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Část materiálu: VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, 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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 58353/2015-MZE-12152, dne 12. listopadu 2015, s termínem dodání 
stanovisek do 11. prosince 2015, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

D 1 K Čl. I bod 2 (§ 1 odst. 1 písm. d)) 
 
Upozorňujeme, že § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o 
rostlinolékařské péči“), neobsahuje slovo „dalších“, které má být nahrazeno, 
neboť to je obsaženo v § 1 odst. 1 písm. e) zákona o rostlinolékařské péči. 
Doporučujeme proto v předmětném bodu nahradit slova „c) a d)“ slovy „c) a 
e)“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 2 K Čl. I bod 6 (§ 2 odst. 2 písm. x)) 
 
Upozorňujeme, že není zřejmé, co je myšleno termínem „ekonomicky 
významná škoda“. Doporučujeme proto tento termín nahradit termínem 
škoda většího rozsahu. 
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na vypořádání 
připomínek k integrované ochraně 
rostlin byla definice vypuštěna. 
 

 D 3 K Čl. I bod 6 (§ 2 odst. 2) 
Upozorňujeme, že v ust. § 2 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči je již 
obsažen pododstavec označený písm. w), neboť v důsledku legislativně 
technické chyby vzniklé patrně v souvislosti s novelizací předmětného 
zákona zákonem č. 199/2012 Sb. bylo v označení přeskočeno písm. q). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
Doporučujeme proto před předmětný bod zařadit další bod, který zní „V § 2 
odst. 2 se dosavadní písmena r) až w) označují jako písmena q) až v).“. 
 

 D 4 K Čl. I bod 20 (§ 34 odst. 4) 
Zákon o rostlinolékařské péči předpokládá, že prováděcí právní předpis 
stanoví požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální 
uživatele a okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro 
vymezený okruh situací. Upozorňujeme, že k tomuto novému ustanovení 
chybí v zákoně zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky. Doporučujeme 
proto upravit příslušné zmocňovacího ustanovení. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Doplněno 
zmocnění do § 88 odst. 3. 
 
 

 D 5 K Čl. I bod 30 (§ 39 odst. 2) 
Dle návrhu zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále 
jen „Ústav“) v případě zjištění nebezpečných účinků přípravku nebo 
pomocného prostředku zveřejňuje mj. jméno osob, které uvedly přípravky 
na trh. S ohledem na skutečnost, že prostředky na trh mohou uvést i 
právnické osoby, doporučujeme, aby Ústav zveřejnil též název nebo firmu 
právnické osoby, která uvedla přípravek nebo pomocný prostředek na trh. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 6 K Čl. I bod 45 (§ 51 odst. 2) 
Doporučujeme slova „je nutno“ namísto slov „profesionální uživatel musí“ 
nahradit slovy „je profesionální uživatel povinen“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 7 K Čl. I bod 91 (§ 79a odst. 1 písm. a)) 
Dle navrhovaného znění novely spáchá fyzická osoba přestupek, pokud 
používá pomocný prostředek, který není povolen, avšak dle ust. § 54d 
návrhu novely zákona o rostlinolékařské péči může být i nepovolený 
pomocný prostředek použit pro účely výzkumu a vývoje. Osoba používající 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Použito spojení 
„jehož použití není povoleno 
podle tohoto zákona“. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
nepovolený prostředek pro účely výzkumu a vývoje by tak mohla být 
sankcionována. Požadujeme proto, aby přestupek nemohla spáchat osoba, 
která používá nepovolený pomocný prostředek v souladu s ust. § 54d. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

 D 8 K Čl. I bod 95, 101, 102, 104 (§ 79b odst. 1 písm. b), § 79c odst. odst. 1 
písm. b), písm. c) bod 2., § 79e odst. 1 písm. i) a j), § 79f odst. 1 písm. 
b), § 79g, odst. 1 písm. e), f), h), j) a k) ) 
Předmětná ustanovení upravují přestupky a správní delikty osob, které 
poruší povinnosti a zákazy stanovené zákonem o rostlinolékařské péči, 
které se týkají přípravků (např. skladování, dovážení ze třetí země pro 
vlastní potřebu apod). Dle ust. § 54e odst. 1 se na pomocné prostředky 
obdobně vztahují některá ustanovení předmětného zákona, týkající se 
přípravků. Není však zřejmé, proč porušení těchto zákazů a povinností 
týkajících se pomocných prostředků není sankcionováno obdobně, jako je 
tomu u přípravků. Doporučujeme proto v těchto případech rozšířit okruh 
přestupků a správních deliktů též na porušení povinností a zákazů týkajících 
se pomocných prostředků v důsledku ust. § 54e odst. 1. 
 

Akceptováno. 
Text byl zrevidován. 
 
 
 

 D 9 K Čl. IV bod 2 (§ 3p odst. 2) 
V předmětném bodu doporučujeme nahradit slovo „uživateli“ slovem 
„uživatelům“. 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
 

 D 10 K Čl. IV bod 3 (§ 3q odst. 3) 
Předmětné ustanovení upravuje formu ohlášení do evidence ovocných 
sadů. Přestože je v něm výslovně uvedeno, že má obsahovat kromě 
náležitostí podle správního řádu další vyjmenované údaje, shodně 
vyjmenovává též náležitosti podle obecného ust. § 37 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád. Doporučujeme tyto shodné náležitosti vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

D 1 K předkládací zprávě 
 Doporučujeme text předkládací zprávy na straně 2 uvést do souladu 
s návrhem zákona. Místo zde uvedeného výrazu „registr sadů“ je 
v paragrafovém znění používán výraz „evidence ovocných sadů.“  
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 D 2 K bodu 18 -  § 33 odst. 2 
Upozorňujeme na chybný odkaz na § 2 odst. 1 písm. w). Doporučujeme 
ponechat stávající odkaz na  § 2 odst. 1 písm. x).  
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 3 K bodu 51 - § 52b odst. 4 
Požadujeme navrhované ustanovení z návrhu novely zákona vypustit a 
dosažení věcného cíle, ke kterému bylo navrženo, případně zajistit jiným 
způsobem.  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 52b odst. 4 je navrženo za účelem zamezení bezprostředního 
kontaktu mezi částmi sídel intenzivně užívanými obyvatelstvem a plochami, 
na nichž je možno aplikovat karcinogenní apod. přípravky uvedené v § 52b 
odst. 3. Navržený způsob řešení této problematiky však pokládáme 
za nevyhovující z těchto důvodů: 

- Platná právní úprava již obsahuje v § 2 odst. 1 písm. x) definici 
pojmu „oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými 
skupinami obyvatel“, novelou zůstává tato definice zachována a 
zákon na ni v textu dále odkazuje. Navržené ustanovení § 52b odst. 
4 obsahuje definici pojmu „hranice oblasti využívané širokou 
veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel“, která je nekompatibilní 
s uvedenou definicí dle § 2 odst. 1 písm. x). 

- Využití „zastavěného území“, resp. „hranice zastavěného území“, ve 
smyslu, jak je „zastavěné území“ definováno a způsob jeho 
vymezení popsán ve stavebním zákoně [viz. § 2 odst. 1 písm. d) a § 
58-60 stavebního zákona] pro výše uvedené účely nepovažujeme za 
vhodné, neboť jeho vymezení se obvykle zcela nekryje s množinou 
ploch, které předkladatel zřejmě zamýšlel obsáhnout. Vymezení 
zastavěného území se aktualizuje u příležitosti změny územního 
plánu a zastavěné území vymezené v územním plánu tedy zpravidla 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
Byly zohledněny rovněž 
připomínky MV, MŽP a MZd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na místo pojmu „zastavěné 
území obce“ návrh nově operuje 
s pojmem „zastavěné stavební 
pozemky.  
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Resort   Připomínka Vypořádání 
nezahrnuje nejnovější části zástavby sídla.  

Tato připomínka je zásadní. 
 

 Z 4 K části třetí 
K návrhu změny zákona o zemědělství -  Přechodné ustanovení 
 Přechodné ustanovení obsahuje výraz „evidence ovocných stromů“, tento 
výraz však neodpovídá navrhovanému znění § 3q zákona o zemědělství. 
Požadujeme do textu přechodného ustanovení doplnit, s čím je třeba uvést 
do souladu evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona o zemědělství. 
Záměrem předkladatele zřejmě je uvést do souladu data, která Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský dosud shromáždil na základě § 4 
odst. 3 zákona o zemědělství s požadavky nově navrženého § 3q zákona o 
zemědělství.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 5 K důvodové zprávě, zvláštní části, části třetí – změna zákona o 
zemědělství 
Doporučujeme text důvodové zprávy uvést do souladu s návrhem zákona. 
Namísto v důvodové zprávě uvedeného výrazu „registr sadů“ je 
v paragrafovém znění používán výraz „evidence ovocných sadů.“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Z 1 K  čl. I bodu 27 – k § 38b odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči 
Slova „i bez žádosti“ požadujeme nahradit slovy „na žádost nebo z moci 
úřední“, což je zřejmě záměrem předkladatele a z dosavadní dikce to není 
dostatečně zřejmé.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 2 K čl. I bodu 30 – k § 39 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči 
Za slovní spojení „a to po“ požadujeme doplnit slovo „nabytí“, neboť je nutno 
dikci tohoto ustanovení dát do souladu se změnami učiněnými v § 35 odst. 
6.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
 Z 3 K čl. I bodu 31 – k § 40 odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči 

Z použitých slov „při řízení o obnově povolení přípravku“ není zřejmé, o 
jakou fázi obnovy řízení se jedná – zda o fázi řízení o povolení obnovy 
řízení, nebo o fázi obnoveného řízení, popřípadě o obě tyto fáze. 
Požadujeme výše uvedené vyjasnit a ustanovení případně upravit, a to 
s ohledem na záměr předkladatele.   
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 4 K čl. I bodům 32 a 52 – k § 43 odst. 4 a § 53 odst. 5 zákona o 
rostlinolékařské péči 
Povinnost dodat stanovené podklady, stejně jako oznamovací povinnost, je 
hmotněprávní povinností, jejíž porušení by mělo být znakem skutkové 
podstaty správního deliktu, a nikoli pořádkové pokuty. Smyslem pořádkové 
pokuty je vynutit plnění příslušných procesních povinností - pořádková 
pokuta je tak zajišťovacím opatřením, a nikoli správnětrestní sankcí. 
Smyslem správního deliktu je naopak potrestat pachatele za porušení 
hmotněprávních povinností a zároveň jej odradit od jejich dalšího 
porušování (preventivně-represivní funkce správnětrestní sankce). Proto by 
pořádková pokuta měla být nahrazena správním deliktem jako je tomu 
v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  
- neposkytování součinnosti při výkonu kontroly, včetně nedodání podkladů, 
je znakem správního deliktu podle § 15 a 16 kontrolního řádu.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 5 K čl. I bodu 33 – § 45 odst. 13 zákona o rostlinolékařské péči 
Slova „(rozhodnutí) … není třeba“ požadujeme nahradit z procesního 
hlediska přiléhavějším slovním spojením „se nevydává“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 6 K čl. I bodu 36 – § 46a odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči 
Písmena a) a b) upravují náležitosti žádosti, které obecně upravuje § 45 
odst. 1 správního řádu, resp. náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního 
řádu. Požadujeme obě ustanovení bez náhrady vypustit, neboť jsou 
duplicitní vůči obecné úpravě správního řádu. V návaznosti na to pak 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
navrhujeme subsidiární úpravu obsaženou ve správním řádu reflektovat 
v návětí odstavce 2, kde bude třeba za slovo „přípravků“ vložit slova „kromě 
obecných náležitostí žádosti podle správního řádu“.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 Z 7 K čl. I bodu 50 – § 52 odst. 5, 8 a 9 zákona o rostlinolékařské péči 
a. Poslední větu odstavce 5 požadujeme upravit následovně: „Žádost 

podle věty první kromě obecných náležitostí žádosti podle správního 
řádu a náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahuje“.  

b. Návětí odstavce 8 požadujeme upravit takto: „Rozhodnutí vydané 
Ústavem podle odstavce 5 a 6 kromě obecných náležitostí 
rozhodnutí podle správního řádu obsahuje zejména“. 

c. V odstavci 9 požadujeme slovní spojení „vyhlásí na své úřední 
desce“ nahradit slovy „se doručuje veřejnou vyhláškou“. Jedná se o 
doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, které se 
provádí vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nejedná se o doručení ale o 
vyhlášení tj. o informování o 
nějaké skutečnosti osoby, které 
nejsou účastníky řízení. 
 

 Z 8 K čl. I bodu 51 – k § 52b odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči 
a. Navržené ustanovení je podle našeho názoru v kolizi s definicí 

oblasti využívané širokou veřejností a zranitelnými skupinami 
obyvatel obsažené v § 2 odst. 1 písm. x). Jestliže je touto definicí 
vymezena předmětná oblast, není již možné stanovovat 
mechanismus, jak vytyčit její hranice – ty stěží mohou být nezávislé 
na vlastní oblasti. Pokud se tedy předkladatel domnívá, že je 
zmiňovaná definice nedostatečně určitá a je třeba doplnit do zákona 
způsob konkretizace předmětné oblasti v jednotlivých případech, 
měla by být tato definice jako nadbytečná vypuštěna. Charakteristiky 
v ní (a v čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES) vyjádřené by pak mohly být vtěleny do § 52b odst. 4 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
jako pokyn pro orgán oblast využívanou širokou veřejností 
a zranitelnými skupinami obyvatel, resp. její hranice stanovující. 

b. Máme též pochybnost, zda je navržený postup vymezení hranic pro 
tento případ vhodný. Zejména je otázkou, zda by tato problematika 
měla být vůbec svěřena obcím do jejich samostatné (samosprávné) 
působnosti, když by se dálo praktičtější, aby šlo o výkon státní 
správy, případně na orgány obce přenesený. V takovém případě by 
hranice oblast využívanou širokou veřejností a zranitelnými 
skupinami obyvatel mohla obec stanovit svým nařízením vydaným 
v přenesené působnosti.  

c. Navržená dikce též umožňuje, aby obec vymezila hranice předmětné 
oblasti i v menším rozsahu než by odpovídalo zastavěnému území 
obce dle stavebního zákona. S ohledem na povahu látek, které by 
tak v zastavěném území mohly být používány (a to v případě obecně 
závazné vyhlášky na základě politického rozhodnutí samosprávy), 
bychom považovali za vhodnější, aby zastavěné území obce bylo 
vždy minimálním rozsahem oblasti využívané širokou veřejností 
a zranitelnými skupinami obyvatel, které by případně mohlo být na 
základě místní situace rozšířeno. 

d. Z legislativního hlediska není žádoucí při zmocnění pro vydání 
obecně závazné vyhlášky obce používat dovětek „podle zákona o 
obcích“. Ten ve svém § 10 písm. a) až c) s vydáním obecně závazné 
vyhlášky pro takové účely nepočítá. Šlo by tedy o naplnění písm. d), 
které odkazuje na zvláštní zákon, přičemž takový zpětný odkaz je 
zmatečný.    

