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VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
ZÁKON ze dne……2015, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. 
 

 
Ustanovení 

 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

Část I Čl. I 
bod  4 
§ 2 odst. 1 
písm. z) 

z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně 
určená pro aplikaci přípravků, včetně příslušenství 
nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako jsou 
zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro 
nádrže 
 

32009L0128 
 

Článek 3 bod 
4 
 

4) zařízením pro aplikaci pesticidů“ zařízení konkrétně 
určené pro aplikaci pesticidů, včetně příslušenství 
nezbytného pro účinný provoz takového zařízení, jako 
jsou trysky, tlakoměry, filtry, sítka a čisticí zařízení pro 
nádrže; 

Část I Čl. I 
bod 6 
§ 2 odst. 2 
písm. w) a x) 

w) prahem škodlivosti vědecky podložený stupeň výskytu 
škodlivého organismu, při kterém je nutno provést ochranné 
opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku 
negativního vlivu škodlivého organismu na snížení výnosu 
nebo kvality rostliny nebo rostlinného produktu a 

32009L0128 Příloha III 
bod 3 

3. Na základě výsledků sledování se musí profesionální 
uživatel rozhodnout, zda a kdy použije opatření na 
ochranu rostlin. Základním předpokladem rozhodování 
jsou pevně stanovené a vědecky podložené prahové 
hodnoty. Pokud jde o škodlivé organismy, je třeba před 
ošetřením vzít pokud možno v úvahu prahové hodnoty 
stanovené pro danou oblast, konkrétní území, plodiny a 
zvláštní klimatické podmínky 
 

 x) systémem varování postup informování o očekávaném 
nebo potvrzeném výskytu nebo o šíření škodlivého 
organismu, který může způsobit ekonomicky významnou 
škodu 

32009L0128 Příloha III 
bod 2 

2. Škodlivé organismy je třeba sledovat pomocí 
vhodných postupů a nástrojů, pokud jsou dostupné. Tyto 
vhodné nástroje by měly pokud možno zahrnovat 
pozorování na místě a vědecky podložené systémy 
varování, předpovědi a včasné diagnózy, pokud je to 
možné, jakož i využívání poradenství odborně 
kvalifikovaných poradců. 

Část I Čl. I 
bod 7 
§ 5 odst. 2 

(2) Profesionální uživatelé uplatňují v souladu s podmínkami 
uvedenými v odstavci 1 a s  podnikatelským záměrem 
osoby, která rozhoduje o ochraně rostlin, rostlinných 
produktů nebo o použití přípravků (dále jen „pěstitelský 
záměr“) tyto obecné zásady integrované ochrany:  
a) pěstitelské postupy zajišťující zejména 
1. vyrovnanou výživu a vápnění podle § 9 zákona o 
hnojivech, 
2. používání dostupných a v rámci pěstitelského záměru 

32009L0128 Příloha III 
bod 1 

1. K zamezení výskytu škodlivých organismů nebo jejich 
potlačení by měla napomáhat nebo přispívat mimo jiné 
zejména tato opatření: 
- střídání plodin, 
- používání vhodných pěstitelských postupů (například 
postup využívající úhorované půdy připravené k setí, 
doba a hustota výsevu, podsev, šetrné postupy 
obdělávání půdy, jednocení a přímý výsev), 
- případné používání odolných/tolerantních kultivarů a 
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vhodných odrůd rostlin odolných nebo tolerantních ke 
škodlivým organismům a zdravého osiva a sadby, v souladu 
s požadavky stanovenými na odrůdy rostlin a rozmnožovací 
materiál podle § 3 až 3c zákona o oběhu osiva a sadby. 
3. ochranu a podporu užitečných organismů v souladu 
s opatřením stanoveným podle § 76 odst. 1 písm. e),  
 

standardního/certifikovaného osiva a sadby, 
- vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování, 
- zamezení šíření škodlivých organismů pomocí 
hygienických opatření (například pravidelným čištěním 
strojů a zařízení), 
- ochrana a podpora důležitých užitečných organismů, 
například prostřednictvím vhodných opatření na ochranu 
rostlin nebo využívání ekologických infrastruktur na 
produkčních plochách i mimo ně. 

 b) monitoring výskytu škodlivých organismů využívající dle 
místních podmínek zejména pozorování na místě, systémy 
varování nebo předpovědi výskytu škodlivých organismů, a 
to alespoň na základě informací zveřejněných podle 
odstavce 4 písm. b), 
 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 2 

2. Škodlivé organismy je třeba sledovat pomocí 
vhodných postupů a nástrojů, pokud jsou dostupné. Tyto 
vhodné nástroje by měly pokud možno zahrnovat 
pozorování na místě a vědecky podložené systémy 
varování, předpovědi a včasné diagnózy, pokud je to 
možné, jakož i využívání poradenství odborně 
kvalifikovaných poradců 

 c) výběr a provádění ochranných opatření na základě 
analýzy předpokladu napadení škodlivým organismem 
s možným využíváním prahů škodlivosti dle místních 
podmínek, a to alespoň na základě informací zveřejněných 
podle odstavce 4 písm. b), 
 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 3 

3. Na základě výsledků sledování se musí profesionální 
uživatel rozhodnout, zda a kdy použije opatření na 
ochranu rostlin. Základním předpokladem rozhodování 
jsou pevně stanovené a vědecky podložené prahové 
hodnoty. Pokud jde o škodlivé organismy, je třeba před 
ošetřením vzít pokud možno v úvahu prahové hodnoty 
stanovené pro danou oblast, konkrétní území, plodiny a 
zvláštní klimatické podmínky 

 d) používání přípravků nebo dalších způsobů přímé ochrany 
rostlin a rostlinných produktů v rozsahu nezbytně nutném pro 
dosažení pěstitelského záměru, s přednostním použitím 
přípravků, které jsou co nejvíce specifické pro dotčený 
škodlivý organismus a mají co nejmenší vedlejší účinky na 
lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí, 
s přihlédnutím k výsledkům zkoušení přípravků provedeného 
podle odstavce 4 písm. f), 
 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 5 

