
 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré podliehajú rastlinolekárskej 

kontrole v mieste pestovania, ak majú pôvod v členských štátoch, alebo v krajine 

pôvodu alebo v krajine vývozu, ak majú pôvod v tretích krajinách 

Časť A 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín pochádzajúce z členských štátov 

I. kapitola 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi 

škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť 

sprevádzané rastlinným pasom 

1. Rastliny a rastlinné produkty 

1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu 

(Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka 

(Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) 

Cardot, Prunus L. [rod Prunus L. zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu 

(Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) 

vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky] okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica 

L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie 

okrem osiva. 

1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) 

určené na pestovanie okrem osiva. 

1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich 

krížencov určené na pestovanie. 

1.4. Rastliny Choisya Kunth, kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) 

a ich hybridov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. 

Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič (Vitis L.) okrem plodov a osiva.  

1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov okrem plodov a osiva; bod 1.6. tým nie 

je dotknutý. 

1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus 

Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami. 

1.7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a) 

a) získané úplne alebo čiastočne z orecha (Juglans L.), platanu (Platanus L.) a orechovca 

(Pterocarya L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, a 

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34) 

 

 

 

 

                                                 
34) Príloha I Druhá časť k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a 

o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení. 



 

Číselný znak 

KN 
Opis 

4401 12 00 Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo 

v podobných formách 

4401 22 00 Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva 

4401 40 90 Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín 

ex 4403 12 00 Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené a nezbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 99 00 Surové neihličnaté [drevo okrem dreva druhov tropických drevín, duba 

(Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky 

(Populus spp.) a ekalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami 

ex 4404 20 00 Neihličnaté štiepané tyče, koly, kolíky a stĺpiky z neihličnatého dreva 

zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané 

ex 4407 99 Neihličnaté drevo [okrem dreva druhov tropických drevín, duba (Quercus 

spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus, jaseňa 

(Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a osiky (Populus spp.)] 

rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, 

brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín vypestované alebo vyrobené 

výrobcami, ktorých výroba a predaj sú určené pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú 

rastlinnou výrobou okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z rastlín, ktoré 

sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný 

ústav dohliada, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby. 

2.1. Rastliny určené na výsadbu okrem semien rodu jedle (Abies Mill), zeleru voňavého (Apium 

graveolens L.), Argyranthemum spp., asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L.), astry 

(Aster spp.), kapusty (Brassica spp.), gaštana (Castanea Mill.), uhorky (Cucumis spp.), 

chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a hybridov, Exacum 

spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), všetkých 

odrôd novoguinejských hybridov netýkavky (Impatiens L.), orecha (Juglans L.), šalátu 

(Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny (Lupinus L.), 

muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana 

(Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), druhov Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica 

L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), Pterocarya L., duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus 

L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.), brestu (Ulmus L.), 

železníka (Verbena L.) a ostatných druhov bylín okrem rastlín z čeľade Gramineae určených 

na výsadbu a okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, osiva a hľúz. 

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a okrem tých, 

ktoré sú uvedené v bode 1.3. 

2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité 

(Musaceae) a strelíciovité (Sterlitziaceae) a hruškovca (Persea spp.) zakorenené alebo 

s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom. 



 

2.3.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac 

ako 5 cm a patriace k rodom Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 

Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 

TrithrinaxMart. a Washingtonia Raf. 

2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium 

cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny 

cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago 

sativa L.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum 

L.) a fazule (Phaseolus L.). 

3. Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa 

Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston „Golden Yellow“), georgíny (Dahlia spp.), 

snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne.], 

zakrpatených odrôd mečíka a ich krížencov (Gladiolus Tourn. ex L., napríklad Gladiolus 

callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. 

a Gladiolus tubergenii hort.), hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, ľalie 

(Lilium spp.), modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Orinthogalum L.), 

puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) 

určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj sú určené pre osoby 

profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, okrem výroby rastlín, rastlinných produktov 

a iných predmetov z rastlín, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému 

spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný ústav dohliada, aby ich výroba bola zreteľne oddelená 

od ostatnej výroby. 

II. kapitola 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi 

škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny, a ktoré musia byť 

sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny 

alebo v rámci tejto zóny 

1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín 

1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice 

(Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.). 

1.2. Rastliny určené na výsadbu okrem osiva repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), cédra (Cedrus 

Trew), platana (Platanus L.), topoľa a osiky (Populus L.), rodu Prunus L. a duba (Quercus 

spp.) okrem druhu Quercus suber L. a brestu Ulmus L. 

1.3. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster 

Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), 

muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L΄Herit.), jablone (Malus Mill.), 

mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.), 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva. 