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z 9 K čl. I bodu 52 – § 53 odst. 4 písm. a) a odst. 6 zákona o 
rostlinolékařské péči 

a. V odstavci 4 písm. a) požadujeme slova „od okamžiku, kdy zrušení 
povolení nabylo právní moci“ nahradit slovy „ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí  
o zrušení povolení“.  

b. Věta druhá odstavce 6 stanoví, že rozhodnutí o zrušení je prvním 

 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
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úkonem v řízení. Jedná se o nežádoucí odchylku od § 46 správního 
řádu, který upravuje oznámení o zahájení řízení z moci úřední. 
Navrhovaná úprava tak představuje zcela nepřípustné omezení 
procesních práv účastníka řízení, který nemá možnost navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním 
rozhodnutí se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (čl. 38 odst. 2 Listiny 
základních práv a svobod a § 36 odst. 1 až 3 správního řádu). 
Zrušením povolení je přitom autoritativně zasahováno do práv 
a povinností účastníka řízení (§ 9 a § 67 odst. 1 správního řádu), a 
proto by měl mít plnou možnost k uplatnění veškerých svých 
procesních práv. Na základě toho požadujeme ustanovení bez 
náhrady vypustit.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Bylo-li zrušeno povolení 
k uvádění na trh v zemi dovozu, 
pak není splněna definice 
souběžného obchodu a tedy i 
zrušení povolení k souběžnému 
obchodu je ryze formálním aktem.  
Není důvod v těchto případech 
činit z ČR skladiště nepovolených 
přípravků. 
 
 

 Z 10 K čl. I bodu 54 – § 54a odst. 1 a 2 zákona o rostlinolékařské péči 
a. Kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu by 
žádost měla obsahovat údaje a dokumenty, jejichž rozsah stanoví 
prováděcí právní předpis. S touto konstrukcí nesouhlasíme, neboť 
rozsah údajů a dokumentů, které jsou povinnou přílohou žádosti, by 
měl být stanoven zákonem. Zákon, popřípadě jeho přílohy, by měl 
totiž obsahovat základní rámec upravující primární povinnosti, 
základní postupy a hlavní požadavky kladené na adresáty zákona (k 
tomu srov. čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod) – zde další náležitosti žádosti, které tvoří povinnou přílohu 
žádosti. Prováděcí právní předpis by měl v souladu    s ústavní 
zásadou zákonnosti naopak obsahovat pouze technické podrobnosti 
rozvíjející zákonem vymezené právní povinnosti a postupy, jako jsou 
například formáty a další technické náležitosti žádosti, což není 
v daném případě splněno. Je nutno mít na zřeteli též právní jistotu 
a předvídatelnost práva pro adresáty zákona, tedy žadatele. Věta 
třetí odstavce 1 stanoví, že ústav rozhodne o povolení pomocného 
prostředku ve lhůtě 6 měsíců od podání žádosti. Jedná se o 
nežádoucí a neodůvodněnou odchylku od lhůt pro vydání rozhodnutí 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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podle § 71 odst. 3 správního řádu, kterou je nutno odstranit, 
popřípadě řádně odůvodnit její nezbytnost – k tomu srov. § 52 odst. 
6 návrhu zákona, kde je zvláštní 10 denní lhůta pro vydání 
rozhodnutí odůvodněna mimořádnou situací (provádění mimořádné 
letecké aplikace).  
Poslední větu odstavce 1 požadujeme upravit takto: „Rozhodnutí o 
povolení pomocného prostředku se vydává na dobu 10 let“, neboť 
není zřejmý smysl dovětku „od data vydání povolení“.  
 
 
 
 
 

b. Odstavec 2 stanoví, že žadatel může některé písemnosti a 
informace označit za obchodní tajemství. Tyto písemnosti a 
informace se ukládají mimo spis. Podle § 17 odst. 3 správního řádu 
se v případech stanovených zvláštním zákonem uchovává část 
písemností nebo záznamů odděleně mimo spis, a to z důvodu 
ochrany utajovaných informací nebo z důvodu ochrany jiných 
skutečností, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná 
povinnost mlčenlivosti. To však není tento případ, neboť na 
skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, 
se nevztahuje povinnost mlčenlivosti - obchodní tajemství může být 
předmětem zákonem stanovené ochrany (např. § 122 odst. 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů), nikoli však součástí zákonem uznané nebo uložené 
povinnosti mlčenlivosti. Proto tyto skutečnosti dle našeho názoru 
nelze na základě § 17 odst. 3 správního řádu a zvláštního zákona, 
na který správní řád odkazuje, uchovávat odděleně mimo spis, neboť 
k tomu nejsou splněny zákonné důvody. Na základě toho 
požadujeme, aby se skutečnosti, které jsou předmětem obchodního 
tajemství, uchovávaly ve spise.   
Na písemnosti a informace uchovávané odděleně mimo spis se 
nevztahuje ustanovení o nahlížení do spisu (§ 38 správního řádu) a 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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tohoto práva se proto nelze ani domáhat, což je v daném případě 
pravděpodobně záměrem předkladatele. Je však nutno mít na zřeteli 
též naplnění ústavního práva na vyjádření se ke všem prováděným 
důkazům podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, což 
je vyjádřeno též v § 36 odst. 3 správního řádu. Záměru předkladatele 
tak lze vyhovět tím, že ačkoli se skutečnosti, které jsou předmětem 
obchodního tajemství, budou uchovávat ve spise, lze omezit právo 
nahlížet do spisu i na tyto skutečnosti – a to nad rámec skutečností 
vyloučených z nahlížení do spisu, které jsou uvedeny v § 38 odst. 6 
správního řádu části věty před středníkem. Touto úpravou rovněž 
bude zachováno právo účastníků řízení a jejich zástupců na 
nahlížení do spisu, pokud bude částmi spisu vyloučenými z nahlížení 
- zde částmi spisu obsahujícími obchodní tajemství - prováděn 
důkaz. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 Z 11 K čl. I bodu 63 – k § 65 odst. 2 písm. b) zákona o rostlinolékařské péči 
S odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zejm. pak ustanovení § 2 a násl. vymezují pojmy týkající se 
archivnictví, požadujeme slovo „archivuje“ nahradit slovem „uchová“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 12 K čl. I bodu 73 – § 73a odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči 
Stanoví se, že rozhodnutí se vydá bez zbytečného odkladu, což je duplicitní 
s § 71 odst. 1 správního řádu, jakož i se základní zásadou činnosti 
správních orgánů uvedenou  
v § 6 odst. 1 správního řádu, tedy že správní orgán vyřizuje věci bez 
zbytečných průtahů. Požadujeme proto tento text z ustanovení bez náhrady 
vypustit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 13 1. Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti 
správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona 
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uplatňujeme následující připomínky, které vychází ze Zásad 
právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech 
upravujících výkon veřejné správy, jejichž cílem je sjednocení 
právní úpravy v souladu s koncepcí současné reformy 
správního trestání: 

a. Obecně k ustanovením o správních deliktech (body č. 91 až 106 - § 
79a až § 79i) 

Ve skutkových podstatách absentují často odkazy na porušené právní 
povinnosti nebo zákazy, které jsou jejich znakem. Je proto nutno je doplnit. 
Dále je nutno nově doplňované skutkové podstaty řadit chronologicky za 
sebou podle odkazů na porušené právní povinnosti nebo zákazy, popřípadě 
je-li v jednotlivých písmenech uveden zvláštní subjekt deliktu (např. 
profesionální uživatel), který odpovídá za porušení různých povinností nebo 
zákazů, je vhodné řadit jednotlivé skutkové podstaty týkající se tohoto 
zvláštního subjektu deliktu v řadě za sebou (a to například takto: 
 „x) jako profesionální uživatel:  
1. 
2. 
3….“.).  
Rovněž je nutno dbát zvýšenou pozornost na správné označení zvláštních 
subjektů, a to podle toho, komu konkrétně je povinnost, jejíž porušení se 
trestá, v hmotněprávním ustanovení adresována.  

b. K výši pokut 
Výše pokut se několikanásobně zvyšuje, přičemž s takovým navýšením 

proto nemůžeme souhlasit. Výše pokut má být přiměřeně přísná a odrazující 
(preventivně-represivní funkce) tak, aby dostatečným způsobem odrážela 
typovou závažnost porušených právních povinností. Podle ustálené 
judikatury nemá být ani zákonem stanovená výše pokut (tedy nejen 
konkrétní výměra pokuty stanovená v individuálním případě) likvidační a má 
přihlížet k majetkovým a osobním poměrům delikventa. Předkladatel přitom 
neuvedl jediný relevantní důvod pro zvýšení stávajících sazeb pokut. Chybí 
zejména informace o počtu pokut uložených na samé horní hranici sazby, 
popřípadě těsně pod touto hranicí, jakož i vyhodnocení efektivity takto 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navýšení horní hranice pokut 
sleduje rovnováhu v sankční 
oblasti s obdobnými zákony se 
stejnou mírou nebezpečnosti 
správních deliktů ve 
srovnatelných oblastech  - tj. 
např. chemický zákon.  
 
Byla doplněna DZ. 
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ukládaných pokut – tedy zejména, zda vybrané pokuty v této výši splnily 
svoji preventivně-represivní funkci – to znamená, že nejen potrestaly 
pachatele (represivní funkce), ale zároveň jej vedly k tomu, aby se 
protiprávního jednání již v budoucnu nedopouštěl. Bez těchto informací 
nelze zjistit, zda jsou stávající horní hranice pokut dostatečné, anebo nikoli. 
Rozhodně pak nelze jejich horní hranici zvyšovat nahodile bez vyhodnocení 
uvedených empirických údajů – například pouze z důvodu předkladateli 
často tvrzeného vyššího odstrašujícího účinku pro budoucí pachatele 
správních deliktů.    

c. K sankci zákazu činnosti za správní delikty právnických a 
podnikajících fyzických osob 

 Je nutno stanovit podmínky pro uložení a výkon sankce zákazu 
činnosti obdobně jako je tomu v § 14 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, který se na jiné správní delikty (správní delikty právnických 
a podnikajících fyzických osob), které postrádají obecnou právní úpravu 
podmínek odpovědnosti, nepoužije.  

d. Konkrétní poznámky k úpravě skutkových podstat:  
Ty skutkové podstaty, které nejsou uvedeny níže, nepožadujeme 

změnit. Rovněž neuvádíme ty skutkové podstaty, u kterých absentuje odkaz 
na porušené hmotněprávní ustanovení a ten se nám nepodařilo dohledat (u 
jedné skutkové podstaty jsme dohledali, že jde o nesprávný odkaz, avšak 
správný odkaz jsme nenalezli, podobně u jiné skutkové podstaty je uveden 
odkaz na evropské nařízení, avšak absentuje odkaz na ustanovení zákona 
– vizte níže) – v těchto případech je nutno mít na zřeteli, že po doplnění 
odkazu je nezbytné skutkové podstaty upravit tak, že na jejich začátek 
(nebo po slovech „v rozporu“, není-li na konci skutkové podstaty předložka 
„podle“, popřípadě po označení zvláštního subjektu deliktu – „jako…“) je 
vždy nutno vložit sloveso označující protiprávní jednání  - např. v rozporu s 
§ … doveze z jiného členského státu přípravek, který nebyl povolen, v rámci 
souběžného obchodu, V některých níže uvedených skutkových podstatách 
jsme doplnili zvláštní subjekt deliktu, nicméně je nutno, aby předkladatel 
jeho věcnou správnost ověřil. Záměrně nejsou zmiňována písmena 
označující jednotlivé skutkové podstaty, neboť písmena je nutno upravit 
v souvislosti s rozdělováním nebo slučováním skutkových podstat, což by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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mělo být provedeno předkladatelem až při závěrečné úpravě normativního 
textu na základě výsledků připomínkového řízení.  
 

 Z 14 K čl. I bodům 91 a 92 – k § 79a odst. 1 písm. a) a b) zákona o 
rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„a) v rozporu s § 54 odst. 2 používá pomocný prostředek, který není 
povolen, 
b) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované 
ochrany rostlin podle § 5 odst. 2 nebo prováděcího právního předpisu 
vydaného k provedení § 5 odst. 3, nebo“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven. 
 
viz. připomínka MSP 
 
V souvislosti s úpravou 
integrované ochrany rostlin bude 
sankce udělena za 
„nezaznamenávání údajů podle § 
5 odst. 3“. 
 

 Z 15 K čl. I bodu 95 – k § 79b odst. 1 písm. b) zákona o rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„b) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípravek pro vlastní potřebu,“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 16 K § 79c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„2. uvedenými v § 49 odst. 1 nebo prováděcím právním předpise vydaným 
k provedení § 49 odst. 2, nebo“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 17 K § 79d odst. 1 písm. d) zákona o rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„d) v rozporu s § 69a odst. 1 použije bez rozhodnutí o přidělení značku 
pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 Z 18 K § 79e zákona o rostlinolékařské péči 
1. Ustanovení odstavec 1 požadujeme upravit následovně: 

„a) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady integrované 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven. 
Upraveno jinak v návaznosti na 
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ochrany rostlin podle § 5 odst. 2 nebo prováděcího právního předpisu 
vydaného k provedení § 5 odst. 3,   
b) jako držitel povolení nezašle Ústavu text etikety přípravku podle § 31a 
odst. 3. 
c) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení pomocného 
prostředku,  

1. neoznačí pomocný prostředek, který uvádí na trh, podle § 55, 
2. použije pomocný prostředek v rozporu s jeho označením,  

d) použije profesionální zařízení pro aplikaci přípravků v rozporu s § 61, 
e) použije profesionální zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí 
úlet přípravků v rozporu s § 62,  
f) jako provozovatel kontrolního testování nesplní některou z povinností 
podle § 63 až 65, 
g) jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu vyrobí dřevěný 
obalový materiál v rozporu s § 69 odst. 3,  
h) v rozporu s § 69a odst. 1 použije bez rozhodnutí o přidělení značku pro 
označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu,  
i) jako profesionální uživatel neposkytne Ústavu údaje o spotřebě přípravků 
podle § 49 odst. 4, nebo 
j) označuje výrobky, které jsou uváděny na trh podle jiných právních 
předpisů, v rozporu s § 31 odst. 4, 
k) označuje přípravky v rozporu s § 31 odst. 5 nebo 6.“. 