5. Používané pesticidy musí být co nejvíce specifické k 
danému škodlivému organismu a musí mít co nejmenší 
vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a 
životní prostředí 

 e) využívání antirezistentních strategií pro zachování 
účinnosti přípravků a zpomalení šíření rezistence škodlivého 
organismu k přípravkům, a to s přihlédnutím k místním 
podmínkám a k informacím zveřejněným podle odstavce 4 
písm. c), 
 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 7 

7. Pokud je riziko rezistence vůči určitému opatření na 
ochranu rostlin známo a pokud množství škodlivých 
organismů vyžaduje opakované ošetření plodin pesticidy, 
měly by být použity dostupné antirezistentní strategie, 
aby byla zachována účinnost přípravků. To se může týkat 
i současného použití několika druhů pesticidů s odlišným 
způsobem účinku. 

 f) využití biologických, fyzikálních a jiných nechemických 
metod ochrany rostlin a rostlinných produktů, pokud zajistí 
ochranu proti dotčeným škodlivým organismům na úrovni 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 4 

4. Před chemickými metodami je nutné dát přednost 
udržitelným biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým 
metodám, pokud uspokojivě zajistí ochranu před 
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nezbytné pro dosažení pěstitelského záměru a škodlivými organismy 
 g) ověřování úspěšnosti používaných opatření na ochranu 

rostlin na základě záznamů o používání přípravků vedených 
podle § 60 odst. 4. 
 

32009L0128 
 

Příloha III 
bod 8 

8. Profesionální uživatel by měl na základě záznamů o 
používání pesticidů a sledování škodlivých organismů 
ověřovat úspěšnost používaných opatření na ochranu 
rostlin. 
 

Část I Čl. I 
bod 19 
§ 34 odst. 2 

(2) Ústav přípravek nepovolí pro leteckou aplikaci,  
 a) jde-li o přípravek, představující významné riziko pro 
včely, skupinu necílových členovců nebo obratlovců, nebo 
pro vodní organismy,  
b) není-li formulační úprava přípravku pro leteckou aplikaci 
vhodná, nebo  
c) vylučuje-li leteckou aplikaci závazné stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví vydané podle § 33 odst. 2. 
 

32009L0128 
 

Článek 9 
odst. 2 písm. 
b) 

b) použité pesticidy musí být členským státem výslovně 
schváleny pro letecký postřik v návaznosti na konkrétní 
posouzení zaměřené na rizika plynoucí z leteckého 
postřiku; 

Část I Čl. I 
bod 19 
§ 34 odst. 3 

(3) Ústav povolí prodej a použití přípravku pro 
neprofesionální použití, pokud  
a) závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví vydané 
podle § 33 odst. 2 nevyžaduje omezení distribuce na 
profesionální uživatele, 
b) nejde o přípravek, představující při neprofesionálním 
použití významné riziko pro včely, skupinu necílových 
členovců nebo obratlovců, nebo pro vodní organismy a 
c) přípravek splňuje požadavky na balení a označování 
přípravků pro neprofesionální uživatele, stanovené 
prováděcím právním předpisem 

32009L0128 
 

Článek 13 
odst. 2 

2. Členské státy přijmou v případě pesticidů povolených 
pro neprofesionální uživatele veškerá nezbytná opatření 
s cílem zabránit nebezpečnému nakládání s pesticidy. 
Tato opatření mohou zahrnovat použití pesticidů s nízkou 
toxicitou a směsí připravených k okamžitému použití a 
omezení objemu nádob či velikosti balení. 

Část I Čl. I 
bod 20 
§ 34 odst. 4 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví 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 

32009L0128 
 

Článek 13 
odst. 2 

2. Členské státy přijmou v případě pesticidů povolených 
pro neprofesionální uživatele veškerá nezbytná opatření 
s cílem zabránit nebezpečnému nakládání s pesticidy. 
Tato opatření mohou zahrnovat použití pesticidů s nízkou 
toxicitou a směsí připravených k okamžitému použití a 
omezení objemu nádob či velikosti balení. 

Část I Čl. I 
bod 30 
§ 39 odst. 1 

(1) Ústav informuje veřejnost prostřednictvím sdělovacích 
prostředků o zjištěných nebezpečných účincích přípravku 
nebo pomocného prostředku na zdraví lidí, zvířat a na 
životní prostředí, včetně reziduí účinné látky 

32009L0128 
 

Článek 7 
odst. 1 

1. Členské státy přijmou opatření s cílem informovat 
širokou veřejnost a podpořit a usnadnit programy pro 
informování a zvyšování povědomí a dostupnost 
přesných a vyvážených informací o pesticidech široké 
veřejnosti, zejména pokud jde o rizika a možné akutní a 
chronické účinky na lidské zdraví, necílové organismy a 
životní prostředí vyplývající z používání pesticidů, i o 
použití nechemických alternativ. 

Část I Čl. I 
bod 35 
§ 46 

Skladování přípravků nebo pomocných prostředků 
profesionálními uživateli 
 

32009L0128 
 

Článek 13 
odst. 1 písm. 
a) 

Nakládání s pesticidy, jejich skladování a nakládání s 
jejich obaly a zbytky 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, 
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 (1) Profesionální uživatelé, kteří skladují přípravky nebo 
pomocné prostředky, jsou povinni  
a) zajistit  
1. uskladnění přípravků nebo pomocných prostředků podle 
jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků 
nebo pomocných prostředků určených k likvidaci jako 
odpad 34) a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit 
vlastnosti skladovaných přípravků nebo pomocných 
prostředků,  
2. oddělené skladování přípravků nebo pomocných 
prostředků s prošlou dobou použitelnosti, nebo přípravků 
nebo pomocných prostředků, které vrací svému dodavateli, 
3. průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji 
přípravků nebo pomocných prostředků, včetně přípravků s 
prošlou dobou použitelnosti,  
4. splnění technických požadavků na skladování přípravků 
nebo pomocných prostředků a další podmínky stanovené 
zvláštním právním předpisem35),  
5. skladování pouze takových přípravků nebo pomocných 
prostředků, které jsou baleny a označeny v souladu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 67), jde-li o skladování 
přípravků nebo pomocných prostředků určených k použití.  
 
b) na požádání informovat Ústav o místech uskladnění 
přípravků nebo pomocných prostředků.  
 