1.3.1. Rastliny čeľade Palmae určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm 

a patriace k rodom a druhom Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia 

Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii 

Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos 

nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana 

Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. 

& H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal 

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. a Washingtonia Raf. 

1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster 



 

Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), 

muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne 

(Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) 

Cardot. 

1.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie. 

1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie. 

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.). 

1.8. Osivo gaštana (Castanea Mill.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), 

bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.). 

1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.). 

1.10. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré 

a) bolo získané úplne alebo čiastočne 

1. z ihličnanov (Coniferales) okrem odkôrneného dreva, 

2. z gaštana (Castanea Mill.) okrem odkôrneného dreva, 

3. z platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva a 

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34) 

 

Číselný znak KN Opis 

4401 11 00 Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc 

alebo v podobných formách 

4401 12 00 Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc 

alebo v podobných formách 

4401 21 00 Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva 

4401 22 00 Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva 

4401 40 90 Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín  

ex 4403 11 00 Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, 

moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov 

ex 4403 12 00 Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, 

moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov 

ex 4403 21 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani 

nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý 

rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 22 00 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani 

nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem surového 



 

dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 23 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného 

farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, 

ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 24 00 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného 

farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami 

okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm 

alebo viac 

ex 4403 25 Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies 

spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli 

alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého 

alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 

15 cm alebo viac 

ex 4403 26 00 Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies 

spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej 

beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý 

rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 99 00 Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba 

(Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky 

(Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem 

dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom 

alebo inými ochrannými prostriedkami 

ex 4404 Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak 

pozdĺžne nerozrezané 

4406 Železničné alebo električkové podvaly z dreva 

ex 4407 Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a 

zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s 

hrúbkou viac ako 6 mm 

ex 4407 99 Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba 

(Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu 

Prunus spp., jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) alebo topoľa a 

osiky (Populus spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na 

koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličnanov (Coniferales). 

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z rastlín vypestované výrobcami, ktorých 



 

výroba a predaj sú určené pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, 

okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z rastlín, ktoré sú vyprodukované 

a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pri ktorých kontrolný ústav dohliada, aby 

ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby. 

2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie okrem podzemkov, osiva a hľúz a 

rastliny Dipladenia A.DC., prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), Ficus L., 

ibišteka Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a oleandra (Nerium oleander L.) určené na pestovanie 

okrem osiva. 

Časť B 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín pochádzajúce z tretích krajín 

I. kapitola 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi 

škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty 

1. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ale vrátane osiva čeľadí kapustovité (Cruciferae) 

a lipnicovité (Gramineae), ďateliny (Trifolium spp.) pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, 

Čile, Nového Zélandu a Uruguaja, rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X 

Tritocosecale) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej 

Afriky a USA, citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca 

(Poncirus Raf.) a ich krížencov, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus 

L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), druhov 

rodu Prunus L., ostružín (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice (Zea mays L.), cesnaku 

šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového 

(Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.). 

2. Časti rastlín okrem plodov a osiva 

- gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka 

(Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l'Herit. ex Ait), 

datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago 

L.) a rezaných kvetov čeľade vstavačovité (Orchidaceae), 

- ihličnanov (Coniferales), 

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) pôvodom v USA a Kanade, 

- druhov rodu Prunus L. pôvodom v neeurópskych krajinách, 

- rezaných kvetov astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), 

Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a zvončeka (Trachelium L.) pôvodom v neeurópskych 

krajinách, 

- listovej zeleniny zeleru (Apium graveolens L.), bazalky (Ocimum L.), Limnophila L. 

a kotúča (Eryngium L.), 

- listov manioku (Manihot esculenta Crantz), 

- rezaných vetiev brezy (Betula L.) s lístím alebo bez lístia, 

- rezaných vetiev jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana 

Planch.) a orechovca (Pterocarya L.) s lístím alebo bez lístia s pôvodom v Kanade, 

Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej 

republike, Rusku, na Taiwane a v USA, 

- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus 

Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., 



 

Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L., 

- rastlín Convolvulus L., Ipomoea L. (okrem hľúz), Micromeria Benth a čeľade 

Solanaceae s pôvodom Austrálii, Amerike a na Novom Zélande. 

2.1. Časti rastlín Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, 

Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena 

Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, 

Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm okrem plodov vrátane osiva. 

3. Plody druhov a rodov 

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., 

Swinglea Merr. a ich hybridov, Momordica L. a čeľade Solanaceae, 

- Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria 

L., Malus L., Mangifera L, Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium 

L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. a Vitis L., 

- granátovníka púnskeho (Punica granatum L.) pôvodom z krajín afrického kontinentu, 

na Kapverdách, Svätej Helene, Madagaskare, ostrove La Réunion, ostrove Mauríciu a z 

Izraela. 