2. V odstavci 2 pak požadujeme vypustit slovo „výše“ pro 
nadbytečnost. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

konečnou úpravu integrované 
ochrany rostlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 

 Z 19 K § 79f odst. 1 písm. b) zákona o rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 
„b) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípravek pro vlastní potřebu,“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 20 K § 79g odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči 
Požadujeme ustanovení upravit následovně: 

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem upravujícím uvádění 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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přípravků na trh 67) používá nebo uvede na trh přípravek nebo adjuvant, 
který není v České republice povolen,  

b) označí nebo zabalí přípravek, který uvádí na trh, v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků 
na trh 67) nebo v rozporu  
s povolením,  

c) nestáhne v určené lhůtě po zrušení povolení přípravek z trhu podle § 35 
odst. 5, 

d) v rozporu s § 47 uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho 
použitelnosti, 

e) jako profesionální uživatel skladuje přípravky v rozporu s § 46,   
f) jako profesionální uživatel aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1, 3, 

4 nebo  
§ 52 až 52b,  

g) přemístí přípravek určený k použití v jiném členském státě nebo třetí 
zemi  
v rozporu s § 59 a 60 nebo přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím uvádění přípravků na trh, 

h) nesplní některou z povinností při vedení evidence podle … § nebo 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vedení 
záznamů, 

i) nesplní některou z povinností při propagaci přípravků podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na 
trh 67),  

j) nesplní opatření uložené rozhodnutím Ústavu podle § 75,   
k) jako profesionální uživatel použije přípravek v rozporu s § 50, 
l) jako držitel povolení nebo distributor nesplní informační povinnost 

podle § 35 odst. 6,  
m) jako držitel povolení k souběžnému obchodu nezastaví uvádění 

přípravku na trh České republice podle § 53 odst. 4, nebo 
n) jako profesionální uživatel nesplní informační povinnost podle § 49 

odst. 7.“. 
 

V dosavadním písmeni b) se domníváme, že má být doplněn odkaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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na § 31 odst. 4, jehož porušení je však již postihováno v § 79e odst. 1 písm. 
j).  

V dosavadním písmeni j) je nutno vyjasnit, zda označení subjektu 
deliktu jako „osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky,“ 
znamená, že i právnická osoba musí nakládat s přípravky při výkonu 
podnikání nebo v přímé souvislosti s ním (obecně se v právní úpravě 
správního trestání nerozlišuje, zda právnická osoba vykonává podnikání, 
nebo nikoli). 

 
V dosavadním písmeni t) je uveden nesprávný odkaz na § 40 odst. 

3, správný odkaz se nám však nepodařilo dohledat.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Text byl upraven. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Jde o písm. v). Správný odkaz je  
§ 40 odst. 2. 
 

 Z 21 K § 79g odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči 
Ustanovení požadujeme upravit takto: „Za správní delikt podle odstavce 1 
písm. b), f), k), m) a n) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 2 let.“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 22 K  čl. IV bodu 3 – k § 3q odst. 3 a 6 zákona o zemědělství 
a. Návětí odstavce 3 požadujeme upravit takto: „Ohlášení do evidence 

ovocných sadů podle odstavce 2 obsahuje kromě obecných 
náležitostí podání podle správního řádu údaje o“. Dále je nutno bez 
náhrady vypustit náležitosti ohlášení, které jsou duplicitní s 
náležitostmi podání podle § 37 odst. 2 správního řádu.  

b. V odstavci 6 se stanoví, že v případě zjištění nepravdivých údajů 
ústav rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, zápis ovocného 
sadu do evidence ovocných sadů zamítne. Takové rozhodnutí musí 
být Ústavem vydáno do 30 dnů ode dne, kdy mu ohlášení do 
evidence ovocných sadů bylo doručeno. S takovou úpravou 
nesouhlasíme. Zápis do evidence (registrace) je úkonem podle části 
čtvrté správního řádu, nejedná se tedy o správní řízení ve smyslu 
části druhé a třetí správního řádu, nýbrž o méně formální procesní 
úkon. Proto postačí, že se zápis v případě zjištění nepravdivých 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Resort   Připomínka Vypořádání 
údajů neprovede, a to bez vydávání formálního rozhodnutí. Do 
evidence se přitom ovocný sad zapisuje ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
doručení ohlášení, v této lhůtě se tedy zápis buď provede, jsou-li 
údaje uvedené v ohlášení pravdivé, anebo se v opačném případě 
neprovede. Lhůtu pro neprovedení zápisu proto není nutné výslovně 
uvádět. O provedení nebo neprovedení zápisu je žádoucí 
ohlašovatele neformálně informovat.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 Z 23 K čl. IV bodu 3 – k § 3r zákona o zemědělství 
Ustanovení požadujeme upravit a uvést do souladu se současnou praxí, 
podle níž jsou údaje z předmětných informačních systémů veřejné správy 
poskytovány, nýbrž jsou využívány (v tomto případě Ústavem). Taktéž 
nadpis § 3r není odpovídající, preferovali bychom např. znění „využívání 
údajů z informačních systémů veřejné správy“. Požadujeme dále v návětích 
jednotlivých odstavců upravujících okruh využívaných údajů doplnit slova 
„pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona“, aby byl uveden účel 
poskytování údajů z uvedených informačních systémů.  

Jako aktuální vzor je možné využít např. § 183 zákona o státní 
službě. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 

 Z 24 K čl. IV bodu 6 a 7  - k § 5 odst. 1 písm. g) a § 5a odst. 1 písm. h) 
zákona o zemědělství 
 Skutkovou podstatu přestupku a správního deliktu právnické nebo 
podnikající fyzické osoby požadujeme upravit následovně: 
„x) jako žadatel o poskytnutí dotace na druh zemědělské kultury ovocný sad 
1. neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů nebo zrušení 
ovocného sadu podle § 3q odst. 4, nebo  
2. nesplní informační povinnost podle § 3q odst. 9.“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 25 K čl. IV bodu 3 - k § 3r odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a) 
zákona o zemědělství 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Požadujeme v uvedených ustanoveních vypustit slovo „osobní“. 

Spojení „osobní jméno“ není v souladu s referenčními údaji vedenými 
v registru obyvatel podle zákona  
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
Rovněž není  
v souladu s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel podle 
zákona  
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 

 D 26 K čl. I bodu 9 – k § 9 zákona o rostlinolékařské péči 
 Domníváme se, že ustanovení věnované ohlašovací povinnosti je 
koncipováno příliš široce a doporučujeme alespoň v důvodové zprávě 
vymezit základní parametry „důvodného podezření“. Rovněž se 
nedomníváme, že by tato povinnost měla být ukládána „každému“. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Jedná se o přímou transpozici 
směrnice. 
 

 D 27 K čl. I bodu 32 - k  § 43 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči 
V důvodové zprávě je v komentáři k tomuto ustanovení uvedeno, že 

prostřednictvím navržené změny dochází v oblasti kontroly přípravků na 
ochranu rostlin k plnému podřízení se režimu kontrolního řádu s nezbytnou 
odchylkou, která se týká odběru vzorků přípravku, protože některé 
kontrolované přípravky jsou uváděny na trh v baleních o několika desítkách 
litrů, přičemž zajištění takovéhoto množství postrádá smysl. Odstavce 3 a 4 
pak upravují požadavky na nezbytnou součinnost dalších osob, jejichž 
součinnost je klíčová, neboť tyto osoby mají pro výsledek kontroly nezbytné 
informace, ale zároveň nemusí být v konkrétním případě osobou 
kontrolovanou (např. souběžný obchod a držitel povolení referenčního 
přípravku).  

Z hlediska jazykového doporučujeme upravit formulaci § 43 odst. 2 
navrženého ustanovení („Vznikne-li podle kontrolního řádu nárok na vrácení 
odebraného přípravku nebo pomocného prostředku…“) na znění: „Vznikne-li 
podle kontrolního řádu povinnost kontrolujícího vrátit odebraný přípravek 
nebo pomocný prostředek, poskytne se osobě,...“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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 Ve vztahu k poznámce pod čarou č. 92 pak upozorňujeme, že k 
zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dosud nebyl novelizován.  
 

 D 28 K čl. I bodu 41 - k  § 49 odst. 7 zákona o rostlinolékařské péči 
Dáváme na zvážení, zda by vlastník nebo uživatel pozemku neměl 

být informován o použití přípravků a o nutnosti dodržet určitá bezpečnostní 
a ochranná opatření ještě před jejich faktickou aplikací, nikoliv až po té (byť 
dle návrhu bezodkladně), co k použití prostředků došlo. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Tato povinnost je nadbytečná a 
logisticky nepraktická - použití i 
druh přípravku se může změnit 
ještě těsně před aplikací podle 
např. povětrnostních podmínek,  

 D 29 K čl. I bodu 36 – § 46a odst. 5 zákona o rostlinolékařské péči 
Navrhovaná konstrukce právní úpravy registru distributorů přípravků 

je nejasná a odchyluje se od ustálené praxe tvorby ustanovení věnovaných 
informačním systémům veřejné správy. Doporučujeme proto výslovně 
uvést, že se jedná o informační systém veřejné správy, kdo jej spravuje 
(Ústav), jaké údaje jsou v něm vedeny a zda se jedná o veřejný či neveřejný 
informační systém. Není též zřejmé, co je míněno tím, že je registr 
distributorů přípravků označen za veřejný seznam. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
  
 
 

 D 30 K čl. I bodu 37 – § 46b odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči 
Navržené zmocnění ke stanovení „kritérií“, která musí místa pro 

nakládání s přípravky splňovat, považujeme za nedostačující, neboť 
neobsahuje žádné mantinely obsahu prováděcího předpisu. Doporučujeme 
proto předmětná kritéria blíže specifikovat  
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Převzato z dosavadní úpravy - § 
46a odst. 1. 
 
 
 

 D 31 K čl. I bodu 50 - k  § 52 zákona o rostlinolékařské péči 
a. Odstavec 1 doporučujeme vypustit pro jeho nadbytečnost. Jestliže 

jsou v návětí odstavce 2 uvedeny podmínky, za nichž lze leteckou 
aplikaci provést, je obecný zákaz doplněný o výjimku (pro povolené 
případy) již není potřebný. 

 
 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Uvedené ustanovení již v zákoně 
je. Jeho vypuštění by mohlo 
vzbudit zdání změkčení úpravy. 
Je to přímá transpozice směrnice 
128/2009 čl. 9 odst. 1: „členské 
státy zajistí zákaz leteckého 
postřiku“. 
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b. V odst. 2 písm. b) doporučujeme vypustit slova „žádosti o“. Leteckou 

aplikaci lze na základě odstavců 5 a 6 provést na základě povolení, 
byť to může mít být založeno na fikci jeho vydání. Na pouhé žádosti 
oprávnění provést leteckou aplikaci založeno není.    

c. Doporučujeme v odst. 6 vyjasnit, zejména ve vazbě na odstavec 5 
dotčeného ustanovení, jestli i v případě žádosti o povolení 
mimořádné letecké aplikace nastane fikce souhlasu ze strany 
Ústavu, jestliže ten ve stanovené lhůtě o žádosti nerozhodne. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 
 
Vysvětleno. 
Fikce souhlasu není záměrně. 
Bude vysvětleno v DZ. Jedná se 
o pořádkovou lhůtu. 

  D 32 K čl. III bodu 1 – k § 5g zákona o regulaci reklamy 
Ustanovení § 5g považujeme v jeho stávající i v navrhované 

rozšířené podobě za nadbytečné. Současné znění, které by se nově mělo 
stát odstavcem 1, je pouhou nenormativní deklarací – odkazem na přímo 
použitelný právní předpis Evropské unie. Ten se pochopitelně použije i bez 
takového odkazu.  

Že přípravky na ochranu rostlin, které nejsou povoleny, se nesmějí 
propagovat, vyplývá již z čl. 66 odst. 1 první věty nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 1107/2009/ES, a proto i takové konstatování 
v navrhovaném odstavci 2 je bez významu. Zmínka o reklamě pouze 
v rozsahu vlastností stanovených v povolení je pak dle našeho názoru 
nejasná a zavádějící.  

Doporučujeme proto celý § 5g ze zákona o regulaci reklamy vypustit. 
 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven. Použita jiná 
legislativní technika s ohledem na 
ustanovení o sankcích. 
 
 

 D 33 K čl. IV bodu 3 - § 3q zákona o zemědělství 
a. Podobně jako ve výše uvedené připomínce k § 46a odst. 5 zákona o 

rostlinolékařské péči doporučujeme i ustanovení věnované evidenci 
ovocných sadů přepracovat a uvést do souladu s aktuální praxí 
tvorby příslušné právní úpravy.  

b. Ve vazbě na následující § 3r pak doporučujeme v § 3q odst. 4 
zohlednit, že změny údajů, které má již správní orgán k dispozici, 
není třeba oznamovat – viz § 5 odst. 1 zákona o základních 
registrech. 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava odpovídá 
znění zákona o zemědělství a 
vychází z obdobné právní úpravy 
v zákoně o hnojivech.  
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava odpovídá 
obdobným ustanovením zákona o 
zemědělství. 
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 D 34 K čl. II bodu 2 – k přechodným ustanovením novely zákona o 

rostlinolékařské péči 
 Za slova „ke dni“ doporučujeme doplnit slovo „nabytí“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
  
 
 
 
 

 D 35 K čl. IV bodu 3 – k § 3r odst. 2 písm. c) zákona o zemědělství 
Za slova „který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo“ 

navrhujeme doplnit ze stylistických důvodů slovo „jako“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 36 K čl. VI bodu 17 – k § 8 odst. 3 zákona o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském 
 Poslední větu doporučujeme upravit do této podoby: „Poskytnutí 
těchto informací není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového 
řádu.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 37 K čl. X – k účinnosti 
Doporučujeme vypustit závorku odkazující na paragraf, jehož se týká 

odložená účinnost, neboť je nadbytečná a neodpovídá ustálené praxi tvorby 
těchto ustanovení. Pokud by se dělená účinnost týkala pouze části 
novelizačního bodu (což není tento případ), bylo by třeba postupovat čl. 53 
odst. 1 písm. a bodu 2 Legislativních pravidel vlády.  
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Z 1 OBECNĚ 
Z návrhu zákona je patrné, že je „historický“ a v nedostatečné míře reaguje 
na všechny právní předpisy, které byly v této oblasti vydány EU; navíc 
většina odkazů na přímo použitelné předpisy EU je řešena pouze 
poznámkou pod čarou, nemají tedy normativní charakter. Požadujeme 
upravit napříč celým zákonem. 