(2) Profesionální uživatel smí skladovat přípravky pro 
profesionální uživatele získané pouze od registrovaného 
distributora, nebo u kterých je držitelem povolení.   
 
------------- 
34) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS 
 

že následující činnosti prováděné profesionálními 
uživateli nebo případně distributory neohrozí lidské 
zdraví nebo životní prostředí: 
a) skladování, ředění a míchání pesticidů a nakládání s 
nimi před aplikací; 

Část I Čl. I 
bod 37 
§ 46b 

(1) Pouze registrovaný distributor může uvádět na trh 
přípravky pro profesionální uživatele.  
(2) Prvotně uvést přípravek nebo pomocný prostředek na trh 
v České republice může pouze držitel povolení nebo 
registrovaný distributor k tomu držitelem povolení pověřený. 

32009L0128 
 
 
 
 

Článek 13 
odst. 1 písm. 
a) 
 
 

Nakládání s pesticidy, jejich skladování a nakládání s 
jejich obaly a zbytky 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, 
že následující činnosti prováděné profesionálními 
uživateli nebo případně distributory neohrozí lidské 
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Prvotně uvést pomocný prostředek, který je feromonem, na 
trh v České republice může pouze registrovaný distributor. 
(3) Přípravek nebo pomocný prostředek nesmí být uváděn 
na trh, pokud na obalu není nesmazatelně uvedeno číslo 
šarže stanovené výrobcem formulace, a v případě 
souběžného obchodu musí obal přípravku obsahovat i 
původní označení přípravku včetně čísla šarže uváděného v 
členském státě, ze kterého je souběžný obchod uskutečněn. 
(4) Místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti 35a) k 
nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci 
uvádění na trh, musí splňovat kritéria stanovená prováděcím 
právním předpisem.  
(5) Kontrolu uvádění přípravků a pomocných prostředků na 
trh provádí Ústav. 
(6) Distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh 
pouze přípravky pro neprofesionální použití, musí 
zabezpečit, aby přípravky prodávala osoba, která je 
držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich 
prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, 
rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k 
zamezení těchto rizik.  
(7) Při uvádění na trh přípravku, který není určen pro 
profesionální uživatele je distributor povinen poskytovat 
osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s 
používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu 
přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů 
správného skladování a aplikace přípravku, způsobů 
nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s 
právními předpisy 34), včetně informace o možnostech 
ochrany rostlin představujících nízké riziko.  
(8) Přípravky nelze prodávat prostřednictvím prodejních 
automatů.  
(9) Registrovaný distributor je povinen uplatňovat zásady 
správné distribuční praxe.  
(10) Distributor, který neuvádí na trh přípravky, určené pro 
profesionální uživatele, je povinen dodržovat povinnosti 
uvedené v § 46c odst. 1 písm. a), b, d), f), g), j) body 3 až 8, 
l), m) a n). 

 
 
 
 
 
 
32009L0128 
 
 

 
 
 
 
 
 
Článek 6 
odst. 1 - 3 

zdraví nebo životní prostředí: 
a) skladování, ředění a míchání pesticidů a nakládání s 
nimi před aplikací; 
 
 
Požadavky na prodej pesticidů 
1. Členské státy zajistí, aby distributoři zaměstnávali 
dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou držiteli 
osvědčení podle čl. 5 odst. 2. Tyto osoby musí být k 
dispozici v době prodeje, aby mohly zákazníkům 
poskytnout odpovídající informace ohledně použití 
pesticidů, rizik pro zdraví a životní prostředí a 
bezpečnostních pokynů pro řízení těchto rizik, pokud jde 
o dané přípravky. Drobným distributorům, kteří prodávají 
pouze přípravky pro neprofesionální použití, může být 
udělena výjimka, pokud nenabízejí k prodeji pesticidní 
přípravky klasifikované jako toxické, velmi toxické, 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci 
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování 
právních a správních předpisů členských států týkajících 
se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
přípravků  
 
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, 
že prodej pesticidů povolených pro profesionální použití 
je omezen na osoby, jež jsou držiteli osvědčení podle čl. 
5 odst. 2. 
 
3. Členské státy vyžadují, aby distributoři prodávající 
pesticidy neprofesionálním uživatelům poskytovali 
obecné informace ohledně rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí souvisejících s používáním pesticidů, zejména 
pokud jde o nebezpečí, vystavení vlivu, správné 
skladování a aplikaci pesticidů, nakládání s nimi a jejich 
bezpečnou likvidaci v souladu s právními předpisy 
Společenství týkajícími se odpadů, jakož i informace o 
alternativách představujících nízké riziko. Členské státy 
mohou vyžadovat, aby tyto informace poskytovali výrobci 
pesticidů. 

Část I Čl. I 
bod 37 
§ 46c 

(1) Správná distribuční praxe sestává z povinnosti 
a) dodávat pouze povolené přípravky nebo pomocné 
prostředky, dodržovat veškeré další podmínky obsažené v 

32009L0128 
 
 

Článek 13 
odst. 1 písm. 
a) a b) 

Nakládání s pesticidy, jejich skladování a nakládání s 
jejich obaly a zbytky 
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, 
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rozhodnutí o povolení a zajistit, aby v průběhu distribuce byly 
zachovány chemické a fyzikální vlastnosti přípravku, na 
jejichž základě bylo uděleno povolení a jeho jednoznačná 
dohledatelnost, 
b) dodávat přípravky nebo pomocné prostředky pouze v 
neporušených prodejních obalech, splňujících veškeré 
náležitosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným 
předpisem Evropské unie95), s výjimkou přípravků nebo 
pomocných prostředků, které byly podrobeny laboratorním 
analýzám a vráceny po provedení kontroly,  
c) neprodleně informovat své odběratele o zjištěných 
závadách přípravku nebo pomocného prostředku nebo o 
jeho nežádoucích účincích,  
d) vést dokumentaci a záznamy o přípravcích, které uvádí na 
trh, skladuje, označuje nebo vrací svému dodavateli a 
uchovávat tuto dokumentaci po dobu nejméně 5 let od 
vzniku dokumentace nebo záznamu, 
e) poskytovat Ústavu na vyžádání údaje o druzích a 
množství přípravků nebo pomocných prostředků, které v 
rámci uvádění na trh dodal,  
f) na požádání informovat Ústav o místech uskladnění 
přípravků nebo pomocných prostředků,  
g) prodávat přípravky povolené k použití profesionálním 
uživatelům pouze osobám, které prokáží, že konečný 
odběratel přípravku má zajištěno, že nakládání s přípravky 
bude řídit držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; o 
uvádění na trh a vydávání těchto přípravků vede distributor 
evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a 
množství vydaného přípravku a pořadové číslo osvědčení 
osoby, která u konečného odběratele řídí nakládání s 
přípravky,  
h) zajistit, že zaměstnanci jsou předem vyškoleni k činnosti, 
kterou vykonávají, zejména o požadavcích správné 
distribuční praxe, že disponují odpovídajícím vzděláním, 
kvalifikací a osvědčením, a že jejich pravomoc je písemně 
vymezena,  
i) zajistit, aby prostory a technická zařízení určené pro 
uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh 
odpovídala druhu a rozsahu přípravků nebo pomocných 
prostředků uváděných na trh a aby byly tyto prostory a 
technické zařízení udržovány a kontrolovány tak, aby bylo 
zabezpečeno správné zacházení s přípravky nebo 
pomocnými prostředky. 
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32009L0128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 5 
odst. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 6  
odst. 1 a 3 

