
VIIIa. 
 

Teze vyhlášky k provedení § 31a odst. 5 a § 34 odst. 3 zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění navrhované novely 

 
 
 Výše uvedená zmocňovací ustanovení budou provedena novelizací stávající 
vyhlášky č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění 
vyhlášky č. 326/2012 Sb. 
 

1. § 31a odst. 5: Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě přípravku a vzor 
etikety přípravku budou upraveny v § 3 (v platném znění upravujícím Kritéria 
menšinového použití, která budou obsažena přímo v zákoně).  
 
Půjde o formální požadavky na některé údaje na etiketě, které nejsou upraveny přímo 
použitelným předpisem EU (nařízení Komise č. 547/2001 ze dne 8. června 2011, 
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud 
jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin). 
 
Těmito požadavky budou zejména: 

• vymezení formálních náležitostí některých částí etikety, které obsahují údaje o 
dávkování přípravku, metodě aplikace, o omezeních ve vztahu k ošetřované 
plodině a plodinám následným a sousedním, a  

• formální požadavky na uvádění opatření pro ochranu složek životního 
prostředí a necílových organismů a vůči integrované ochraně rostlin. 

 
 
Vzor etikety přípravku bude upraven v samostatné příloze. 
 

2. § 34 odst. 3: Požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální 
uživatele a okolnosti, za nichž přípravek představuje v případě neprofesionálního 
použití významné riziko pro včely, skupinu necílových členovců nebo obratlovců, 
nebo pro vodní organismy budou upraveny v nově vloženém § 3a.  
 
Ustanovení bude upravovat, způsob, jakým bude třeba uvádět údaje o správné 
aplikaci přípravků, tak aby byly přizpůsobeny neprofesionálnímu uživateli.  
 
Specificky bude upraveno zejména: 
 

• uvádění správného dávkování, 
• stanovení termínu aplikace, 
• požadavky na maximální velikost obalů a používání pomůcek na odměřování 

a na jednorázová balení, 
• uvádění instrukcí pro ochranu životního prostředí a necílových organismů. 

 
Dále budou specifikovány okolnosti, za nichž přípravek představuje v případě 
neprofesionálního použití významné riziko pro včely, skupinu necílových členovců 
nebo obratlovců, nebo pro vodní organismy: 
 

• pokud je ochranná vzdálenost od povrchových vod 20 m a více 
• pokud je ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku 15 m a více 

za účelem ochrany necílových rostlin anebo členovců 
• pokud aplikace nelze provést bez použití nízkoúletového aplikačního zařízení 
• přípravek je zvlášť nebezpečný pro včely. 
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VIIIb. 
 

Teze vyhlášky k provedení § 5 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči, ve znění navrhované novely 

 
 

Problematika integrované ochrany rostlin je dnes upravena ve vyhlášce č. 205/2012 
Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin. K zásadním změnám po obsahové 
stránce nedojde, po formální stránce však bude třeba změnit název vyhlášky tak, aby 
korespondoval s novým zněním zmocňovacího ustanovení a předmět úpravy. 

 
 
Název vyhlášky č. 205/2012 Sb. bude nově znít: „Vyhláška o opatřeních integrované 
ochrany rostlin“. 

 
§ 1 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví opatření, 
která je nutno zvážit při rozhodování o využití integrované ochrany rostlin. 
 

§ 2 
Základní pojmy 

Beze změny. 
 

§ 3 
Opatření integrované ochrany rostlin 

 
Při rozhodování o využití integrované ochrany rostlin je třeba zvážit zejména: 

 
a) možnosti zamezení výskytu škodlivých organismů nebo napomáhání jejich 

potlačení, a to zejména prostřednictvím: 
- střídání plodin, 
- používání pěstitelských postupů, podporujících snižování výskytu 

škodlivých organismů, včetně vyváženého hnojení, vápnění a vodního 
režimu, 

- používání odolných nebo tolerantních odrůd a standardního nebo 
certifikovaného osiva a sadby, 

