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Pro ochranu ohrožených druhů zvířat a rostlin je třeba
dodržovat zákazy a omezení dovozu podle úmluvy
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících
živočichů a rostlin (známá jako CITES nebo Washingtonská
úmluva). CITES se netýká pouze exemplářů z volné přírody,
ale i rostlin vypěstovaných, pokud rostou také ve volné přírodě.
V případě dovozu rostlin spadajících pod CITES bez
příslušného povolení, Vám budou MŽP zabaveny a vystavujete
se finančnímu postihu. Více informací naleznete na
www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy

Zákazy dovozu a zvláštní požadavky pro
dovoz
U rostlin a některých rostlinných produktů (např. různé
druhy ovoce a zeleniny z neevropských zemí) potřebujete
rostlinolékařské osvědčení vystavené fytoslužbou v zemi
původu dané komodity. Některé rostliny a rostlinné produkty
mohou být dováženy pouze tehdy, jsou-li splněny zvláštní
požadavky nebo předepsané ošetření.
U některých rostlin není dovoz povolen. Pokud plánujete
dovézt ze zahraničí rostliny, informujte se před zahájením
cesty na aktuální zákazy a podmínky dovozu.
Ze zemí mimo EU je zakázán například dovoz následujících
rostlin a rostlinných produktů:
– většina trav (Poaceae)
– většina běžných jehličnanů
– některé listnaté stromy
– většina ovocných stromků
– réva vinná
– rostliny citrusů
– půda a pěstební substráty
– hlízy bramboru
– rostliny z čeledi lilkovité (Solanaceae)
– mnoho druhů
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