že následující činnosti prováděné profesionálními 
uživateli nebo případně distributory neohrozí lidské 
zdraví nebo životní prostředí: 
a) skladování, ředění a míchání pesticidů a nakládání s 
nimi před aplikací; 
b) nakládání s obaly a zbytky pesticidů 
 
1. Členské státy zajistí, aby všichni profesionální 
uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité 
odborné přípravě poskytované subjekty, jež byly určeny 
příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, tak doplňující 
odborná příprava zaměřená na získání a případnou 
aktualizaci znalostí. 
 
Odborná příprava je uspořádána tak, aby bylo zajištěno, 
že tito uživatelé, distributoři a poradci získají dostatečné 
znalosti o tématech uvedených v příloze I, a to 
s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a povinnostem. 
 
2. Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské státy systémy 
osvědčování a určí orgány příslušné pro jejich provádění. 
Tato osvědčení dokládají přinejmenším dostatečné 
znalosti témat uvedených v příloze I, jež profesionální 
uživatelé, distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným 
 
Požadavky na prodej pesticidů 
1. Členské státy zajistí, aby distributoři zaměstnávali 
dostatečný počet zaměstnanců, kteří jsou držiteli 
osvědčení podle čl. 5 odst. 2. Tyto osoby musí být 
k dispozici v době prodeje, aby mohly zákazníkům 
poskytnout odpovídající informace ohledně použití 
pesticidů, rizik pro zdraví a životní prostředí a 
bezpečnostních pokynů pro řízení těchto rizik, pokud jde 
o dané přípravky…… 
 
3. Členské státy vyžadují, aby distributoři prodávající 
pesticidy neprofesionálním uživatelům poskytovali 
obecné informace ohledně rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí souvisejících s používáním pesticidů, zejména 
pokud jde o nebezpečí, vystavení vlivu, správné 
skladování a aplikaci pesticidů, nakládání s nimi a jejich 
bezpečnou likvidaci v souladu s právními předpisy 
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j) skladovat přípravky nebo pomocné prostředky tak, aby 
1. byly dodrženy podmínky skladování odpovídající 
nebezpečnosti přípravků nebo pomocných prostředků a další 
požadavky na skladování přípravků stanovené přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 67), 93), tímto zákonem, 
zvláštním právním předpisem 96) a pro nakládání s 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
zákonem o ochraně veřejného zdraví94), 
2. byl zaveden systém obměny zásob, 
3. přípravky nebo pomocné prostředky, jejichž doba 
použitelnosti uplynula, byly umístěny odděleně a nebyly dále 
uváděny na trh a byly uskladněny v prostoru, který je 
výrazně označen, 
4. přípravky nebo pomocné prostředky nepovolené byly 
skladovány odděleně a nebyly uváděny na trh a byly 
uskladněny v prostoru, který je výrazně označen, 
5. přípravky nebo pomocné prostředky s porušeným obalem 
nebo přípravky nebo pomocné prostředky, u nichž je 
podezření, že jsou kontaminovány nebo padělány, nebo 
přípravky nebo pomocné prostředky, u nichž byla uplatněna 
reklamace, nebo mají být vráceny dodavateli, byly umístěny 
odděleně ve výrazně označeném prostoru a nebyly dále 
uváděny na trh, 
6. přípravky nebo pomocné prostředky určené na vývoz do 
třetích zemí byly uskladněny odděleně od přípravků nebo 
pomocných prostředků určených k uvádění na trh, 
7. nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, 
znehodnocení a záměnám a 
8. nedocházelo k neshodám mezi dokumentací podle písm. 
d) a činnostmi uskutečňovanými v rámci příjmu, skladování a 
dodávek přípravků nebo pomocných prostředků. 
k) zajistit přepravu přípravků nebo pomocných prostředků 
tak, aby 
1. nebyly vystaveny nepříznivým vlivům, 
2. nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, 
znehodnocení a záměnám. 
l) zavést a udržovat plán pro stažení přípravku z trhu v 
případě zjištění nepovoleného přípravku, včetně způsobu 
odhalování nepovolených přípravků, 
m) v případě zjištění nepovoleného přípravku nebo 
podezření na nepovolený přípravek informovat Ústav 
bezodkladně, 
n) zajistit, aby likvidace odpadů a obalů od přípravků a 

Společenství týkajícími se odpadů, jakož i informace o 
alternativách představujících nízké riziko. Členské státy 
mohou vyžadovat, aby tyto informace poskytovali výrobci 
pesticidů 
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pomocných prostředků, vznikajících při činnosti distributora, 
byla prováděna řádně a v souladu s ustanoveními zvláštních 
zákonů, 
o) provádět opakovaně vnitřní kontroly, kterými distributor 
ověřuje zavádění a dodržování správné distribuční praxe, a 
přijímá potřebná nápravná opatření. V rámci vnitřních kontrol 
provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu za účelem 
porovnání stavu přijatých a na trh uváděných přípravků nebo 
pomocných prostředků s aktuálním skladovým stavem 
přípravků nebo pomocných prostředků. Zaznamenávat 
veškeré nesrovnalosti zjištěné v rámci tohoto porovnání a 
p) stanovit a zveřejnit pracovní dobu svých skladů a 
distribučních středisek a zajistit, aby po celou pracovní dobu 
byla na místě odpovědná osoba oprávněná jednat jménem 
distributora se zákazníky a se zástupci Ústavu nebo Celní 
správy provádějícími kontrolu. 
 (2) Prováděcí předpis stanoví rozsah a způsob 
uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků 
nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu. 
----------------- 
93) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 
č. 1907/2006, v platném znění. 
 
94) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2000 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
95) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 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. 
 
96) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby 

Část I Čl. I 
bod 39 
§ 49 odst. 1 
písm. a) a b) 

(1) Přípravky mohou být používány pouze v souladu s jejich 
etiketou, případně v souladu s nařízením Ústavu o rozšíření 
povolení na menšinová použití. Profesionální uživatel smí 
používat přípravky pro profesionální uživatele získané od 
registrovaného distributora, nebo u kterých je držitelem 

32009L0128 
 
 
 
 

Článek 11 
odst. 1 
 
 
 

1. Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření na 
ochranu vodního prostředí a zdrojů pitné vody před 
vlivem pesticidů. Tato opatření podporují příslušná 
ustanovení směrnice 2000/60/ES a nařízení (ES) č. 
1107/2009 a jsou s nimi v souladu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFDDR)



9 
 

povolení. Při aplikaci přípravků nesmí být  
  
a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, 
zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů 
včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem,  
  
b) zasaženy rostliny a plochy mimo cílovou plochu, na níž se 
provádí aplikace. 

 
32009L0128 
 
 
 

 
Článek 12 
 

 
Členské státy s náležitým ohledem na nezbytná 
hygienická opatření, opatření na ochranu veřejného 
zdraví a nebo na výsledky příslušných posouzení rizik 
zajistí,  
 aby bylo používání pesticidů v určitých oblastech 
minimalizováno nebo zakázáno. Přijmou se vhodná 
opatření na řízení rizik a upřednostňuje se používání 
přípravků na ochranu rostlin představující nízké riziko, jak 
jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 1107/2009, a opatření 
pro biologickou ochranu. Těmito určitými oblastmi jsou: 
a) oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými 
skupinami obyvatel, jak jsou definovány v článku 3 
nařízení (ES) č. 1107/2009, jako například veřejné parky 
a zahrady, sportoviště, rekreační plochy, školní pozemky 
a dětská hřiště a 
oblasti v těsné blízkosti zdravotnických zařízení; 
b) chráněné oblasti vymezené ve směrnici 2000/60/ES 
nebo jiné oblasti určené k zavedení nezbytných 
ochranných opatření v souladu se směrnicí 79/409/EHS 
a směrnicí 92/43/EHS; 
c) nedávno ošetřené oblasti, které využívají pracovníci 
v zemědělství nebo do kterých mají přístup. 

Část I Čl. I 
bod 41 
§ 49 odst. 8 

(8) Přípravky pro profesionální uživatele smí používat pouze 
osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti 
podle tohoto zákona. 

32009L0128 
 

Článek 6 
odstavec 2 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, 
že prodej pesticidů povolených pro profesionální použití 
je omezen na osoby, jež jsou držiteli osvědčení podle čl. 
5 odst. 2. 

Část I Čl. I 
bod 50 
§ 52 

Letecká aplikace přípravků  
 
(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále 
stanoveno jinak. 
  
(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo 
vrtulníku, je-li povolena Ústavem, a to na základě 
  
a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o 
povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo 
  
b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace. 
 
(3) Ústav povolí leteckou aplikaci, jestliže žadatel v žádosti o 
schválení plánu letecké aplikace nebo v žádosti o povolení 
jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké aplikace 

32009L0128 
 

Článek 9 Letecký postřik 
1. Členské státy zajistí zákaz leteckého postřiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Odchylně od odstavce 1 může být letecký postřik 
povolen pouze ve zvláštních případech za předpokladu, 
že jsou splněny tyto podmínky: 
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doloží, že  
  
a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v 
konkrétním případě letecká aplikace nižší dopady na lidské 
zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace přípravků,  
  
b) oblast, která má být ošetřena, není v těsné blízkosti trvale 
obydlených oblastí,  
 
c) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k 
provozování leteckých prací podle zvláštního právního 
předpisu85), 
 
d) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon 
letecké aplikace fyzickou osobou, která je odborně 
způsobilou osobou pro nakládání s přípravky a 
 
e) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno 
příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou 
technologii zajišťující omezení nežádoucího úletu. 
 
(4) Plán letecké aplikace obsahuje zejména  
  
a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, a předběžném 
množství a druhu aplikovaných přípravků,  
  
b) vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace, 
 
c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel 
i náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, 
která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům 
na zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato opatření musí 
být v souladu s opatřeními uvedenými ve stanovisku krajské 
hygienické stanice, které je přílohou žádosti o schválení 
plánu letecké aplikace, 
 
d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti 
ošetřované oblasti, která musí být v souladu s opatřeními 
uvedenými ve stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, které je přílohou žádosti o schválení plánu 
letecké aplikace 
  
 

 
a) nesmějí existovat žádné jiné přijatelné alternativy nebo 
musí být zřejmé výhody ve srovnání s pozemní aplikací 
pesticidů, pokud jde o snížení dopadu na lidské zdraví a 
životní prostředí 
 
b) použité pesticidy musí být členským státem výslovně 
schváleny pro letecký postřik v návaznosti na konkrétní 
posouzení zaměřené na rizika plynoucí z leteckého 
postřiku; 
 
c) osoba provádějící letecký postřik musí být držitelem 
osvědčení podle čl. 5 odst. 2. Členské státy mohou 
během přechodného období, kdy ještě nebudou k 
dispozici systémy osvědčování, přijmout jiný doklad o 
dostatečných znalostech 
 
d) podnik zodpovědný za poskytnutí zařízení pro letecký 
postřik musí být držitelem osvědčení od příslušného 
orgánu pro schvalování zařízení a letadel pro leteckou 
aplikaci pesticidů 
 
e) je-li oblast, která má být ošetřena, v těsné blízkosti 
oblastí přístupných veřejnosti, musí povolení obsahovat 
konkrétní opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že 
nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví 
náhodně se vyskytujících osob. Oblast, která má být 
ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale obydlených 
oblastí; 
 
f) od roku 2013 musí být letadlo vybaveno 
příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou 
technologii pro omezení úletu postřikové kapaliny. 
 