Odůvodnění: Zejména v některých případech je odkazování 
prostřednictvím poznámky pod čarou pro adresáty nepřehledné, např. 
tam, kde je výčet většího množství právních předpisů. 

 

 
Částečně akceptováno. 
Vysvětleno. 
Rozhodující je v této věci 
stanovisko OKOM, podle jehož 
připomínek byly odkazy a 
poznámky pod čarou upraveny. 
 
Tam, kde to bylo účelné, byly 
doplněny normativní odkazy na 
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předpisy EU. 
 
 

 Z 2 V návrhu zákona chybí odkazy na další předpisy, které se k přípravkům na 
ochranu rostlin (dále jen „POR“) vztahují, např. předpisy týkající se 
požadavků nebo zásad pro hodnocení a povolování účinných látek 
i přípravků a maximálních limitů reziduí. Požadujeme tedy do § 1 odst. 1 
doplnit odkazy na: 

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 o provádění čl. 80 
odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (dále jen 
„nařízení (ES) č. 1107/2009“); 

• Nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o 
seznam schválených účinných látek v platném znění;  

• Nařízení (EU) č. 546/2011, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o 
jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na 
ochranu rostlin (dále jen „nařízení (EU) č. 546/2011“); 

• Nařízení (ES) č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí 
pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného 
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 
91/414/EHS v platném znění;  

• Nařízení (EU) č. 283/2013, kterým se v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje 
o účinných látkách; 

• Nařízení (EU) č. 284/2013, kterým se v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje 
o přípravcích na ochranu rostlin (dále jen „nařízení (EU) 
č. 284/2013). 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jde-li o předpisy přímo 
aplikovatelné (nařízení), je to 
nadbytečné. Rozhodující je v této 
věci stanovisko OKOM, dle nějž 
byl návrh upraven. 
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 Z 3 Zákon používá různé termíny a definice: „další prostředky“ (např. v § 4 odst. 

1 písm. b), „prostředky“ a „pomocné prostředky“ (např. § 46c písm. i) jako 
synonymum, přestože je v § 1 odst. 1 písm. c) použita legislativní zkratka, 
kterou je tak třeba důsledně dodržovat v celém zákoně. 

V § 1 odst. 2 písm. g) je uvedena definice distributora, zatímco § 46b 
rozlišuje registrovaného a neregistrovaného distributora. 
V § 2 odst. 1 písm. c), i) a y) jsou pak uvedeny pojmy, které jsou již 
v čl. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou tedy duplicitní; kromě toho se 
jejich text neshoduje se stejnými pojmy používanými v nařízení. 

 

Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
Text byl upraven. 
 
Jedná se o § 2 odst. 2 písm. g) 
zákona – zde je uvedena legální 
definice distributora 
Neregistrovaný distributor uvádí 
na trh POR pro neprofesionální 
používání. 
 
Tyto pojmy jsou transpozicí 
směrnice 2000/29/ES platí tedy 
pro škodlivé organismy. Je to 
řešeno v § 2 odst. 3. 
 
 
 

 Z 4 V návrhu zákona se důsledně neodlišuje, kdy se jedná o fyzickou osobu 
a kdy o podnikající fyzickou osobu. Například v § 3 odst. 1 uvedená fyzická 
osoba, která uvádí na trh, by měla být podnikající fyzickou osobou. 
Požadujeme návrh zákona v tomto smyslu zrevidovat. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Povinnost platí pro všechny, není-
li výslovně stanoveno jinak 
v konkrétních případech, jinak je 
rozlišeno v sankcích, a dále – vše 
co je v souvislosti s uváděním na 
trh (§ 3 odst. 1) je v rámci 
podnikání, tedy se týká 
podnikající fyzické osoby. 
 
 
 

 Z 5 Návrh zákona neřeší povinnost hlášení otrav přípravky podobně, jak je 
navrženo v novém zákoně o biocidech (sněmovní tisk č. 589): 

Vypořádáno jinak. 
MZd vzalo svoji připomínku zpět. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



25 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
§ 3 
Poskytovatel zdravotních služeb předává do Národního 
zdravotnického informačního systému, a to do Národního registru 
hospitalizovaných nebo Národního registru nemocí z povolání, údaje o 
otravách přípravky na ochranu rostlin, účinnými látkami a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin a Údaje poskytovatel zdravotních služeb 
předává způsobem stanoveným zákonem o zdravotních službách. 
Požadujeme proto upravit výše uvedenou povinnost například 
následovně: 
„Informace o přípravcích na ochranu rostlin a účinných látkách 
získané podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících dodávání přípravků na ochranu rostlin a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin na trh a jejich používání1), které 
jsou nezbytné pro poskytnutí první pomoci nebo léčení, 
bezplatně poskytuje v případech otrav nebo jiných nehod 
způsobených biocidními přípravky a účinnými látkami lékařům 
nebo jiným osobám vykonávajícím zdravotnické povolání 
Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze.“. 

Odůvodnění: Požadavek vyplývá z čl. 68 nařízení (ES) č. 1107/2009 a čl. 7 
odst. 2 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, kde se uvádí: „Členské státy zavedou systémy 
shromažďování informací o případech akutních, a jsou-li k dispozici i 
chronických otrav pesticidy u skupin osob, které jsou pesticidům vystaveny 
pravidelně, jako je obsluha, pracovníci v zemědělství nebo osoby, které žijí 
blízko oblastí, v nichž se pesticidy používají.“. 

 
 
 
 
 

 Z 6 Návrh zákona nezapracovává požadavek na zakotvení oprávněnosti 
sousedů požadovat informace, který vychází z čl. 31 odst. 3) písm. b) 
nařízení (ES) č. 1107/2009, kde je jasně uvedeno:  
„povinnost informovat před použitím přípravku sousedy, kteří by mohli být 
vystaveni úletu aplikační kapaliny a kteří požádali o to, aby byli informováni;“ 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vysvětleno. Povinnost informovat 
sousedy musí být stanovena na 
etiketě jako důsledek platného 
rozhodnutí o povolení přípravku – 
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Odůvodnění: Zapracování požadavku je důležité především z hlediska 
informovanosti a následné ochrany místních obyvatel. Občan, který sousedí 
s pozemkem, na který se aplikuje, musí mít právně zakotvenou možnost o 
toto žádat. Navíc upozorňujeme, že v ČR existují hodnocení Státního 
zdravotního ústavu (dále jen „SZÚ“) a následně rozhodnutí Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“), kde se 
odkazuje na čl. 31 odst. 3) písm. b) nařízení (ES) č. 1107/2009. 
 

viz také komentář MZd k této 
připomínce. Nařízení v tomto 
ohledu stanoví možnost, nikoliv 
povinnost toto uvádět do 
povolení. 
 

 Z 7 Návrh zákona dále neřeší prostředky k omezení sklizňových nebo 
skladovacích ztrát. Nejsou to ani POR, ani pomocné prostředky, ale jedná 
se o obdobné prostředky, které za účelem ochrany zdraví lidí požadujeme 
do návrhu zákona zapracovat (např. v samostatném ustanovení).  
Odůvodnění: Převážná většina těchto prostředků je klasifikována jako 
nebezpečná pro lidské zdraví a jejich aplikace na velkou plochu a ve velkém 
množství mohou přinášet rizika, např. vyvolávat alergické reakce, jako 
ekzém, podráždění kůže, očí apod. Rizika představují nejen pro pracovníky, 
ale i pro místní obyvatele a další zranitelné skupiny obyvatel. Až do poloviny 
roku 2014 byly zařazeny jako adjuvanty nebo další prostředky. Podle čl. 81 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 mohou členské státy používat 
vnitrostátní předpisy pro povolování adjuvantů až do přijetí prováděcích 
pravidel uvedených v čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Není předmětem tohoto zákona. 
Bylo dohodnuto, že MZe a MZD 
budou společně hledat možnosti, 
jak tyto látky legislativně ošetřit. 
Nejedná se o pomocné 
prostředky ochrany rostlin, 
nespadají tedy do definice dané 
zákonem.  
Na tyto výrobky se vztahuje 
chemická legislativa (CLP, 
REACH) a povinnosti s ní 
spojené. 
 

 Z 8 KONKRÉTNĚ 
K bodu 16 (§ 31a):  

i. Z uvedeného ustanovení není zřejmé, kdo za označování POR 
zodpovídá. Navrhujeme, aby zodpovědnou osobou byl držitel 
povolení.  

 
 
 

ii. Dále není zřejmé, že POR musí být označen v souladu s přímo 
použitelným nařízením  (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 

 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
§ 31a odst. 3) říká, že držitel 
povolení je povinen zaslat Ústavu 
etiketu…, je zbytečné to uvádět 
v odst. 1. Odpovědnost má každý 
v řetězci uvádění na trh. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
§ 31a odst. 5 uvádí, že vyhláška 
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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 platné znění 
(dále jen „nařízení CLP“) a následně v souladu s tímto zákonem. 
Požadujeme proto odstavec 5 upravit například takto: 

„(5) Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě přípravku 
stanovují přímo použitelné předpisy Evropské uniex).“. 
V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na nařízení CLP a nařízení 
(EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování 
přípravků na ochranu rostlin, v platném znění.“. 

iii. Dále požadujeme doplnit povinnost, aby držitel povolení byl povinen 
označit přípravek v souladu s rozhodnutím Ústavu. 

Odůvodnění: Považujeme za nezbytné stanovit okruh osob, jíž bude 
uložena povinnost uvést štítek/etiketu POR do souladu s tímto zákonem. 
Bez určení povinného okruhu osob pak vzniká právní nejistota a není 
zřejmé, kdo je odpovědný za značení POR. Dále pokládáme za nezbytné 
stanovit povinnost klasifikovat, označovat a balit POR podle přímo 
použitelných předpisů EU upravujících klasifikaci, označování a balení 
nebezpečných látek a směsí, aby nedošlo k chybné interpretaci povinností 
v oblasti klasifikace, označování a balení POR. Taktéž považuje za zásadní, 
aby měl blíže určený okruh osob uloženou povinnost uvést štítek/etiketu 
POR do souladu s rozhodnutím Ústavu. 

iv. Odstavec 2 navrhujeme přesunout do § 53, neboť postupy při 
souběžném obchodu jsou samostatně řešeny v tomto ustanovení. 
Totéž je řešeno v § 46b. 

 
 
 
Dále nám není úplně jasné, na jaké části původní etikety se mohou nalepit 
nové texty v češtině, tj. zda se může přelepit identifikace (název) výrobce 

stanoví formu a uspořádání údajů 
na etiketě. 
Navíc povinnosti z nařízení CLP 
platí pro uvádění na trh 
automaticky, není nutné tuto 
povinnost znovu stanovovat 
v zákoně. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Tato povinnost je stanovena 
rozhodnutím o povolení. Navíc 
předkládá před prvním uvedením 
na trh etiketu Ústavu – viz § 31a 
odst. 3. Sankcionováno podle 
uvádění na trh v rozporu 
s povolením. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Z hlediska systematiky nejde o 
vhodné řešení. § 53 neřeší 
etiketu, která by tak byla 
upravena na více místech. 
 
 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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(eventuelně jméno, název a adresa držitele povolení v členském státě 
původu). Požadujeme vysvětlit. 
 

 
 

 Z 9 K bodu 17 (§ 33 odst. 1) 
Máme za to, že odstavec 1 je duplicitní k příloze bodu 7.1.8 nařízení (EU) 
č. 284/2013, odstavec proto požadujeme vypustit nebo alespoň upravit tak, 
aby byl v souladu s cit. nařízením: 
„(1) Má-li být podle návodu k použití etikety přípravku umožněno povoleno 
jeho smísení s jiným přípravkem nebo pomocným prostředkem, než který 
je ke smísení již schválen, musí žadatel doložit k vydání nového 
povolení souhlas držitele povolení přípravku nebo souhlas osoby, na jejíž 
žádost byl další pomocný prostředek zapsán do úředního registru k 
takovému použití povolen. Má-li se podle etikety použít smísení, je 
nutno kromě souhlasu držitele povolení doložit dokumentaci podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanovují 
požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlinx).“. 
V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na nařízení (EU) č. 284/2013. 
 

Akceptováno jinak. 
§ 33 odst. 1 bude bez náhrady 
vypuštěn. Nemá pro řízení o 
povolení praktický význam. 
 
 

 Z 10 K bodu 18 (§ 33 odst. 2):  
Ustanovení požadujeme upravit například následovně: 
„Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje 
Ministerstvo zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním 
zdravotním ústavem23a), který je v tomto řízení dotčeným 
veřejnoprávním subjektem. Za vypracování hodnocení uhradí žadatel 
Státnímu zdravotnímu ústavu cenu, která se stanoví podle zvláštního 
právního předpisu23b). Na základě hodnocení Státního zdravotního ústavu 
vydá Ministerstvo zdravotnictví toxikologický posudek přípravku (dále jen 
„toxikologický posudek“) formou závazného stanoviska závazné 
stanovisko. Toxikologický posudek Závazné stanovisko v případech 
týkajících se použití přípravku v oblastech využívaných širokou veřejností 
nebo zranitelnými skupinami obyvatel podle § 2 odst. 1 písm. x) § 2 odst. 1 
písm. w) obsahuje i závěry k zákazu jeho použití nebo způsobu a možnosti 

Akceptováno částečně. 
Doplnění v 1. části věty 
neakceptováno, vsuvka je 
nadbytečná. 
 
 
 
 
Odkaz na § 2 odst. 1 písm. x) byl 
pro nadbytečnost vypuštěn. 
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jeho podmíněného použití. Ministerstvo zdravotnictví v závazném 
stanovisku uvede a zdůvodní, zda je třeba s ohledem na ochranu 
zdraví lidí uvádění na trh nebo použití přípravku omezit na 
profesionální uživatele, v případech, kdy žadatel v žádosti uvede, že 
přípravek bude určen i pro neprofesionální uživatele.“. 
Odůvodnění: Hodnocení pro neprofesionální použití není prováděno vždy. 
SZÚ neprofesionální použití hodnotí pouze tehdy, je-li v žádosti toto použití 
žadatelem uvedeno.  