4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.). 

5. Samostatná kôra 

- ihličnanov (Coniferales) pôvodom v neeurópskych krajinách, 

- javora cukrodarného (Accer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus 

L.) okrem duba korkového (Quercus suber L.), 

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca 

(Pterocarya L.) s pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, 

Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA, 

- brezy (Betula L.) pôvodom z Kanady a USA. 

6. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré 

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z druhov, rodov alebo odrôd uvedených nižšie 

okrem dreveného obalového materiálu uvedeného v prílohe č. 4 časti A kapitole I. bode 2. 

- duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva pôvodom v USA okrem dreva, ktoré 

spĺňa opis uvedený v písmene b) s číselným znakom KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené 

dokladmi potvrdzujúcimi, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje 

dosiahnuť minimálnu teplotu 176 °C počas 20 minút, 

- platana (Platanus L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch s 

pôvodom v Albánsku, Arménsku, Švajčiarsku, Turecku alebo USA, 

- topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva pôvodom v krajinách amerického 

kontinentu, 

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva s pôvodom 

v Kanade a USA, 

- ihličnanov (Coniferales) vrátane opracovaného dreva pôvodom v neeurópskych 

krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku, 

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha (Juglans L.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca 

(Pterocarya L.) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch, s 

pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, 

Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA, 

- brezy (Betula L.) vrátane opracovaného dreva s pôvodom v Kanade a USA,  



 

- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., 

Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. vrátane dreva, ktoré si 

nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch, s pôvodom v Kanade alebo USA okrem triesok 

alebo pilín,  

- Prunus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný oblý povrch s pôvodom v 

Kanade, Číne, Japonsku, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Kórejskej 

republike, Mongolsku, USA alebo Vietname a 

b) spĺňa jeden z týchto opisov:34) 

 

Číselný znak 

KN 

Opis 

4401 11 00 Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konároch, viazaníc alebo 

v podobných formách 

4401 12 00 Neihličnaté palivové drevovo forme polien, klátov, konároch, viazaníc 

alebo v podobných formách 

4401 21 00 Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva 

4401 22 00 Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva 

4401 40 10 Neaglomerované piliny 

4401 40 90 Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín  

ex 4403 11 00 Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani 

nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 12 00 Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, 

moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov 

ex 4403 21 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 

15 cm alebo viac 

ex 4403 22 00 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý 

rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 23 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, ktorého 

každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 24 00 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 



 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami okrem 

surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 25 Surové ihličnaté drevo iné než z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies spp.) 

alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli alebo 

hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

konzervačnými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 

cm alebo viac 

ex 4403 26 00 Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies 

spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli 

alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého 

alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer 

priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

4403 91 00 Surové dubové drevo (Quercus spp.) tiež odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami 

4403 95 Surové drevo z brezy (Betula spp.) okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

konzervačnými prostriedkami a zároveň odkôrnené alebo zbavené drevnej 

beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, ktorého každý rozmer 

priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

4403 96 00 Surové drevo z brezy (Betula spp.) okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými 

prostriedkami a zároveň odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo 

hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem surového dreva, ktorého 

každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

4403 97 00 Surové drevo z topoľa a osiky (Populus spp.) odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami 

ex 4403 99 00 Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba 

(Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky 

(Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami 

ex 4404 Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak pozdĺžne 

nerozrezané 

4406 Železničné alebo električkové podvaly z dreva 

ex 4407 Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a 

zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou 

viac ako 6 mm 



 

4407 91 Drevo z duba (Quercus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané 

alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na 

koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

ex 4407 93 Drevo z javora (Acer saccharum Marsh) rezané alebo štiepané pozdĺžne, 

krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

4407 94 Drevo z druhov rodu Prunus spp. rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané 

alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na 

koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

4407 95 Drevo z jaseňa (Fraxinus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané 

alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na 

koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

4407 96 Drevo z brezy (Betula spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo 

lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch 

s hrúbkou viac ako 6 mm 

4407 97 Drevo z topoľa a osiky (Populus spp.) rezané alebo štiepané pozdĺžne, 

krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané 

na koncoch, s hrúbkou viac ako 6 mm 

ex 4407 99 Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus 

spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., 

jaseňa (Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.) a topoľa a osiky (Populus 

spp.)] rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň 

hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou viac 

ako 6 mm 

4408 10 Ihličnaté listy na dyhy vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného 

dreva, listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo 

pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpanéa zároveň hobľované, brúsené 

pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch menej ako 6 mm 

4416 00 00 Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti z dreva 

vrátane dúh (časti steny suda) 

9406 10 00 Montované stavby z dreva 

 

7. Pestovateľský substrát pripevnený alebo pripojený k rastlinám určený na podporu 

životaschopnosti rastlín s pôvodom v iných tretích krajinách ako vo Švajčiarsku. 