3. Členské státy určí příslušné orgány, které stanovují 
konkrétní podmínky, za kterých lze provádět letecký 
postřik, přezkoumávají žádosti podle odstavce 4 a 
zveřejňují informace o plodinách, oblastech, okolnostech 
a zvláštních požadavcích na aplikaci, včetně 
povětrnostních podmínek, za nichž lze letecký postřik 
povolit. 
 
V povolení příslušné orgány stanoví opatření nezbytná k 
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(5) Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo 
mimořádné letecké aplikace musí být podána Ústavu 
nejméně 10 dnů před plánovanou aplikací. Pokud Ústav do 5 
dnů od doručení žádosti nevydá rozhodnutí o povolení 
jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké 
aplikace, má se zato, že je aplikace povolena. Žádost podle 
věty první kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 
obsahuje  
  
a) předběžnou dobu postřiku,  
b) množství a druh aplikovaných přípravků,  
c) plodinu, 
d) přesné určení oblasti, kde má být provedena aplikace 
e) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou 
aplikaci provádět,  
f) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude 
letecká aplikace provádět,  
 
(6) Mimořádnou leteckou aplikaci Ústav povolí v případě, že 
hrozí závažné hospodářské škody, je ohroženo zdraví lidí 
nebo zvířat, nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí.  
 
(7) V případě, že v době podání žádosti o povolení 
mimořádné letecké aplikace nejsou známy skutečnosti 
uvedené v odst. 5 písm. e) a f), předloží žadatel prohlášení, 
ze kterého vyplývá, že při aplikaci budou tyto podmínky 
naplněny. 
 
(8) Rozhodnutí vydané Ústavem podle odstavce 5 a 7 
obsahuje zejména  
  
a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, a množství a 
druhu aplikovaných přípravků,  
  
b) vymezení oblasti, v níž má být provedena letecká 
aplikace, 
 
c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel 
i náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, 
která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům 

včasnému varování místních obyvatel i náhodně se 
vyskytujících osob a k ochraně životního prostředí v 
blízkosti ošetřované oblasti 
 
4. Profesionální uživatel, který si přeje aplikovat pesticidy 
leteckým postřikem, zašle včas příslušnému orgánu 
žádost o schválení plánu aplikace doplněnou údaji 
dokládajícími, že jsou splněny podmínky podle odstavců 
2 a 3. Žádost o aplikaci leteckým postřikem podle 
schváleného plánu aplikace se včas předkládá 
příslušnému orgánu. Obsahuje údaje o předběžné době 
postřiku a množství a druhu aplikovaných pesticidů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členské státy mohou stanovit, že žádosti o aplikaci 
leteckým postřikem podle schváleného plánu aplikace, 
na něž nebyla ve lhůtě stanovené příslušnými orgány 
doručena odpověď s rozhodnutím, se považují za 
schválené. 
 
Za zvláštních okolností, jako jsou nouzové nebo zvlášť 
obtížné situace, lze předložit ke schválení i jednotlivé 
žádosti o aplikaci leteckým postřikem. V odůvodněných 
případech mají příslušné orgány možnost použít 
zrychlený postup s cílem ověřit, že jsou před aplikací 
leteckým postřikem splněny podmínky uvedené v 
odstavcích 2 a 3. 
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na zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato opatření musí 
být v souladu s opatřeními uvedenými ve stanovisku krajské 
hygienické stanice,  
 
d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti 
ošetřované oblasti, která musí být v souladu s opatřeními 
uvedenými ve stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a 
 
e) označení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět. 
  
(9) Rozhodnutí o schválení plánu letecké aplikace, o 
povolení jednotlivé letecké aplikace nebo o povolení 
mimořádné aplikace vyhlásí Ústav na své úřední desce 

Část I Čl. I 
bod 51 
§ 52b odst. 3 
a 4 

(3) V oblastech využívaných širokou veřejností nebo 
zranitelnými skupinami obyvatel a v jejich okolí je zakázáno 
do vzdálenosti 20 metrů, není-li na etiketě přípravku 
uvedena vzdálenost delší, aplikovat přípravky    
 
     a) karcinogenní se standardní větou o nebezpečnosti82) 
H350 nebo H350i, 
     b) mutagenní v zárodečných buňkách se standardní 
větou o nebezpečnosti H340, 
     c) toxické pro reprodukci kategorie 1 se standardní větou 
o nebezpečnosti H360 včetně  doplňujících kódů, 
     d) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou o 
nebezpečnosti H334, 
     e) karcinogenní se standardní větou označující 
specifickou rizikovost82) R45 nebo R59, 
     f) mutagenní se standardní větou označující specifickou 
rizikovost R46, 
     g) toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se 
standardní větou označující specifickou rizikovost R60 nebo 
R61 nebo jejich kombinacemi a 
     h) senzibilizující dýchací cesty se standardní větou 
označující specifickou rizikovost R42. 
(4) Za hranice oblasti využívané širokou veřejností a 
zranitelnými skupinami obyvatel se, s výjimkou pozemků 
určených k zemědělské výrobě, považují hranice 
zastavěného území obce podle stavebního zákona, pokud 
hranice této oblasti nestanoví obec obecně závaznou 
vyhláškou podle zákona o obcích. 