 

Z novelizačního bodu je pak třeba vypustit „slova  „§ 2 odst. 1 písm. w)“  se 
nahrazují slovy „§ 2 odst. 1 písm. x)“; uvedený odkaz není třeba novelizovat, 
neboť v textu stávajícího § 33 odst. 2 se správně odkazuje na odpovídající 
definici v § 2 odst. 1 písm. x). 

 

 
 
 
Závěr ustanovení upraven podle 
návrhu MZd.  
 
 
 

 Z 11 K § 33 odst. 4 
Ustanovení požadujeme upravit následovně: 
„(4) Hodnocení přípravku podle odstavce 3 provede Státní zdravotní ústav 
bez úhrady na základě Ústavem dodané dokumentace v souladu s čl. 
51 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1107/2009.“. 
Odůvodnění: MZ souhlasí s tím, aby SZÚ provádělo bezúplatně 
hodnocení, nikoliv však vyhledávání, zpracování a vytvoření 
dokumentace. SZÚ by mělo dokumentaci od Ústavu obdržet, nikoliv, aby si 
SZÚ samo dokumentaci vyhledávalo a vytvářelo, což je v současnosti 
běžná praxe. SZÚ je příspěvkovou organizací, která nemůže ze svého 
rozpočtu dotovat zemědělskou činnost.  
Přestože se jedná o připomínku nad rámec novely, je pro rezort 
zdravotnictví natolik podstatná, že ji označujeme jako zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o agendu, která je již 
dnes vykonávána. Předkladatel si 
je vědom toho, že zachování 
stávajícího rozsahu činností 
příslušných orgánů vyžaduje 
finanční prostředky, které však 
musí být nárokovány standartní 
cestou, tedy při tvorbě státního 
rozpočtu. MZd s tímto postupem 
souhlasí. 
 
Byla doplněna důvodová zpráva o 
pasáž zdůvodňující potřebu 
budoucího navýšení výdajů ze 
státního rozpočtu na agendu, 
která souvisí s posuzováním a 
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povolováním přípravků na 
ochranu rostlin a pomocných 
prostředků. 
 
 

 Z 12 K bodu 19 (§ 34 odst. 2 písm. c)  
Požadujeme písmeno c) upravit následovně: 
„c) vylučuje-li leteckou aplikaci závazné stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví vydané na základě hodnocení Státního zdravotního 
ústavu vydané podle § 33 odst. 2., a to jde-li o přípravek, který je 
akutně toxický kategorie 1, 2 nebo 3, nebo toxický pro specifické 
cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici v kategorii 1, 
karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxický pro 
reprodukci kategorie 1 nebo senzibilizující dýchací cesty podle přímo 
použitelného předpisu 82) nebo toxický nebo vysoce toxický, 
karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 nebo 
2, nebo senzibilizující dýchací cesty, který byl uveden na trh podle 
chemického zákona.“. 
Odůvodnění: Letecká aplikace je zákonem zakázána, proto není běžnou 
součástí hodnocení SZÚ a následně závazného stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví, což je důvod, proč navrhujeme vypustit slova „vydané podle § 
33 odst. 2.                                                                                                                                                  
“ Toto hodnocení provádí SZÚ, nikoliv MZ, pouze na základě konkrétních 
žádostí o letecké aplikace. MZ řeší pouze případy zákazů. 

Druhá věta vychází ze stávajícího znění a slouží jako prvotní informace 
zemědělcům, zda lze přípravek pro leteckou aplikaci použít, zdá má význam 
o něj vůbec žádat či nikoli. Proto ho požadujeme zachovat s tím, že dosud 
platný zákaz rozšiřujeme na účinné látky, resp. je obsahující přípravky, 
Carc., Muta. Repr. 1 (= karcinogenní, mutagenní pro zárodečné buňky a 
toxické pro reprodukci kategorie 1 podle nařízení CLP). Ponecháváme proto 
klasifikaci  pro přípravky, které byly dodány  na trh před 1. 6. 2015 podle  

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo zapracováno do 
§ 52. 
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zákona č. 350/2011 Sb., neboť a jejich stahování nebude tak rychlé, jak se 
původně předpokládalo. Věta byla dále doplněna o terminologii z nařízení 
CLP.  
 

 Z 13 K bodu 19 (§ 34 odst. 3) 
Požadujeme písmeno a) přeformulovat následovně: 
a) použití pro neprofesionální uživatele je uvedeno v závazném 

stanovisku Ministerstva zdravotnictví vydaném podle § 33 odst. 2, 
Odůvodnění:  Vždy se musí vycházet ze žádosti žadatele, na základě které 
pak SZÚ provádí hodnocení pro neprofesionální použití. Hodnocení není 
pro neprofesionální použití prováděno vždy. SZÚ nemůže provádět 
hodnocení, o které nebylo požádáno (viz připomínka k bodu 18). 
 

Akceptováno jinak. 
Text byl upraven následovně: 
„závazné stanovisko Ministerstva 
zdravotnictví nevyžaduje omezení 
distribuce na profesionální 
uživatele,“. 
 

 Z 14 K bodu 20 (§ 34 odst. 4) 
Odstavec 4 požadujeme přeformulovat následovně: 
„(4) Ústav nepovolí prodej a použití přípravku pro neprofesionální 
použití, pokud jeho použití není v souladu s přímo použitelnými 
předpisy EUx).“. 

V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na přílohu část I, písm. C, bod 
2.4. nařízení (EU) č. 546/2011 a přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, 
v platném znění. 
Odůvodnění: Požadavky na označování přípravku stanovují přímo 
použitelné předpisy EU, tj. nařízení CLP, nařízení (EU) č. 547/2011 
a příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (dále jen „nařízení REACH“).  
Viz čl. 1 nařízení (EU) č. 547/2011: „Označování přípravků na ochranu 
rostlin musí splňovat požadavky stanovené v příloze I a v příslušných 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Navrhovaná věta je nadbytečná, 
přímo použitelné předpisy jsou 
automaticky platné. 
Návrh sleduje národní úpravu v 
oblasti používání přípravků pro 
neprofesionální použití v 
souvislosti s národními prioritami 
a specifikami v oblasti ochrany 
životního prostředí. 
Budou doplněny teze vyhlášky v 
souvislosti s požadavky na balení 
a označování přípravků pro 
neprofesionální uživatele a 
okolnosti, za nichž přípravek 
představuje v případě 
neprofesionálního použití 
významné riziko. 
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případech obsahovat standardní věty udávající zvláštní rizika pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí uvedené v příloze II a standardní 
věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví 
zvířat nebo životního prostředí uvedené v příloze III.“.  
Toto platí jak pro profesionální, tak neprofesionální uživatele. Není proto 
zřejmé, co jiného nad rámec nařízení by měl prováděcí právní předpis 
stanovit. Nevidíme proto důvod pro jeho vydání. 

 

 
Budou zaslány teze vyhlášky.  

 Z 15 K § 36a 
Do ustanovení požadujeme doplnit odstavec 3 v tomto znění: 
„(3) Za nepřijatelné formulační přísady se považujíx) karcinogeny, 
mutageny v zárodečných buňkách a toxické pro reprodukci v kategorii 
1, včetně podkategorií 1A nebo 1B.“. 
V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na čl. 81 nařízení (ES) 
č. 1107/2009.   
Odůvodnění: Je zřejmé, že EU nestihne do data uvedeného v nařízení (ES) 
č. 1107/2009 vydat přílohu III (Seznam formulačních přísad, které jsou 
nepřijatelné jako součást POR). 

Výtah z nařízení (ES) č. 1107/2009, části týkající se nepřijatelných 
formulačních přísad: 
„Článek 27 - Formulační přísady 

1. Formulační přísada není přijatelná jako součást přípravku na 
ochranu rostlin, pokud bylo zjištěno, že: 
a) její rezidua, která vznikla po aplikaci v souladu se správnou praxí v 
ochraně rostlin při zohlednění skutečných podmínek použití, mají 
škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo na podzemní vody 
či nepřijatelné účinky na životní prostředí; nebo 
b) její používání po aplikaci v souladu se správnou praxí v ochraně 
rostlin při zohlednění skutečných podmínek použití má škodlivé 
účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo nepřijatelné účinky na 

Akceptováno.  
Text byl upraven.  
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rostliny, rostlinné produkty nebo životní prostředí. 
2. Formulační přísady, které jsou nepřijatelné jako součást přípravku 
na ochranu rostlin podle odstavce 1, se regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 79 odst. 4 zahrnou do přílohy III.  
(Příloha prozatím není přiložena k nařízení.) 

Článek 81 - Odchylka pro safenery a synergenty, formulační přísady 
a adjuvanty 
2. Odchylně od článku 27, a aniž je dotčeno právo Společenství, mohou 
členské státy pro formulační přísady neuvedené v příloze III do 14. června 
2016 používat vnitrostátní předpisy.“. 

Nařízení tedy umožňuje členským státům tuto oblast řešit vnitrostátními 
předpisy. SZÚ řešilo nepřijatelné formulační přísady v POR, ale díky 
nedořešené právní úpravě vznikaly problémy (jedná se především 
o rozpouštědla v přípravcích, která jsou extrémně nebezpečná a která lze 
nahradit). MZ proto navrhuje vnitrostátně definovat tzv. nepřijatelné 
formulační přísady POR, jak umožňuje článek 81 nařízení (ES) č. 
1107/2009 a stanovit tak možnost POR s takto nebezpečnými formulačními 
přísadami nepovolit nebo je stáhnout z trhu. 
Přestože se jedná o připomínku nad rámec novely, je pro rezort 
zdravotnictví natolik podstatná z hlediska ochrany lidí, že ji 
označujeme jako zásadní. 
 

 Z 16 K bodu 24 (§ 37 odst. 2):  
Zásadně nesouhlasíme s navrženými kritérii menšinového použití. 
Navrhujeme následující znění ustanovení § 37 odst. 2:  
„(2) Kritéria menšinového použití pro účely čl. 51 odstavce 2 písm. a) 
přímo použitelného předpisu upravujícího uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh jsou splněna v České republice, jestliže: 

a) pěstební plocha plodiny je menší než 0,0035% celkové pěstební 
plochy v roce předcházejícím roku, ve kterém byla podána žádost 
o rozšíření povolení,  
b) ošetřená plocha ve 3 letech předcházejících podání žádosti 

Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
Akceptován je návrh na doplnění 
denního dietárního příjmu a 
vyškrtnutí textu pod písm. e), 
které je duplicitní s textem v § 
38b. 
Obecně však není předmětem 
novelizace - nejde o nový návrh 
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o rozšíření povolení byla menší než 0,0035% celkové pěstební 
plochy ročně, 
c) denní dietární příjem plodiny pro dospělého člověka je menší než 
1,5 g, 
d) výskyt škodlivého organismu je nepravidelný a ošetření 
potřebné méně než jednou za 3 roky, nebo 
e) přípravek je použitelný v ekologickém zemědělství3).“. 

Odůvodnění:  
1) Předkladatel nezohlednil doporučení pro stanovení kritérií 

menšinového použití (SANCO document 7525/VI/95 rev. 9 a OECD 
Guidance Document on Defining Minor Uses of Pesticides, 
ENV/JM/MONO(2009)39). 

2) Rovněž se domníváme, že stanovení hlavního kritéria založeného 
na pěstební ploše 10.000 ha je předkladatelem zaměňováno za 
kritérium pro hlavní/majoritní plodinu. V prostředí ČR by takové 
opatření v praxi znamenalo, že většina plodin by splňovala kritéria 
menšinového použití. Podle našeho předběžného odhadu by do 
těchto použití nespadaly pouze plodiny jako jsou např. okopaniny, 
řepka nebo obilniny. V rámci povolování menšinového použití nejsou 
vyžadovány informace o účinnosti pro dané použití. Nelze vyloučit, 
že pro dané použití bude reálně v praxi potřeba použití větší, než 
původně navržené množství přípravku. Expozice pro člověka a 
životní prostředí může být v reálných podmínkách větší, než 
expozice vypočítaná při hodnocení přípravku. 

 

kritérií pro menšinová použití, 
jedná se pouze o převod platných 
stávajících kritérií z vyhlášky do 
zákona. Navíc jde o výlučnou 
gesci MZe, která vychází z cílů a 
opatření „Národního akčního 
plánu na snížení používání 
pesticidů v ČR“, schváleného 
vládou usnesením č. 660 v r. 
2012, tudíž se při stanovení 
kritérií pro menšinová použití 
nevychází nezbytně pouze z 
doporučení Evropské komise či 
OECD. Dostatečné spektrum 
přípravků využitelných při 
antirezistentních strategiích se 
totiž logicky týká všech plodin, 
kde toto spektrum není 
dostatečné, a to z důvodu 
nezájmu výrobců přípravků o 
standardní povolení v ČR právě 
na minoritních plochách.  
 
 

 Z 17 K bodu 25 (§ 37 odst. 3):  
Navržený odstavec 2 implementuje ustanovení čl. 51 odst. 2 písm. a) 
nařízení (ES) č. 1107/2009, tím že definuje povahu menšinového použití pro 
ČR, přičemž odstavec 3 nijak nedefinuje podmínky naplnění statutu 
veřejného zájmu. Návrh ustanovení tedy nelze považovat za plně slučitelný 
s přímo použitelným předpisem EU, neboť podle čl. 51 cit. nařízení je 
potřeba splnění obou dvou kritérií, tj. jak veřejného zájmu, tak menšinového 
použití. Za naplnění tedy nelze považovat samotné splnění podmínek 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
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menšinového použití. Požadujeme upravit. 
 

