Upozornění na padělky označení dřevěných obalů
Státní rostlinolékařská správa při provádění kontrol stále zaznamenává případy
dřevěných palet i dalších druhů obalů, které byly označeny neoprávněně za použití
falešných značek IPPC. Upozorňujeme proto všechny vývozce, kteří využívají pro
export svého zboží mimo území Evropské unie dřevěné obaly, na rizika plynoucí z
použití dřevěných obalových materiálů opatřených falešnou značkou.

Použitím dřevěného obalu s falešnou značkou se vývozce vystavuje riziku, že zásilka se
zbožím nebude vpuštěna do země určení a může být vrácena zpět do země vývozu; může být
ošetřena ve vstupním místě, nebo přeložena, a to vše na náklady vývozce, neboť na takovou
zásilku je pohlíženo jako na neodpovídající dovozním požadavkům. Přiložené fotografie
zobrazují dřevěné palety s falešnou značkou IPPC, která byla použita neoprávněně bez
rozhodnutí SRS o jejím přidělení.
SRS doporučuje všem subjektům zabývajícím se vývozem nebo přepravou zboží do třetích
zemí, aby věnovaly pozornost dřevěným obalům, a to nejen kvalitě jejich zpracování a
označení značkou IPPC, ale také původu tohoto označení. Dřevěné obaly jsou neoprávněně
označovány značkami, které byly přiděleny jinému subjektu, než původci padělaného značení
(jejich podoba je buďto téměř identická, nebo jsou používány značky, které nesou údaje
neodpovídající přiděleným vzorům registrovaným subjektů). Touto pozorností a péčí o
dřevěné obaly lze předejít případným problematickým situacím, které mohou končit až
navrácením zásilky, což většinou bývá spojeno se zvýšenými finančními náklady na zásilku.
Neoprávněně označený dřevěný obalový materiál nesplňuje většinou také další požadavky –
nejsou správně ošetřeny nebo nebyly vůbec ošetřeny proti škůdcům, jejichž případná
přítomnost v obalech je stejně jako označení obalů předmětem kontrol před vpuštěním
zásilky/dřevěných obalů na území země dovozu.
Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění (dále jen „zákonů) uvádí, že:
Osoba, která použije značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového neoprávněně,
dopouští správního deliktu, za který jí hrozí ve správním řízení sankce od 50 do 200 tisíc
korun. Zákon v § 28 odst. 3 také uvádí, že za provedení ošetření a označení vyváženého
dřevěného obalového materiálu odpovídá vývozce. Vývozce by tak měl mít jistotu, že
dřevěné obaly, které má v úmyslu použít k vývozu zboží splňují stanovené požadavky a to
nejen pokud jde o ošetření a označení dřevěných obalů. Je nezbytné, aby obaly odpovídaly
také dovozním požadavků země, kam budou se zásilkou/zbožím vyváženy, neboť tyto
požadavky mohou obsahovat další náležitosti dřevěných obalů nebo rozšiřovat jejich
vlastnosti, zejména pokud jde o kvalitu dřevěných obalů.
Seznam provozovatelů sušáren a výrobců dřevěného obalového materiálu zapsaných v
úředním rejstříku SRS naleznete na internetu www.srs.cz. Pro případné další informace lze
kontaktovat Sekci dovozu a vývozu, Referát DOM, Ing. Petr Harašta, Ph.D., tel. 545 110 458,
mob. 724 207 924, petr.harasta@srs.cz.
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