32009L0128 
 

Článek 12 
písm. a) a c) 

Snížení použití pesticidů nebo rizika v určitých oblastech  
Členské státy s náležitým ohledem na nezbytná 
hygienická opatření, opatření na ochranu veřejného 
zdraví a biologickou rozmanitost nebo na výsledky 
příslušných posouzení rizik zajistí,  
 aby bylo používání pesticidů v určitých oblastech 
minimalizováno nebo zakázáno. Přijmou se vhodná 
opatření na řízení rizik a upřednostňuje se používání 
přípravků na ochranu rostlin představující nízké riziko, jak 
jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 1107/2009, a opatření 
pro biologickou ochranu. Těmito určitými oblastmi jsou: 
a) oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými 
skupinami obyvatel, jak jsou definovány v článku 3 
nařízení (ES) č. 1107/2009, jako například veřejné parky 
a zahrady, sportoviště, rekreační plochy, školní pozemky 
a dětská hřiště a 
oblasti v těsné blízkosti zdravotnických zařízení; 
 
c) nedávno ošetřené oblasti, které využívají pracovníci v 
zemědělství nebo do kterých mají přístup 

Část I Čl. I (1) Ministerstvo 32014R0652 Článek 16 Způsobilá opatření 
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bod 66 
 
§ 71 odst. 1 
písm. h) 

 
h) žádá Komisi o udělení grantů podle zvláštního předpisu 
Evropské unie98) k úhradě nákladů na mimořádná opatření 
k eradikaci nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů 
nebo dodatečná ochranná opatření přijatá proti rozšiřování 
škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření 
Evropské unie podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES, jiná 
než opatření k eradikaci a opatření k zamezení rozšiřování, 
jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně Evropské unie před 
dalším rozšiřováním tohoto škodlivého organismu, a na 
programy průzkumů zaměřených na zjišťování výskytu 
škodlivých organismů, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Členským státům mohou být uděleny granty do 
maximální výše stanovené v čl. 5 odst. 1 až 3 na níže 
uvedená opatření proti škodlivým organismům s 
výhradou podmínek stanovených v článku 17: 
a) opatření k eradikaci škodlivého organismu v zamořené 
oblasti přijatá příslušnými orgány podle čl. 16 odst. 1 a 2 
směrnice 2000/29/ES nebo na základě opatření Unie 
přijatých v souladu s čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice; 
b) opatření k omezení výskytu škodlivého organismu, 
proti němuž byla přijata opatření Unie k zamezení šíření 
podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES, v zamořené 
oblasti, v níž není možná eradikace tohoto škodlivého 
organismu, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně 
Unie před dalším rozšiřováním tohoto škodlivého 
organismu. Tato opatření se týkají výhradně eradikace 
dotyčného škodlivého organismu v nárazníkové zóně v 
případě, je-li zjištěn jeho výskyt v této zóně; 
c) dodatečná ochranná opatření přijatá proti rozšiřování 
škodlivého organismu, proti němuž byla přijata opatření 
Unie podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES, jiná než 
opatření k eradikaci uvedená v písmeni a) a opatření k 
omezení výskytu uvedená v písmeni b), jsou-li tato 
opatření nezbytná k ochraně Unie před dalším 
rozšiřováním tohoto škodlivého organismu. 
Granty na opatření uvedená pod písm. a) a b) prvního 
pododstavce mohou být rovněž uděleny na opatření, 
která byla přijata v důsledku podezření přítomnost 
škodlivého organismu, pokud byla tato přítomnost 
následně potvrzena. 
2. Granty uvedené v odstavci 1 mohou být uděleny 
rovněž členskému státu, na jehož území se škodlivé 
organismy uvedené v odstavci 1 nevyskytují, pokud byla 
na území tohoto členského státu přijata opatření proti 
zavlékání těchto škodlivých organismů z důvodu jejich 
výskytu v sousedním členském státě nebo třetí zemi v 
bezprostřední blízkosti jeho hranic. 
3. Členským státům mohou být uděleny granty, pokud po 
potvrzení přítomnosti některého ze škodlivých organismů 
uvedených v článku 17 dva nebo více členských států 
úzce spolupracuje za účelem provedení příslušných 
opatření uvedených v odstavci 1. 
4. Granty na opatření uvedená v odst. 1 prvním 
pododstavci písm. a) až c) mohou být rovněž uděleny 
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Článek 19 

mezinárodním organizacím. 
Způsobilé programy průzkumů 
Členským státům mohou být uděleny granty na roční a 
víceleté programy průzkumů, které provádějí s ohledem 
na výskyt škodlivých organismů („programy průzkumů“), 
pokud tyto programy průzkumů splňují alespoň jednu z 
níže uvedených podmínek: 
a) týkají se škodlivých organismů uvedených v oddíle I 
části A přílohy I směrnice 2000/29/ES a v oddíle I části A 
přílohy II uvedené směrnice; 
b) týkají se škodlivých organismů, na které se vztahuje 
opatření přijaté Komisí podle čl. 16 odst. 3 směrnice 
2000/29/ES. 
U škodlivých organismů uvedených v prvním pododstavci 
písm. a) tohoto článku jsou programy průzkumů založeny 
na posouzení rizika zavlékání, usídlení a šíření těchto 
škodlivých organismů na území dotčeného členského 
státu a zaměřují se minimálně na škodlivé organismy, 
které představují hlavní rizika, a hlavní odrůdy rostlin, 
které jsou těmto rizikům vystaveny. 
U opatření, která splňují podmínku stanovenou v prvním 
pododstavci písm. b) tohoto článku, nepokrývá grant 
náklady vzniklé po skončení platnosti opatření, které 
Komise přijala podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES. 

Část I Čl. I 
bod 110 
§ 85 

c) složily zkoušku z profesní kvalifikace „Zemědělský 
poradce pro ochranu rostlin“ podle zákona upravujícího 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 99). 
---------------- 
99) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

32009L0128 
 

Článek 14 
odst. 2 

2. Členské státy zajistí nezbytné podmínky pro 
uplatňování integrované ochrany rostlin nebo podpoří 
jejich zavedení. Členské státy zejména zajistí, aby 
profesionální uživatelé měli k dispozici informace a 
nástroje pro sledování výskytu škodlivých organismů a 
pro rozhodování v oblasti ochrany rostlin, jakož i 
poradenské služby v oblasti integrované ochrany rostlin. 