 Z 18 K bodu 26 (§ 38):  
Požadujeme přeformulovat navržené znění ustanovení následovně: 
„(1) V případě, že je přípravek povolen v souladu s požadavky přímo 
použitelného předpisu Evropské unie v členském státu téže zóny, do 
níž je zařazena i Česká republika, Ústav si vyžádá od Ministerstva 
zdravotnictví závazné stanovisko ohledně podmínek použití přípravku 
relevantních pro území České republiky z hlediska ochrany zdraví lidí. 
Ústav ve své žádosti informuje Ministerstvo zdravotnictví o 
podmínkách použití přípravku, za kterých byl přípravek povolen 
referenčním členským státem.  
(2) Ministerstvo vydá do 90 dnů od obdržení žádosti Ústavu závazné 
stanovisko na základě odborného stanoviska Státního zdravotního 
ústavu. Ministerstvo zdravotnictví ve svém stanovisku může stanovit 
podmínky použití přípravku odlišné od těch, za kterých byl přípravek 
povolen referenčním členským státem za podmínek podle čl. 36 odst. 3 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dodávání na 
trh přípravků na ochranu rostlin. 
(3) Žadatel uhradí Státnímu zdravotnímu ústavu za vypracování 
odborného stanoviska cenu, která se stanoví podle zákona o cenách.“. 
Odůvodnění: I přesto, že proces povolení na základě vzájemného uznání 
podle čl. 40 nařízení (ES) č. 1107/2009 jednoznačně stanoví, že se POR 
povolí za stejných podmínek jako v jiném členském státě,  s výjimkou 
případů podle čl. 36. odst. 3, považujeme za nezbytné, aby z hlediska 
ochrany byl do procesu zapojen i SZÚ. Ze zkušeností SZÚ téměř žádné 
vzájemné uznání nelze převzít jako takové, neboť se mohly v mezičase 
změnit právní předpisy a další požadavky, např. maxinální limit reziduí, 
klasifikace podle nařízení CLP, dermální absorpce účinné látky, obsah 
nepřijatelných formulačních přísad, tím se mění odhady přijatelnosti 
expozice a z nich vyplývající řízení rizik pro ochranu zdraví lidí; totéž 
obdobně platí pro oblast řešenou Ústavem (např. ochranné vzdálenosti, 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven. 
 
Lhůta v odstavci 2 byla zkrácena 
75 dnů, aby bylo možné splnit 
lhůtu danou pro Českou republiku 
nařízením 1107/2009 (120 dnů). 
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včely). Ústav nemá kvalifikované odborníky, aby posoudili klasifikaci a nutná 
opatření pro ochranu zdraví lidí. 
 

 Z 19 K bodům 27 až 29 (§ 38b) 
i. Obdobně jako u § 37, ani zde nelze směšovat menšinové použití 

s veřejným zájmem (viz připomínka k § 37). 
ii. Stávající text písmene a) umožňuje různé výklady, požadujeme 

proto text upravit následovně: 
„a) jsou k dispozici méně než tři přípravky s účinnými látkami z odlišných 
chemických skupin“. 
Odůvodnění: Považujeme 3 přípravky jako dostatečné pro použití, které se 
vyskytuje např. jednou za 3 roky. Navíc návrh předkladatele nezohledňuje, 
jedná-li se o účinné látky ze stejné skupiny. OECD guidance stanoví: less 
than three effective products with different active substances are available 
(jsou k dispozici méně než tři účinné přípravky s odlišnými účinnými 
látkami). 
 
 
 
 
 
iii. Z písmene d) požadujeme vypustit slova: „nebo je přípravek 

použitelný v ekologickém zemědělství“, neboť totéž stanoví § 37 
odst. 2 písm. d) návrhu MZe/ § 37 odst. 2 písm. e) návrhu MZ. 

iv. K odstavci 2 - zásadní nesouhlas z důvodů uvedených k § 38. 
Požadujeme přeformulovat ve smyslu připomínek k § 38. 

 

Akceptováno částečně. 
Vysvětleno.  
Kritérium pod písm. a) bude 
zaměřeno na účinné látky 
přípravků s různým 
mechanismem účinku.  
Veřejný zájem je definován v § 37 
odst. 3.  
Stanovení dostatečného počtu 
účinných látek ve formě 
samostatných přípravků, které 
mohou naplnit tento veřejný 
zájem, je ve výlučné gesci MZe, a 
toto posouzení vychází z cílů a 
opatření „Národního akčního 
plánu na snížení používání 
pesticidů v ČR“, schváleného 
vládou usnesením č. 660 v r. 
2012. Při stanovení kritérií pro 
minimální počty dostupných 
přípravků se proto nevychází 
nezbytně pouze z doporučení 
OECD. 
Vypuštění použitelnosti přípravků 
v ekologickém zemědělství bylo 
již provedeno v § 37.  
Připomínky k odstavci 2 byla již 
řešena u vypořádání připomínky k 
§ 38. 
 

 Z 20 K bodu 30 (§ 39 odst. 3 a 4) Akceptováno. 
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i. Požadujeme buď celý odstavec 3 zrušit, nebo minimálně zrušit jeho 

druhou větu. 
Odůvodnění: V odstavci 3 se ve druhé větě ukládá povinnost SZÚ, která je 
v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 
Sb.) – tento zákon jasně stanoví postup, kdo a jak stanovuje limitní hodnotu 
látky v pitné vodě, která není upravena příslušným prováděcím právním 
předpisem (vyhláškou č. 252/2004 Sb.), kam patří i nerelevantní metabolity 
pesticidů. Kromě toho ustanovení ani neřeší, kdo by takovou práci SZÚ 
hradil. Současně máme za to, že povinnost zveřejnit informace na svých 
stránkách může SZÚ uložit pouze MZ, nikoli MZe. 

ii. Ve vztahu k odstavci 3 požadujeme upravit odstavec 4 následovně: 
„(4) Je-li zjištěno, že koncentrace účinné látky přípravku nebo jejího 
relevantního či nerelevantního metabolitu v pitné vodě je vyšší než 
stanovený limit, Ústav povolení přípravku změní nebo zruší. 
Ustanovení § 35 odst. 3 až 6 se použijí obdobně.“. 
 
 

Vypuštěn bude jak § 39 odst. 3 a 
tak § 39 odst. 4. 
 
 

 Z 21 K bodu 35 (§ 46 odst. 1) 
Na konci odstavce 1 požadujeme doplnit nový bod 6 ve znění: 
„6. splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisyx).“ 
V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na § 18 nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a § 
44a odst. 8 a 9 zákona č. 258/2000 Sb.  
Odůvodnění: Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. jsou stanoveny minimální 
požadavky pro nakládání s chemickými látkami/směsmi tedy i s POR 
v pracovním prostředí, které jsou klasifikovány jako CMR1. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Povinnosti z jiných předpisů 
nejsou dotčeny. Bylo doplněno do 
DZ. 
 
 

 Z 22 K bodu 39 (§ 49 odst. 1) 
Do odstavce 1 požadujeme doplnit písmeno c) ve znění: 

 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Formulace navrhovaného zákazu 
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„c) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu zdraví zranitelných 
skupin obyvatel.“.  
Odůvodnění: Vzhledem k vyváženosti návrhu zákona a požadavku na 
zdraví lidí je nutno doplnit výše uvedený text. Profesionální uživatel při 
aplikaci přípravků nesmí ohrozit nejen svoje zdraví, ale zdraví další skupin 
osob (tj. zranitelných skupin obyvatel), což jsou například místní obyvatelé, 
těhotné a kojící ženy, děti a podobně. 
 

již jednoznačně plyne z povinnosti 
řídit se omezením, které je 
nezbytné uvádět na etiketě 
přípravků na základě 
pravomocného rozhodnutí o jeho 
povolení.  
Nejedná se tedy o nevyváženost, 
protože limity týkající se zdraví 
lidí jsou dostatečně a jasně 
stanoveny etiketou a jejich 
upřesnění již není řešeno 
prováděcími předpisy k zákonu. 
 
 

 Z 23 K bodům 42 a 43 (§ 50):  
i. V odstavci 1 požadujeme slova „ve skladech rostlinných produktů“ 

nahradit slovy „ve skladech určených ke skladování rostlinných 
produktů nebo rostlin“. 

Odůvodnění: Nový návrh lépe definuje prostory, ve kterých se POR mohou 
aplikovat a odlišuje se tím použití pro biocidní přípravky.  

ii. V celém § 50 pak požadujeme upravit původní klasifikaci podle 
chemického zákona na klasifikaci podle nařízení CLP. Za text 
„vysoce toxický“ je nutno doplnit terminologii podle nařízení CLP a 
upravit slova takto: „akutně toxický kategorie 1 nebo 2 podle 
přímo použitelného předpisu upravujícího označování a balení 
látek a směsí“.  

Odůvodnění: Klasifikaci podle chemického zákona je možné používat již jen 
pro směsi dodané na trh před 1. 6. 2015. Distribuce takto značených směsí 
musí být ukončena před 1. 7. 2017. 
 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 24 K bodu 50 (§ 52 obecně) Neakceptováno. Vysvětleno. 
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i. Požadujeme přepracovat celé znění § 52 tak, aby vycházelo ze 

stávající praxe a upravovalo požadavky všech dotčených subjektů, 
které se k letecké aplikaci POR vyjadřují nebo ji hodnotí, včetně 
požadavků z rezortu zdravotnictví – KHS a SZÚ.  

 
ii. Dále není zřejmé, jak bude ošetřena ochrana zdraví lidí u 

mimořádných leteckých aplikací, u kterých však plán nebyl předem 
zamýšlen, požadován a ani vypracován a posouzen KHS. 
Požadujeme vysvětlit (viz připomínka k § 52 odst. 5). 

 
iii. V textu chybí proces schválení plánu letecké aplikace Ústavem (viz 

termín „schválený plán“ v odstavci 2 písm. a), tak jak je uveden ve 
stávajícím § 52 odst. 5. Požadujeme doplnit. 

 
 

iv. Sloučením některých společných požadavků na letecké aplikace do 
odstavce 3 a poté specifikace dalších požadavků pro jednotlivé 
druhy aplikací se ustanovení stává nepřehledným. Současné znění 
je v této části přehlednější, požadujeme zachovat současnou 
strukturu. 

 
 
 

v. Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu byl vypuštěn původní 
odstavec 10. Máme za to, že zveřejnění informace způsobem 
uvedeným v odstavci 9 nezajistí dostatečnou informovanost obyvatel 
v místě aplikace. 

 

Bod i.) Navržené znění právě 
vychází ze stávající praxe a 
v maximální míře zohledňuje 
znění textu Směrnice Komise 
(EU) 128/2009. 
 
Bod ii) Jako dosud. ÚKZÚZ si 
vyžádá stanovisko KHS i MěÚ 
v rámci součinnosti v souladu 
s ust. § 72 odst. 4 zákona č. 
326/2004 Sb. 
 
Bod iii) není potřeba popisovat 
proces, to je dáno interním 
metodickým pokynem. 
Pro žadatele je k dispozici 
metodický pokyn na webových 
stránkách ÚKZÚZ. 
 
iv) právě proto, že se jednalo o 
společné požadavky pro 
jednotlivé druhy leteckých 
aplikací, byly tyto sloučeny do 
jednoho bodu. Navržené znění 
právě vychází ze stávající praxe a 
v maximální míře zohledňuje 
znění textu Směrnice Komise 
(EU) 128/2009. 
 
v) zde se jedná o obecné 
informování veřejnosti, že bylo 
vydáno rozhodnutí o povolení LA. 
Místní obyvatelé jsou 
prostřednictvím uložené 
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povinnosti v rozhodnutí 
informování způsobem v místě 
obvyklým (rozhlas, ÚD); KHS je 
též informována o termínu 
aplikace prostřednictvím uložení 
povinnosti do rozhodnutí. 
 

 Z 25 K bodu 50 (§ 52 odst. 3):  
i. V písmenu b) požadujeme doplnit specifikaci blízkosti trvale 

obydlených oblastí (např. „, ve vzdálenosti menší než 100 m, není-
li pro konkrétní podmínky stanoveno jinak“). 

Odůvodnění: Termín „blízkost“ je neurčitý a dovoluje široký výklad. 
Požadujeme tedy jasně definovat vzdálenost, která je „blízká“. 

ii. V písmenu e) požadujeme specifikovat, co se rozumí „nejlepší 
dostupnou technologií“. 

Odůvodnění: V textu ustanovení se uvádí, že zařízení pro aplikaci přípravků 
je vybaveno „nejlepší dostupnou technologii“, což bude velice složité 
posoudit. Není zřejmé, zda se tím myslí dostupnou v ČR, EU nebo ve světě. 
Požadujeme jednoznačně naformulovat nebo alespoň vysvětlit v důvodové 
zprávě. 
 
 
 
 
 

iii. Za písmeno e) požadujeme doplnit písmeno f) ve znění: „f) nejedná 
se o přípravky uvedené v § 34 odst. 2,“  

Odůvodnění: Za účelem lepší srozumitelnosti předpisu navrhujeme propojit 
§ 52 s § 34 odst. 2 návrhu zákona. Některé přípravky nelze pro leteckou 
aplikaci povolit s ohledem na jejich klasifikaci (písm. d) nebo s ohledem na 
SZÚ provedené hodnocení rizik (písm. c). Navíc významově podobná 

Částečně akceptováno. 
 
Akceptováno. Na žádost MZd 
vzdálenost 200 m. 
 
 
 
 
Vysvětleno. Byla doplněna DZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Doplněn nový odst. 4. 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



41 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
položka je i v současném znění zákona. 

iv. Za nově navržené písmeno f) pak požadujeme doplnit písmeno g) ve 
znění: 

„g) žadatel doložil k žádosti kladné stanovisko krajské hygienické 
stanice k plánu letecké aplikace a zároveň doložil splnění případných 
podmínek v něm stanovených.“.  
Odůvodnění: Důvodem je skutečnost, že k jednotlivým leteckým aplikacím 
se KHS již nevyjadřují. Proto je nutné doplnit požadavek k zajištění ochrany 
zdraví lidí u jednotlivých aplikací tím, že žadatel musí na Ústav doložit k 
žádosti kladné stanovisko KHS k plánu letecké aplikace a zároveň doložit 
splnění případných podmínek v něm stanovených. 
 

 
Vysvětleno. 
Žadatel předkládá k žádosti 
stanovisko KHS už dnes, bez 
něho se plán neschválí. Je to 
součástí metodického pokynu pro 
žadatele.  
Rozhodnutí o schválení plánu pak 
obsahuje veškeré podmínky, za 
nichž může být POR použit a to 
pak bude platit i pro jednotlivou 
LA, pokud Ústav neshledá 
nezbytným vydat rozhodnutí, 
v němž by byly stanoveny 
podmínky použití odchylně od 
plánu LA. 
Dodržení stanovených podmínek 
je věcí následné kontroly ORLI. 
Když dodržel, v pořádku, když 
nedodržel, dostane pokutu. 
 
 
 

 Z 26 K bodu 50 (§ 52 odst. 4): 
i. Písmeno a) požadujeme upravit následovně: 

„a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, a předběžném množství a druhu 
aplikovaných přípravků, včetně informace o ředění a počtu aplikací 
a případného smísení“. 

Odůvodnění: I tyto informace jsou nezbytné pro hodnocení rizik. 

 

 

 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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ii. V písmenu b) požadujeme blíže specifikovat, jak vymezit oblast, v 
níž je zamýšlena letecká aplikace. Tak, aby tato specifikace 
zahrnovala další doplňující informace týkajících se okolních 
pozemků, tj. jestli se v dané lokalitě nachází chatové oblasti, 
rekreační střediska, zahrádkářské kolonie, dětské tábory nebo další 
případné volnočasové aktivity. 

