování (dále jen

"osivo"),
c)  rostlinnými produkty produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované jednoduchým způsobem, jako je

mletí, sušení nebo lisování, pokud nejsou rostlinami,
d)  jinými předměty předměty jiné než rostliny nebo rostlinné produkty, které mohou být nositeli škodlivých organismů a

podléhají úředním opatřením,
e)  dřevem dřevo se zcela nebo částečně zachovaným přirozeným oblým povrchem, s kůrou nebo bez kůry, nebo ve

formě  třísek,  štěpků,  pilin,  zbytků  dřeva  a  dřevního  odpadu;  s  výjimkou  ustanovení  vztahujících  se  k  dovozu  a
uvádění  na  trh  rostlin,  rostlinných  produktů  a  jiných  předmětů  stanovených  prováděcím  právním  předpisem  se
dřevem  rozumí  též  dřevo,  které  je  ve  formě  výplně,  prokladů,  palet  nebo  obalového  materiálu,  používaných  k
přepravě předmětů všeho druhu za předpokladu, že představuje rostlinolékařské riziko,

f)   pěstováním činnosti spojené s umístěním rostlin, které zajišťují jejich další růst nebo rozmnožování,
g)    rostlinami  určenými  k  pěstování  rostliny  vyseté  nebo  vysazené,  určené  k  dalšímu pěstování  nebo  přesazení  po

jejich přemístění, nebo rostliny dosud nevysazené nebo nevyseté, určené k pěstování,
h)  kmenem nebo biotypem soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který je geneticky ustálený a který se

svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,
i)   škodlivými organismy jakékoliv druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo původců chorob (například virů,

bakterií, hub) škodící rostlinám nebo rostlinným produktům,
j)   poruchami rostlin škodlivé změny způsobené na rostlinách nebo rostlinných produktech nepříznivými fyzikálními a

chemickými faktory,
k)    integrovanou  ochranou  rostlin  souhrn  opatření,  která  po  zvážení  veškerých  dostupných  metod  ochrany  rostlin

potlačují  rozvoj  populací  škodlivých  organismů,  podporují  přirozené  mechanismy  ochrany  před  škodlivými



organismy a snižují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí,
l)   monitoringem škodlivých organismů proces soustavného sledování výskytu škodlivých organismů a vyhodnocování

souvisejících rizik,
m) průzkumem výskytu škodlivých organismů úřední sledování prováděné příslušným orgánem na určitém území ve

stanoveném období za účelem zjištění výskytu škodlivého organismu nebo k určení charakteristik jeho populace,
n)    rostlinolékařským  pasem  úřední  doklad,  který  osvědčuje,  že  jím  označené  rostliny,  rostlinné  produkty  nebo  jiné

předměty splňují ustanovení právních předpisů Evropské unie 1) týkající se jejich uvádění na trh, a který je
1.  v rámci Evropské unie jednotně upraven pro různé druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů,
2.  stanoven příslušným úředním orgánem členského státu Evropské unie a

3.  vydán na základě právního předpisu Evropské unie, 1) popřípadě podle tohoto zákona, určujícího podrobnosti
postupu pro vydávání rostlinolékařských pasů,

o)  rostlinolékařským osvědčením mezinárodně uznávaný úřední dokument o původu a zdravotním stavu zásilky,
p)  oblastí prostou určitého škodlivého organismu území, ve kterém se tento škodlivý organismus nevyskytuje, což je

úředně doloženo, a v němž, jeli to potřebné, se uplatňují úřední opatření k udržení tohoto stavu,
q)  eradikací použití vhodných opatření a postupů k eliminaci škodlivého organismu v určitém území,
r)   chráněnou zónou území,

1.  ve kterém není původní nebo usídlený jeden nebo více škodlivých organismů stanovených právním předpisem
Evropské unie 1) a usídlený v jedné nebo několika částech území Evropské unie, a to přesto, že podmínky pro
jeho usídlení jsou v tomto území vhodné, nebo

2.    ve  kterém  hrozí  nebezpečí  usídlení  škodlivého  organismu  na  určité  plodině  v  důsledku  příznivých
ekologických podmínek, přestože tento organismus není na území Evropské unie původní ani usídlený,
a  které  bylo  uznáno  Evropskou  komisí  (dále  jen  "Komise")  postupem  stanoveným  právním  předpisem
Evropské  unie;  1)  škodlivý  organismus  je  považován  za  usídlený  v  určité  oblasti,  jeli  známo,  že  se  v  ní
vyskytuje a nebylo přijato žádné úřední opatření k  jeho eradikaci anebo pokud se toto opatření ukázalo  jako
neúčinné nejméně ve dvou po sobě následujících letech,

s)    nárazníkovou  zónou  území,  ve  kterém  se  určitý  škodlivý  organismus  nevyskytuje  nebo  se  proti  němu provádějí
úřední  opatření  a  které  přiléhá  k  oblasti  prosté  určitého  škodlivého  organismu  nebo  ke  chráněné  zóně  nebo  k
území, na které se vztahují úřední opatření z důvodu výskytu škodlivého organismu,

t)      místem  produkce  areál,  objekt,  pozemek  a  jejich  příslušenství  nebo  jejich  soubor,  využívaný  jako  samostatná
produkční jednotka včetně navazujícího vybavení a zařízení,

u)    členským  státem  Evropské  unie  členský  stát  Evropské  unie,  smluvní  stát  Dohody  o  Evropském  hospodářském
prostoru nebo Švýcarská konfederace (dále jen "členský stát Evropské unie"),

v)  třetí zemí země, která není členským státem Evropské unie, Ceuta a Melilla,
w)  úředním prohlášením nebo opatřením prohlášení nebo opatření učiněné nebo přijaté

1.    v  případech  týkajících  se  vystavování  rostlinolékařských  osvědčení  a  rostlinolékařských  osvědčení  pro
reexport v listinné nebo elektronické podobě zástupci úřední organizace ochrany rostlin třetí země nebo jinými
odborně způsobilými státními úředníky touto organizací pověřenými;

2.  ve všech ostatních případech buď osobami uvedenými v bodě 1 nebo kvalifikovanými zaměstnanci jednoho z
odpovědných  úředních  orgánů  členského  státu  Evropské  unie  za  předpokladu,  že  tito  zaměstnanci  nejsou
osobně zainteresováni na výsledcích jimi přijatých opatření,

x)   oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel 79)  zejména  veřejné  parky  nebo
zahrady,  veřejná  prostranství  uvnitř  obcí,  veřejná  pohřebištěhřbitovy,  sportoviště,  rekreační  plochy,  areály  škol
nebo  školní  pozemky,  dětská  hřiště,  areály  zdravotnických  zařízení,  zařízení  poskytujících  léčebnou  péči  nebo
kulturních zařízení,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


