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PRA v ČR PRA v ČR -- východiskavýchodiska

Zákon 326/2004 Sb. (§ 10 odst. 2, 3):
SRS zodpovídá za řešení problematiky PRA v ČR

Dalším orgánem, pro který je PRA jednou z priorit, je 
VVFaŽP

→ potřeba spolupráce mezi SRS, VVFaŽP a dalšími 
organizacemi

2009: příprava strategického plánu SRS a VVFaŽP
včetně plánu na založení Fytokaranténní skupiny
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FytokaranténníFytokaranténní skupina (FS)skupina (FS)

Poradní orgán VVFaŽP
Bude koordinován zástupcem SRS zodpovědným za 
PRA (externím členem Výboru)
Spolupráce se SRS: 

strategická koordinace
příprava ročních plánů
zajištění specialistů mimo SRS pro zpracování PRA
hodnocení výstupů
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Účastníci procesu PRA v ČRÚčastníci procesu PRA v ČR

Další (předpokládaní) účastníci procesu PRA:
MZe a další jemu podřízené orgány státní správy
MŽP a jemu podřízené orgány státní správy
případně další rezorty státní správy
výzkumná pracoviště: výzkumné ústavy, vysoké školy apod. 
vědecké, odborné a zájmové společnosti
komerční svazy a jednotliví zástupci producentů, obchodníků, 
přepravců a konzumentů (konečných uživatelů)

→ možnost zapojení do FS
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VýzvaVýzva
k zapojení do k zapojení do FytokaranténníFytokaranténní skupinyskupiny

Předchozí výzva – pozitivní ohlasy
Po semináři: SRS a VVFaŽP rozešlou emailem dotazník

Možné formy spolupráce:
širší platforma (externí členové – dopisovatelé FS)
užší skupina (řádní členové – schůzky)

Svůj zájem můžete sdělit (nezávisle na dotazníku) na:
petr.kapitola@srs.cz

235 010 357, 602 463 592
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Proces PRA v ČRProces PRA v ČR

Příprava ročního plánu pro řádné PRA
Zpracování dokumentu PRA
Hodnocení a připomínkování dokumentu PRA
Popř. předání dokumentu Evropské komisi
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Příprava ročního plánuPříprava ročního plánu

Na základě podnětů podnětů ke zpracování PRA
Mohou vzejít od kohokoliv

Podněty posílat 
na: kkarantenaarantena@@srs.czsrs.cz
do: 15. 4. 201015. 4. 2010 (pro přípravu PRA v r. 2011)(pro přípravu PRA v r. 2011)

na další roky – vždy do 15.2. předcházejícího roku
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Příprava ročního plánuPříprava ročního plánu

Podněty ke zpracování PRA v roce 2011
shromážděné k dnešnímu datu (dosud nevyhodnoceno):

− virus šarky švestky (Plum pox virus)
− Chrysanthemum stunt viroid
− fytoplazmy ovocných dřevin, zejména ESFY
− lesknáček Glischrochilus quadrisignatus
− štítenka Pseudaulacaspis pentagona
− klejicha hedvábná – Asclepias syriaca
− množitelský a sadební materiál topolů
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Zpracování dokumentu PRAZpracování dokumentu PRA

Ad hoc pracovní skupina pro danou PRA
SRS, externí specialisté
Konzultace s MZe, zájmovými subjekty aj.
Finanční zdroje – SRS, VVFaŽP

Vlastní postup zpracování:
– rozhodovací schema EPPO 
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Hodnocení a připomínkyHodnocení a připomínky

Hodnocení:
Kontrola formální správnosti
– v rámci SRS
Přezkoumání dokumentu
– v rámci SRS (nezávisle 2 pracovníci)
– popř. i externí posudek přes FS VVFaŽP

Připomínkování:
Zveřejnění na webu SRS > veřejná oponentura
Zejména zájmové subjekty
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Další postupDalší postup

Schválení konečné verze jako úřední dokument
Rozeslání členům FS
V případě návrhu na přehodnocení opatření v EU: 
překlad do angličtiny a předání Komisi a členským 
státům (Stálý fytosanitární výbor)
Zveřejnění konečného dokumentu PRA na webu SRS

Aktualizace na základě nových poznatků, 
výsledků hodnocení prováděných opatření, ...
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Využití PRA v ČRVyužití PRA v ČR

Obecně: 
Odůvodnění praktického postupu SRS při 
ochraně proti zavlékání a šíření ŠO

+ Odůvodnění expertní pozice v mezinárodních 
expertních orgánech
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Využití PRA v ČRVyužití PRA v ČR

ŘÁDNÁ PRA
návrh na přijetí nových nebo změnu 
stávajících fytosanitárních opatření v EU 
(zavedení regulace ... deregulace)
podklad pro interní fytosanitární postupy 
(regulované i neregulované ŠO)
návrh na nařizování „národních“ opatření proti 
hospodářsky významným ŠO (např. při 
nárůstu škodlivosti)
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Využití PRA v ČRVyužití PRA v ČR

PŘEDBĚŽNÁ PRA
Naléhavé situace

Výskyt ŠO nového pro území ČR
Neobvyklé záchyty ŠO v zásilkách

→ notifikace!
→ Návrh na přijetí mimořádného, dočasného opatření
→ Zpracování řádné PRA

Prvotní, orientační vyhodnocování možných 
zdrojů rizik
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Pilotní projekt 2010Pilotní projekt 2010

= Plán na zpracování PRA pro 3 ŠO

Mycosphaerella pini (Dothistroma septosporum)
původce červené sypavky borovice

Štítenka zhoubná – Quadraspidiotus perniciosus

Ambrozie peřenolistá – Ambrosia artemisiifolia
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Pilotní projekt 2010Pilotní projekt 2010

Plán navrhla Koordinační skupina SRS pro PRA
Projednáno na zasedání VVFaŽP
Schváleno poradou vedení SRS

Navrženo složení Ad hoc PS

Harmonogram:
ustavení jednotlivých PS březen 2010
zahájení práce jednotl. PS duben 2010
zpracování dokumentu PRA květen–červenec 2010
hodnocení a připomínkování srpen–říjen 2010
schválení – úřední dokument listopad 2010
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Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.