Odůvodnění: Pro navržení opatření k ochraně zdraví lidí je třeba znát 
přesné vymezení oblasti. 

iii. Role KHS jako dotčeného subjektu pro letecké aplikace je v návrhu 
zákona popsána nejednoznačně. Chybí zde jasný požadavek, že 
žadatel na KHS musí dodat plán leteckých aplikací k posouzení a o 
posouzení požádat. V textu chybí požadavky nutné pro hodnocení 
plánu leteckých aplikací, přestože § 52 odst. 4 písm. c) a § 52 odst. 
8 písm. c) předpokládají vyjádření KHS. Požadujeme proto v § 52 za 
odstavec 4 vložit nový odstavec 5: 

„(5) Žádost o schválení plánu letecké aplikace musí být podána na 
krajskou hygienickou stanici nejméně 30 dní před termínem první 
plánované letecké aplikace.“ . 
Odůvodnění: Podle návrhu MZ tedy musí být plán vypracován žadatelem 
a musí být předložen KHS k odsouhlasení z hlediska ochrany zdraví lidí. 
Přičemž nelze předpokládat, že KHS budou navrhovat samy opatření - KHS 
se vyjádří k návrhu, ale nebudou ho vypracovávat. Požadavky na žádost a 
přiloženou dokumentaci zveřejní SZÚ na svých internetových stránkách.  
Pokud jde o navrženou lhůtu  30 dní - v praxi jsou předkládány žádosti 
o aplikaci ve stejném měsíci, ve kterém se letecká aplikace provádí, je třeba  
stanovit dostatečnou lhůtu pro posouzení žádosti z hlediska ochrany zdraví 
lidí. 

 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Nad rámec návrhu. Uvedená 
úprava je platném znění a v praxi 
nepůsobí potíže. Tyto oblasti se v 
žádosti zaznamenávají na 
předkládaných ortofotomapách 
z LPISu. 
 
 
Vysvětleno. 
Role KHS je dostatečně 
definována. 
V bodě 4 písm. b) je uvedeno, že 
opatření musí být v souladu s 
opatřeními uvedenými ve 
stanovisku krajské hygienické 
stanice, které je přílohou 
žádosti o schválení plánu 
letecké aplikace. 
 
KHS vede vlastní řízení o vydání 
stanoviska k plánu letecké 
aplikace podle správního řádu..  
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 Z 27 K bodu 50 (§ 52 odst. 5)  
i. Požadujeme písmena a) a b) upravit obdobně jako v § 52 odst. 4 

(viz připomínka výše). 
 

ii. Za písmeno f) požadujeme doplnit nové písmeno g) ve znění: 
„g) opatření na ochranu zdraví osob a životního prostředí.“. 
Odůvodnění: Ústav by se měl vyjádřit VŽDY i k jednotlivé letecké aplikaci 
a zároveň posoudit splnění podmínek, které mohou být uvedeny ve 
vyjádřeních KHS k plánům leteckých aplikací. Bude-li se Ústav obracet na 
KHS při řešení mimořádné letecké aplikace, pak je třeba doložit všechny 
požadavky, aby i rezort zdravotnictví mohl provést hodnocení. Požadavky 
jsou shodné jako pro plán. 

 

V této souvislosti navrhujeme do návrhu zákona doplnit větu: „Ústav 
stejnopis povolení neprodleně předá místně příslušné krajské 
hygienické stanici.“.  
 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední 
desce ÚKZÚZ a do rozhodnutí se 
přenáší všechny podmínky 
stanovené KHS, takže je KHS 
zná. 
 
 
 

 Z 28 K bodu 50 (§ 52 odst. 6) 
Není zřejmé, kdo a jak zajistí podmínky pro ochranu zdraví lidí. Viz 
připomínky k odstavci 3. 
 

Vysvětleno. 
ÚKZÚZ v návaznosti na § 72 
odst. 4 v rámci součinnosti 
správních orgánů a nově též KHS 
(viz odst. 6 písm. h)). 
 
 

 Z 29 K bodu 50 (§ 52 odst. 8) 
i. Písmeno a) požadujeme upravit obdobně jako v § 52 odst. 4 a 5 (viz 

 
Akceptováno. 
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připomínky výše). 

ii. Písmeno b) požadujeme dát do souladu s § 52 odst. 4 písm. b) a § 
52 odst. 5 písm. b). Zatímco v  odstavci 4 se hovoří o „přesném 
vymezení oblasti“, v odstavci 5 o „přesném určení oblasti“ a 
v odstavci 8 je pak uvedeno „vymezení oblasti“. Požadujeme 
sjednotit nebo vysvětlit, v čem se jednotlivé pojmy liší. 

 

Text byl upraven. 
 
 

 Z 30 K bodu 51 (§ 52b) 
i. Máme za to, že nadpis paragrafu (Zvláštní opatření na ochranu 

vodního prostředí a pitné vody) je v rozporu s jeho obsahem, protože 
tento neřeší (obecně) ochranu vodního prostředí, ani všechny zdroje 
pitné vody. Řeší, a to ještě nedokonale, jen (zřejmě převážně 
individuální) zdroje pitné vody, které nemají stanoveno ochranné 
pásmo. Vzdálenost 10 m od zdroje povrchové vody (bude se jednat 
převážně o malé zdroje pitné vody s nedokonalou technologií 
úpravy) je nutné považovat za zcela nedostatečnou, u podzemních 
zdrojů bude záviset na podloží – u propustného (např. pískového či 
štěrkového) podloží nemůže 10 m poskytnout žádnou ochranu. 

Návrh zákona by měl v prvé řadě jasně řešit, jak se mohou (či nemohou) 
aplikovat přípravky ve stanovených ochranných pásmech zdrojů pitné vody, 
a dále zpřesnit ochranu zdrojů pitné vody bez ochranných pásem podle 
místní situace tak, aby mohla být skutečně účinná. Požadujeme návrh 
zákona v tomto smyslu upravit. 
 

ii. Máme za to, že odstavec 4 je v rozporu s definicí uvedenou v § 2 
odst. 1 písm. x); požadujeme proto definici a ustanovení uvést do 
souladu. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Jedná se o omyl, § 52b se netýká 
ochrany vodního prostředí, ale 
zranitelných oblastí. 
Stanovení ochranných pásem 
vodních zdrojů, a to i pro omezení 
v rámci používání přípravků, řeší 
vodní zákon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 

 Z 31 K bodu 54 (§ 54a) 
i. Do odstavce 3 písmene d) navrhujeme doplnit „a neobsahuje látky, 

které nejsou v souladu s nařízením REACHx)“ (např. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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registrovány). 

V poznámce pod čarou pak uvést odkaz na nařízení REACH. 
Odůvodnění: Rovněž tyto látky se v souladu s nařízením REACH nesmí 
uvádět na trh. Požadujeme doplnit. 

ii. V odstavci 3 za písmeno d) požadujeme doplnit písmena e) a f) ve 
znění: 

„e) neobsahuje karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách a látky 
toxické pro reprodukci v kategorii 1 včetně podkategorií 1A nebo 1B,  
f) není klasifikován jako senzibilizující při vdechování s větou H334.“. 
Odůvodnění: Jedná se o obdobnou úpravu jako pro nepřijatelné formulační 
přísady přípravků; rovněž tyto látky by neměly být povoleny. Nově navržené 
písmeno f) se týká nikoliv látky, ale celého pomocného prostředku. 

iii. K odstavci 7: Požadujeme, aby v tomto případě platil stejný postup 
jako v případě nepřijatelných formulačních přísad přípravků, tj. aby 
se k žádosti vyjadřoval i SZÚ.  

Odůvodnění: K obnovení povolení pomocného prostředku se MZ v 
současnosti nevyjadřuje. Pomocné prostředky se přitom musí hodnotit jako 
jakákoliv chemická látka či směs znova, nelze jen paušálně prodloužit 
povolení, aniž by byl pomocný prostředek hodnocen (může se měnit jeho 
klasifikace a následně požadavky na ochranu zdraví lidí). 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Z 32 K bodu 54 (§ 54e) 
Odstavec 3 požadujeme vypustit.  
Odůvodnění: Na pomocný prostředek se nemohou vztahovat kritéria pro 
menšinové použití, neboť neobsahují účinnou látku podle čl. 51 nařízení 
(ES) č. 1107/2009. 
 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 
Nejen na přípravky, ale rovněž na 
pomocné prostředky se mohou 
vztahovat kritéria, sloužící 
k naplnění veřejného zájmu a 
rovněž cíle a opatření „Národního 
akčního plánu na snížení 
používání pesticidů v ČR“, 
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schváleného vládou usnesením č. 
660 v r. 2012.  
Povolení pomocných prostředků 
s tímto cílem formou nařízení 
Ústavu však bude na základě 
připomínky omezeno na splnění 
některého z kritérií menšinového 
použití a zároveň musí být 
dotčený pomocný prostředek 
použitelný v ekologickém 
zemědělství nebo jeho použití 
vyžaduje integrovaná ochrana 
rostlin. 
Stanovisko SZÚ není potřeba, 
neboť SZÚ se k pomocným 
prostředkům, s výjimkou 
adjuvantů, v rámci jejich 
povolování nevyjadřuje. 
 
 

 Z 33 1. K bodu 109 (§ 82 odst. 6) 
Požadujeme upravit poslední větu § 82 odst. 6 takto: 
Varianta I - preferujeme: 
„K poskytování znalostí, týkajících se ochrany zdraví lidí, jsou oprávněny 
pouze fyzické osoby pověřené orgány ochrany veřejného zdraví nebo 
Státním zdravotním ústavem.“ 
Varianta II: 
„K poskytování znalostí, týkajících se ochrany zdraví lidí, jsou oprávněny 
pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví.“ 
Odůvodnění: V současné době je na KHS nedostatek odborníků pro 
poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí, proto bylo již v r. 2014 
navrženo zapojit do lektorské činnosti i odborníky SZÚ, kteří dokonce školí 

Akceptováno. 
Text upraven podle varianty II. 
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v těchto otázkách samotné odborníky z KHS. U obou variant pak seznam 
pověřených osob k poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí 
zveřejní Státní zdravotní ústav na svých internetových stránkách. 
 

 Z 34 K bodu 111 (§ 86 odst. 1) 
K § 86 obecně podotýkáme, že předkladatel nerespektoval názor rezortu 
zdravotnictví z předchozích jednání k tomuto paragrafu. 
Navrhovaný odstavec 1 požadujeme rozdělit na několik částí (konkrétní 
legislativně technickou formu ponecháváme na předkladateli): 
 

I. část:  
„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 a úspěšně vykonané zkoušce 
vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem. Osvědčení se vydává s 
platností na dobu 5 3 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá 
vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové 
osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 3 let.“. 
Do této části požadujeme doplnit požadavek na zkoušku (ve formě 
písemného textu, jehož obtížnost bude přizpůsobena tomuto stupni - rozsah 
by byl podobný jako pro 2. stupeň). 
Odůvodnění: Důkladné proškolení osoby s 1. stupněm odborné způsobilosti 
je zásadní pro ochranu zdraví nejen osob samotných nebo spotřebitelů, ale 
také pro náhodně se vyskytující osoby a místní obyvatele. Především tyto 
osoby aplikují POR, rozstřikují/rozhazují na polích, sadech, vinicích, 
chmelnicích, loukách, pastvinách nebo je aplikují na veřejně přístupných 
plochách apod. Přitom více než 95% přípravků, které se v ČR aplikují, je 
klasifikováno či označeno jako nebezpečné. V ČR stoupá procento osob – 
zahraničních dělníků, jejichž znalost českého jazyka je velmi malá nebo 
nulová. Podle nynější i MZe nově navržené právní úpravy nelze nijak ověřit, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Domníváme se, že stávající resp. 
původní logistické rozdělení čl. 86 
je plně vyhovující, změna jeho 
členění zbytečně povede ke 
zmatení uživatelů zákona.  
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Povinné skládání zkoušky 
žadateli o osvědčení prvního 
stupně odborné způsobilosti (OZ) 
považujeme za nadbytečné. 
Plně postačující pro získání 
osvědčení prvního stupně je 
povinná účast na odborném 
školení, neboť držitelé prvního 
stupně OZ musí dle § 86 odst. 2 
vždy pracovat pod dohledem 
držitele osvědčení druhého 
stupně OZ, kteří museli úspěšně 
zkoušku složit. Tím je zajištěno, 
že držitelé prvního stupně OZ, 
včetně zahraničních dělníků, plně 
a pod dozorem uplatní znalosti 
získané v rámci odborného 
školení, aniž by byli nuceni 
skládat zkoušku. 
Rovněž auditní mise Evropské 
komise, která ověřovala 
implementaci směrnice EP a 
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zda informace z kurzu pochopili. 

 

 

 

 

 

II. Část 
„Za držitele osvědčení prvního stupně nebo druhého stupně se považuje též 
osoba v období 3 let po absolvování učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského odborného vzdělávání, a to v oborech stanovených 
prováděcím právním předpisem.“. 
Resort zdravotnictví nemá v obecné rovině výhrady k návrhu, aby v rámci již 
standardního učňovského a středoškolského odborného vzdělávání (dále 
„UŠ“ a „SŠ“) bylo zařazeno vzdělání v rozsahu a kvalitě v souladu s obecně 
platnými předpisy předepsanými pro stupeň 1 odborné způsobilosti k 
nakládání s POR. Pro žadatele je však potřeba podmínit odbornou 
způsobilost složením zkoušky jako pro jiné žadatele o odbornou 
způsobilost (analogie jako se zkouškami v autoškole, výuka může být ve 
školách, ale zkouška platí pro všechny stejně.)  
U vysokoškolského odborného vzdělávání (dále jen „VŠ“) lze souhlasit se 
stupněm 2 odborné způsobilosti za podmínky složení zkoušky jako pro 
jiné žadatele o odbornou způsobilost.  
Odůvodnění: V současnosti je výuka na VŠ zaměřena především na část 
„zemědělskou“ a část týkající se ochrany zdraví na většině VŠ není na 
dostatečné úrovni.  
 