- hygienických opatření k zamezení šíření škodlivých organismů, 
- ochrany a podpory užitečných organismů využíváním opatření na ochranu 

rostlin nebo ekologických infrastruktur, které podporují přirozené 
mechanismy ochrany rostlin před škodlivými organismy, 

b) sledování a vyhodnocování výskytu škodlivých organismů pomocí vhodných 
dostupných postupů a nástrojů, které zahrnují zejména pozorování na místě, 
systémy varování, předpovědi výskytu škodlivých organismů a metody jejich 
včasného určení, 

c) výběr způsobu a načasování ochrany rostlin založený na základě objektivní 
analýzy předpokladu napadení škodlivým organismem nebo výsledků 
sledování výskytu škodlivých organismů, přičemž se využijí prahy škodlivosti, 
pokud jsou pro dotčený škodlivý organismus nebo pěstovanou rostlinu 
zveřejněny Ústavem, 
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d) upřednostnění biologických, fyzikálních a jiných nechemických metod, pokud 
zajistí účinnou ochranu před škodlivými organismy, 

e) využití přípravků nebo metod ochrany, které jsou co nejvíce specifické pro 
dotčený škodlivý organismus a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské 
zdraví, necílové organismy a životní prostředí, 

f) použití přípravku nebo dalšího způsobu přímé ochrany rostlin pouze v 
nezbytném rozsahu, například aplikací dávek přípravků na spodní hranici 
doporučení, snížením četnosti použití přípravků nebo prováděním výběrového 
ošetření, 

g) přijatelnou míru rizika při aplikaci přípravku a zabránění zvyšování rizika 
výskytu rezistentních populací škodlivých organismů k přípravkům, 

h) použití dostupných antirezistentních strategií s cílem zachovat účinnost 
přípravků a zpomalit šíření rezistence škodlivého organismu k přípravkům, 
pokud je riziko vzniku rezistence škodlivého organismu vůči určitému způsobu 
ochrany rostlin známo a pokud stupeň výskytu škodlivého organismu vyžaduje 
opakované ošetření pěstované rostliny, 

i) využívání poradců v oblasti ochrany před škodlivými organismy a s ní 
souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků 
podle § 85. 
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VIIIc. 
 

Teze vyhlášky k provedení § 86b odst. 3 písm. b), d), e) a f) zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění navrhované novely 

 
 
 Výše uvedená zmocňovací ustanovení budou provedena novelizací stávající 
vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. 
 
1. § 86b odst. 3 písm. b):  

 
Obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, 
po jejichž absolvování se dotčená osoba po dobu 3 let považuje za držitele 
osvědčení prvního nebo druhého stupně k nakládání s přípravky, budou stanoveny 
v nově vloženém § 1a. 
 
Předběžně se bude jednat o tyto obory: 
 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, kde bude možno po 
absolvování získat osvědčení prvního stupně:  
41 - 51 - H/01 Zemědělec – farmář 
41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů 
41 - 52 - H/01 Zahradník 
 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, kde bude možno 
po absolvování získat osvědčení druhého stupně:  
41 - 04 - M/01 Rostlinolékařství 
41 - 41 - M/01 Agropodnikání 
41 - 42 - M/01 Vinohradnictví 
41 - 44 - M/01 Zahradnictví 
41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby 
 
Účinnost tohoto ustanovení bude vázána na provedení odpovídající aktualizace 
Rámcových vzdělávacích programů u dotčených oborů vzdělání. 
 
 
2. § 86b odst. 3 písm. d):  
 
Obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně budou 
upraveny ve stávajícím § 4. 
 
Obsah kurzu bude proveden odkazem na stávající přílohu č. 1 vyhlášky; přesný 
časový rozsah pro jednotlivá témata obsahu kurzu bude zveřejněn ve věstníku MZe, 
obdobně jako tomu nyní je v případě obsahu kurzu pro první a druhý stupeň. 
 
Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně se předpokládá dvacet 
vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky 

 
 

3. § 86b odst. 3 písm. e):  
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Způsob prokázání absolvování zaměstnavatelem organizovaného kurzu k doplnění 
znalostí pro aplikaci přípravků bude stanoven v nově vloženém § 6b. Budou 
stanoveny minimální náležitosti presenční listiny účastníků kurzu tak, aby mohl být 
takový doklad považován za prokazatelný pro potvrzení účasti na školení. 
 
 
4. § 86b odst. 3 písm. f):  
 
Podmínky odborné kvalifikace, které musí podle § 86a odst. 2 zákona splňovat 
fyzická osoba jako odborný školitel pro poskytování odborných rostlinolékařských 
znalostí v rámci kurzů a školení k odborné způsobilosti, budou stanoveny v nově 
vloženém § 6a. 
 
Za odborné školitele pro poskytování odborných rostlinolékařských znalostí bude 
možno považovat osoby, které  

- splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 zákona,  
- jsou zároveň držiteli platného osvědčení třetího stupně o odborné způsobilosti 

k nakládání s přípravky podle § 86 odst. 3 zákona, a 
- prokáží praxi v poskytování odborných znalostí z oboru rostlinolékařství nebo 

ochrany rostlin, a to v souladu s prokazováním této praxe podle obecně 
platných právních předpisů. 
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