Část I Čl. I 
bod 111, 112, 
113, 116, 117, 
118, 119, 120 
§ 86, § 86a, § 
86b 

(1) Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností 
nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení 
druhého stupně nebo třetího stupně, musí být držitelem 
osvědčení prvního stupně. Toto osvědčení fyzické osobě 
vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení 
pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na 
dobu 3 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá 
vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího 
školení nové osvědčení prvního stupně, nebo druhého 
stupně s platností na dobu 3 let. Za držitele osvědčení 
prvního stupně nebo druhého stupně se považuje též osoba 
v období 3 let po absolvování učňovského, středoškolského 

32009L0128 
 

Článek 5 
odst. 1 a 2 

Odborná příprava 
1. Členské státy zajistí, aby všichni profesionální 
uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité 
odborné přípravě poskytované subjekty, jež byly určeny 
příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, tak doplňující 
odborná příprava zaměřená na získání a případnou 
aktualizaci znalostí. 
 
Odborná příprava je uspořádána tak, aby bylo zajištěno, 
že tito uživatelé, distributoři a poradci získají dostatečné 
znalosti o tématech uvedených v příloze I, a to 
s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a povinnostem. 
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nebo vysokoškolského odborného vzdělávání, a to 
v oborech stanovených prováděcím právním předpisem. 
Dále se za držitele osvědčení prvního stupně považuje 
osoba, která absolvovala zaměstnavatelem organizovaný 
kurz, sloužící k doplnění znalostí pro aplikaci přípravků, a to 
pro výkon práce pro tohoto zaměstnavatele. Toto osvědčení 
platí do konce kalendářního roku, v němž proškolená osoba 
kurz absolvovala. Tento kurz je možné absolvovat nejdříve 
za dva roky od absolvování předchozího kurzu. 
Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit Ústavu místo a 
čas pořádání kurzu nejméně 30 dnů před konáním kurzu. 
Prováděcí právní předpis stanoví způsob prokázání 
absolvování tohoto kurzu. 
 
(2) Osoba, která v rámci svých profesních činností používá 
přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a 
vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem 
osvědčení druhého stupně. Držitel osvědčení druhého 
stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení prvního 
stupně. Osvědčení druhého stupně vydá Ústav fyzické 
osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře 
podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz a 
úspěšně vykoná zkoušku. Osvědčení se vydává s platností 
na dobu 5 let. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na 
dalších 5 let od data uplynutí platnosti dosavadního 
osvědčení na základě absolvování doplňujícího školení nebo 
předložení dokladu o absolvování odborného školení 
zveřejněného ministerstvem. Doplňující školení nebo 
odborné školení lze absolvovat nejvýše rok před koncem 
platnosti dosavadního osvědčení. 
 
(3) Osoba, která v rámci svých profesních činností 
a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před 
škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a 
v oblasti bezpečného používání přípravků,  
 
b) uvádí na trh přípravky pro profesionální použití,  
 
c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního, 
druhého a třetího stupně, doplňující školení k prodloužení 
osvědčení druhého a třetího stupně a doplňující školení 
k získání nového osvědčení prvního stupně a 
zaměstnanecké kurzy k doplnění znalostí pro aplikaci 

 
2. Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské státy systémy 
osvědčování a určí orgány příslušné pro jejich provádění. 
Tato osvědčení dokládají přinejmenším dostatečné 
znalosti témat uvedených v příloze I, jež profesionální 
uživatelé, distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
 
Systémy osvědčování zahrnují podmínky a postupy 
týkající se udělení, obnovy a zrušení osvědčení 
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přípravků podle § 86 odst. 1,  
 
musí být držitelem osvědčení třetího stupně, nebo musí tyto 
činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, která je 
držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení třetího 
stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého 
stupně a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně 
s platností na dobu 5 let vydá Ústav fyzické osobě, která 
splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 
odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz a úspěšně 
vykoná zkoušku. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na 
základě absolvování doplňujícího školení a úspěšně 
vykonané zkoušky. 
 

§ 86a odst. 1, 
2 a 3 písm. a) 

(1) Základní kurzy a doplňující školení provádějí vzdělávací 
zařízení pověřená k této činnosti ministerstvem. Vzdělávací 
zařízení poskytují Ústavu následující údaje o vydaných 
osvědčeních v elektronické podobě  
a) název vzdělávacího zařízení, které provádělo základní 
kurz k osvědčení prvního stupně, 
b) název vzdělávacího zařízení, které provádělo kurz 
osvědčení prvního stupně, 
c) datum vydání osvědčení prvního stupně, 
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu 
nebo bydliště a datum a místo narození osoby, které bylo 
osvědčení prvního stupně vydáno. 
 
(2) K poskytování odborných rostlinolékařských znalostí v 
rámci základních kurzů, doplňujících školení a kurzů 
pořádaných zaměstnavatelem, týkajících se rostlinolékařské 
péče, je oprávněna pouze fyzická osoba, která splňuje 
podmínky odborné kvalifikace stanovené prováděcím 
právním předpisem (dále jen „odborný školitel“). K 
poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou 
oprávněny pouze fyzické osoby, pověřené orgány ochrany 
veřejného zdraví23a. 
 
(3) Ministerstvo rozhodne o pověření vzdělávacího zařízení, 
jestliže vzdělávací zařízení spolu se žádostí předloží 
dokumenty, které prokazují, že  
  
a) vzdělávací zařízení zabezpečí provádění výuky držitelem 
osvědčení třetího stupně odborným školitelem a fyzickou 
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osobou, pověřenou orgány ochrany veřejného zdraví, 
 

§ 86b odst. 1 
písm. a) a 
odst. 3 

(1) Ústav  
 
a) zajišťuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany 
veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro 
získání osvědčení druhého a třetího stupně a vyhlašuje 
termíny pro jejich konání, a to nejméně 6 měsíců přede 
dnem jejich konání 
 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví  
  
a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení 
prvního stupně a doplňujícího školení pro vydání nového 
osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního 
stupně,  
 
b) obory učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž 
absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za držitele 
osvědčení prvního stupně,  
 
c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení 
pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého 
stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti 
svědčení druhého stupně a obsah, rozsah a způsob 
zveřejnění odborného školení, na základě jehož absolvování 
lze prodloužit platnost osvědčení druhého stupně,  
  
d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob 
provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, 
obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob 
provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení 
třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,  
 
e) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání 
základních kurzů a doplňujících školení a 
 
f) podmínky odborné kvalifikace, které musí splňovat 
odborný školitel 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32009L0128 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů 

32014R0652 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, 
kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, 
kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 
396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí 
Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES. 
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