7.1. Stroje a vozidlá, ktoré boli v prevádzke na účely poľnohospodárstva alebo lesného 

hospodárstva a ktoré spĺňajú jeden z týchto opisov,35) dovezené z tretích krajín iných ako 

Švajčiarsko: 

Číselný znak 

KN 
Opis 

ex 8432 Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesné 

hospodárstvo, na prípravu alebo na obrábanie pôdy a valce na úpravu 

                                                 

35) Príloha I Časť II k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 v platnom znení. 



 

trávnikov alebo športových plôch 

ex 8433 53 Stroje na zber koreňov alebo hľúz 

ex 8436 80 10 Lesné stroje 

ex 8701 20 90 Použité traktory a ťahače (okrem ťahačov v položke 8709) a cestné návesové 

ťahače 

ex 8701 91 10 Nové kolesové poľnohospodárske a lesné traktory s výkonom motora 

nepresahujúcim 18 kW 

 

8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Triticosecale) pôvodom 

z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA. 

II. kapitola 

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z rastlín, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi 

škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do 

tejto zóny alebo v rámci tejto zóny 

1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie. 

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.). 

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu 

(Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka 

(Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha 

Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. 

4. Časti rastlín okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster 

Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), 

muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne 

(Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) 

Cardot. 

5. Osivo gaštana (Castanea Mill.), lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), 

repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.). 

6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna. 

6a. Plody viniča (Vitis L.). 

7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré pochádza úplne alebo čiastočne 

a) z ihličnanov (Coniferales) okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích 

krajinách, a gaštana (Castanea Mill.) okrem odkôrneného dreva a 

b) z spĺňa jeden z týchto opisov:34) 

Číselný znak 

KN 

Opis 

4401 11 00 Ihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v 

podobných formách 

4401 12 00 Neihličnaté palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo 

v podobných formách 

4401 21 00 Štiepka alebo triesky z ihličnatého dreva 

4401 22 00 Štiepka alebo triesky z neihličnatého dreva 



 

4401 40 90 Neaglomerované zvyšky a odpad z dreva okrem pilín  

ex 4403 11 00 Surové ihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani 

nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 12 00 Surové neihličnaté drevo natierané alebo impregnované farbou, moridlom, 

kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, neodkôrnené ani 

nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov 

ex 4403 21 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

ochrannými prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm 

alebo viac 

ex 4403 22 00 Surové ihličnaté drevo z borovice (Pinus spp.) neodkôrnené ani nezbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natretého alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými 

ochrannými prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer 

priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 23 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými inými prostriedkami, ktorého každý 

rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 24 00 Surové ihličnaté drevo z jedle (Abies spp.) a smreka (Picea spp.) 

neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do 

štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo impregnovaného farbou, 

moridlom, kreozotom alebo ostatnými inými prostriedkami okrem surového 

dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 25 Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies 

spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani zbavené drevnej beli alebo 

hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými 

prostriedkami, ktorého každý rozmer priečneho rezu je 15 cm alebo viac 

ex 4403 26 00 Surové ihličnaté drevo okrem dreva z borovice (Pinus spp.), jedle (Abies 

spp.) alebo smreka (Picea spp.) neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli 

alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva natretého alebo 

impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými 

prostriedkami okrem surového dreva, ktorého každý rozmer priečneho rezu 

je 15 cm alebo viac 

ex 4403 99 00 Surové neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba 

(Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky 

(Populus spp.) a eukalyptu (Eucalyptus spp.)] odkôrnené alebo zbavené 

drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov okrem dreva 

natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo 

inými ochrannými prostriedkami 

ex 4404 Štiepané tyče, drevené koly, kolíky a stĺpiky zašpicatené, avšak pozdĺžne 



 

nerozrezané 

4406 Železničné alebo električkové podvaly z dreva 

ex 4407 Ihličnaté drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a 

zároveň hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou 

viac ako 6 mm 

ex 4407 99 Neihličnaté drevo [okrem dreva tropických druhov drevín, duba (Quercus 

spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), druhov rodu Prunus spp., jaseňa 

(Fraxinus spp.), brezy (Betula spp.), topoľa a osiky (Populus spp.)] rezané 

alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané a zároveň hobľované, brúsené 

pieskom alebo spájané na koncoch s hrúbkou viac ako 6 mm 

4415 Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva, káblové bubny z 

dreva, jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, 

nástavné rámy paliet z dreva 

9406 10 00 Montované stavby z dreva 

 

8. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.). 

9. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách. 
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