 
 
 
 

Rady 2009/128/ES v termínu 19. 
– 27. 1. 2016 v ČR, neshledala 
v oblasti implementace OZ dle čl. 
5 dotčené směrnice žádná 
pochybení – předběžná zpráva 
bude k dispozici do konce února 
2016. 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
Nelze zasahovat do systému 
středoškolského ani universitního 
odborného vzdělávání tak, že 
bude předepisováno provádění 
zkoušek odchylně od již 
stanovených zkoušek dle 
standardně schválených osnov 
tohoto vzdělávání. Podstatné je 
zastoupení předmětné 
problematiky odborné i ochrany 
zdraví v osnovách s tím, že to 
logicky bude také součást 
standardních přezkoušení v rámci 
příslušných oborů vzdělávání. 
Pokud není část ochrany zdraví 
v současnosti zahrnuta 
v osnovách daného oboru 
vzdělávání, lze v souladu 
s druhou částí připomínky toto 
požadovat v rámci prováděcího 
předpisu v úzké součinnosti 
s resortem zemědělství a školství. 
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Rezort zdravotnictví tedy navrhuje následující: 
 jasně specifikovat, kterých UŠ, SŠ nebo VŠ by se návrh týkal 

(jakého zaměření – zemědělského, lesnického, zahradnického – u 
VŠ oboru);  

 jasně specifikovat požadavky, co by dané školy musely splnit; 
 požadavek adeptů na odbornou způsobilost na věk (starší 18 let); 
 s MZd stanovit náplň oboru (část ochrana zdraví - tu zajistí odborníci 

podle § 86a odst. 2 zákona); 
 výuka musí obsahovat všechna témata uvedená v příloze č. 1 

stávající vyhlášky; 
 

 stanovit dobu potřebnou pro výuku;  
 

 teoretickou výuku musí doplnit výuka praktická s názornými 
ukázkami různých způsobů aplikací POR; 

 
a to formou prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky, která musí být 
vydána ve spolupráci s MZd (viz připomínka k § 88 odst. 4): 
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III. Část  

„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 předpis stanoví způsob prokázání 
absolvování tohoto kurzu.“. 
Nesouhlasíme s celou touto částí a požadujeme ji vypustit.  
Odůvodnění:  Zásadně nesouhlasíme s tříštěním výuky na další 

„organizace“.  
Již nyní je ČR prakticky nejbenevolentnější zemí v rámci EU ve věci výuky 
(podle dokumentu SANCO/12676/2013 Sustainable Use Directive Survey 
on Training Certification Systems, z 1.1.2014 a podporuje jej zpráva 
z pracovní skupiny expertů ČS ke směrnici EP a Rady 200/128/ES (SUD) 
z 24.4.2013). Což se ukazuje na stoupajícím počtu dotazů (z 326 v roce 
2009 na 696 v roce 2014) na Toxikologické informační středisko na téma 
pesticidy v porovnání před r. 2012, tj. do kdy platil systém školení 1 týden. 
V ČR podle webu MZe a Ústavu existuje 57 vzdělávacích zařízení napříč 
celou republikou, která poskytují základní kurzy nebo doplňující školení v 
průběhu celého roku. Dostupnost není problémem. Pro porovnání - na 
Slovensku existuje 1 zařízení pro celou SR. 
MZ již dříve upozorňovalo, že v praxi by tento mechanismus (školit např. 2 
osoby ve firmě, místo 20 v pravidelném a řádném kurzu) vedl k tomu, že by: 

• byl akutní nedostatek kvalitních školících odborníků 
• nebyla by pravděpodobně dodržena dostatečná doba nutná pro 

výuku. 
Z hlediska ochrany zdraví lidí je stejně důležitá jak část „zemědělská“ 
(správná aplikace, nastavení trysek, aplikace a povětrnostní podmínky 
apod.) jako část zdravotní. Kromě toho cena kurzu cca 1000 Kč je rámcově 
shodná s cenou 1 litru POR, což je relativně nízká položka. Naopak využití 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Navrženou úpravou se sleduje 
toliko umožnit profesionálním 
uživatelům přípravků řešit 
naléhavé situace v souvislosti 
s nečekanými výpadky držitelů 1. 
st. OZ v sezóně nebo krátkodobé, 
časově omezené a jednostranně 
zaměřené aplikace přípravků 
(např. nátěry repelentů v lesních 
školkách). Školení v podnicích 
vyžaduje přítomnost odborných 
lektorů jak z oblasti 
rostlinolékařství, tak z oblasti 
ochrany zdraví. 
Nárůst počtu dotazů v TIS 
nesouvisí se vzrůstajícím rizikem 
při používání přípravků, ale 
s chvályhodným nárůstem osvěty 
v oblasti tohoto používání, jistě 
způsobené naplňováním opatření 
Národního akčního plánu na 
snížení používání přípravků v ČR, 
včetně systematické práce MZ a 
SZÚ.   
Případný nedostatek lektorů 
v oblasti ochrany zdraví nesouvisí 
přímo s možným rozšířením 
školení na úroveň podniků, ale 
bude vždy záviset na dohodě a 
časových možnostech 
dostupných lektorů vůči jak 
pověřeným školícím zařízením, 
tak také případně podnikům. 
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znalostí z dobře připraveného kurzu by mohlo vést k cílenější aplikaci, 
lepšímu zvládnutí podmínek aplikace a následně případně i ke snížení 
spotřeby POR. 
 

Dodržení doby výuky je plně na 
postoji příslušného lektora, který, 
při nedodržení této doby, nevydá 
nezbytné stanovisko o provedení 
proškolení. 
 
 

 Z 35 K bodu 112 a 120 (§ 86 odst. 2 a § 86b odst. 3 písm. c) 
Nový termín „odborné školení“ není nikde vysvětlen; není tedy zřejmé, čím 
se liší od již platného doplňující školení, jaké jsou požadavky na něj, není 
určena jeho náplň, ani jasný požadavek na část „zdravotní“. Požadujeme 
doplnit alespoň do důvodové zprávy. 
 

Akceptováno. 
Termín „odborné školení“ bude 
vysvětlen v důvodové zprávě.  
 
 
 

 Z 36 K bodu 113 (§ 86 odst. 3) 
Souhlasíme s novou podmínkou  - kurzem i pro 3. stupeň, opět však 
(obdobně jako u § 86 odst. 1) postrádáme návrh prováděcího právního 
předpisu s uvedením požadavků na tento kurz. Požadujeme dopracovat. 
 

Akceptováno. 
Budou předloženy teze 
prováděcího předpisu v tomto 
smyslu. 
 
 

 Z 37 K bodu 115 (§ 86 odst. 9 a 11) 
i. Odstavec 9 požadujeme upravit následovně: 

„(9) Pro nakládání s přípravky klasifikovanými jako akutně toxické 
kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu upravujícího 
označování a balení látek a směsí nebo jako vysoce toxické musí mít 
osoba způsobilost pro nakládání s vysoce toxickými chemickými 
látkami a chemickými směsmi podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví100).“.   
Odůvodnění: Je nutno doplnit klasifikaci podle nařízení CLP. V zákoně 
č. 258/2000 Sb. je použita společná legislativní zkratka pro oba systémy 
zvlášť - pro „vysoce toxické“ a zvlášť pro „toxické“. Již nyní se ale ukazuje, 
že tyto legislativní zkratky dělají v praxi problémy a nedoporučujeme je proto 
v návrhu zákona uvádět. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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ii. Odstavec 11 požadujeme upravit následovně: 

„(11) Pro nakládání s přípravky klasifikovanými jako akutně toxické 
kategorie 1, 2 nebo 3 podle přímo použitelného předpisu upravujícího 
označování a balení látek a směsí nebo jako toxické a vysoce toxické 
za účelem speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 
v potravinářských a zemědělských provozech musí mít osoba též 
způsobilost pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi 
klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické za účelem speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a 
zemědělských provozech102).“. 
Odůvodnění: Je nutno doplnit klasifikaci podle nařízení CLP.  
 

 Z 38 K bodu 117 (§ 86a odst. 2) 
i. Ke kurzům pořádaným zaměstnavatelem uplatňujeme shodnou 

připomínku jako k § 86 odst. 1 (viz výše).  
 
 
 
 
 

ii. Poslední větu odstavce o oprávněných osobách požadujeme upravit 
v souladu se změnou navrženou k § 82 odst. 6. 

 

Akceptováno částečně. 
Kurzy pořádané 
zaměstnavatelem – viz vyjádření 
k připomínce č. 34 část III. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text poslední věty § 86a odst. 2 
byl upraven v souladu 
s připomínkou. 
 
 

 Z 39 K bodu 118 (§ 86a odst. 3) 
Obdobně jako u § 86a odst. 2, i zde požadujeme poslední větu odstavce 
o oprávněných osobách upravit v souladu se změnou navrženou k § 82 

Akceptováno. 
Text poslední věty § 86a odst. 3 
upraven v souladu s připomínkou. 
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odst. 6. 
 

 

 Z 40 K bodu 120 (§ 86b odst. 3) 
i. § 60 nemá odstavec 5, odkaz je tedy třeba upravit. 
ii. V připomínkách výše uvádíme, že některé prováděcí právní předpisy 

není možné vydat, jestliže dotčenou problematiku řeší přímo 
použitelné předpisy EU (viz připomínka k bodu 20 a bodu 55). 
 
 
 
 
 

iii. Za odstavec 3 požadujeme doplnit nový odstavec 4 ve znění: 
„(4) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 
vyhlášku k provedení § 86 odst. 1 a § 86b odst. 3.“. 
Odůvodnění: Viz připomínky k  § 86 odst. 1 výše.  
Požadavky stanovené směrnicí č. 128/2009 zahrnují požadavky i na znalosti 
k ochraně zdraví lidí (pracovníků, místních obyvatel, náhodně se 
vyskytujících osob i spotřebitelů), proto je NUTNÁ součinnost s 
Ministerstvem zdravotnictví. MZe samo nemůže tyto požadavky nastavit 
nebo měnit. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V § 86b odst. 3 není zmínka o § 
60, proto je tato část připomínky 
irrelevantní. 
 
Pokud dotčenou problematiku 
řeší přímo použitelné předpisy, 
tak prováděcí právní předpisy lze 
vydat, pokud tyto předpis\y řeší 
záležitosti, které přímo použitelné 
předpisy provádějí, případně i 
související záležitosti, pokud s 
nimi nejsou v rozporu. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 41 K části šesté, změna chemického zákona:  
Požadujeme navržené znění uvést do souladu se změnou, jež je navržena 
v návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách (sněmovní tisk 
589). 
Odůvodnění: PS PČR momentálně projednává návrh zákona o biocidních 
přípravcích a účinných látkách, jež rovněž mění ustanovení § 2 chemického 
zákona. Předložený návrh novely zákona č. 326/2004 Sb. je v rozporu 

Akceptováno. 
Bude upraveno podle průběhu 
legislativního procesu. 
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s návrhem zákona o biocidech (sněmovní tisk 589). 
Současně upozorňujeme, že ustanovení hlavy II a § 33 odst. 1 písm. g), § 
34 odst. 5, § 34 odst. 6 písm. d) až g), § 34 odst. 16, § 34 odst. 19 a § 34 
odst. 22 písm. b) a e) pozbyly platnosti uplynutím dne 31. května 2015. 
 

 D 42 Obecně: 
i. Zákon obsahuje odkazy na již neexistující právní předpisy (např. 

v poznámce pod čarou č. 35 a 36). 
 

ii. V poznámce pod čarou č. 94 je uvedená chybná citace vyhlášky č. 
268/2000 Sb. Správně má být uvedeno: 268/2009 Sb. 

 

Akceptováno částečně. 
Poznámky pod čarou je vhodné 
novelizovat pouze pokud je 
novelizován rovněž příslušný 
normativní text. 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven 
 
 

 D 43 K § 31 odst. 1: 
Doporučujeme text upravit následovně: 
„Ústav je oprávněn podle čl. 46 přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanovit u 
přípravku odkladné lhůty podle příslušného předpisu, jsou-li jím stanoveny.“. 
 

Neakceptováno. 
 
 

 D 44 K bodu 14 (§ 31 odst. 4) 
Text ustanovení navrhujeme upravit následovně: 
„Výrobky, které jsou uváděny na trh podle jiných předpisů než podle tohoto 
zákona, nesmějí být označeny na obalu ve smyslu čl. 2 odst. 36 nařízení 
(ES) č. 1272/2008, v platném znění, ani v příbalové dokumentaci 
příbalovém letáku údaji o jejich působení proti výskytu škodlivých 
organismů na rostlinách nebo rostlinných produktech, ani o vlivu na 
působení těchto škodlivých organismů. Obal ani příbalová dokumentace 
příbalový leták těchto výrobků nesmí obsahovat grafické a jiné informace, 
kteráé takové působení či vliv naznačují.“. 

Akceptováno částečně. 
Příbalová informace opravena na 
příbalový leták. 
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Odůvodnění: Nařízení Komise (EU) č. 547/2011 v příloze I odstavci 2 
používá termín „příbalový leták“. 

 
 D 45 K bodu 14 (§ 31 odst. 6) 

Z textu není zřejmé, co se rozumí termínem „rozlišovací dodatek“. 
Navrhujeme upřesnit alespoň v důvodové zprávě. 
 

Akceptováno. 
Byla doplněna DZ. 
 

 D 46 K bodu 15 (§ 31 odst. 7) 
Nejasná formulace tohoto ustanovení umožňuje různé výklady, navíc pokud 
účinky nebyly posouzeny, tak nesmějí být POR používány.  
Doporučujeme vypustit slovo „zejména“. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení upraveno 
následovně: 
„(7) Přípravek, pomocný 
prostředek nebo chemická látka 
představují vážné nebezpečí, 
pokud nebyly povoleny k uvádění 
na trh a používání.“. 
 

 D 47 Obecně k § 33: 
Pokud je smyslem tohoto ustanovení popsat proceduru vedoucí k povolení 
přípravku, a stanovení podmínek jeho používání, je pořadí odstavců a 
celkové uspořádání nesprávné. V prvním odstavci je řešen speciální případ 
mísení s jiným přípravkem nebo pomocným prostředkem - máme za to, že 
tento speciální případ by měl být až na konci paragrafu. 
 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 
 
 
 
 

 D 48 K § 33 odst. 3 
Není zřejmé, co je tímto ustanovením myšleno. Máme za to, že je nutno 
specifikovat konkrétní povinnosti, zvlášť pokud je na tento odstavec 
odkazováno níže v odstavci 4. Mezi povinnostmi specifikovanými v nařízení 
(EU) č. 1107/2009 je např. uvedeno: „Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány měly dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků s cílem plnit povinnosti stanovené v tomto nařízení účinným a 
efektivním způsobem.“. 
 

Vysvětleno. 
Jde o kompetenční ustanovení, 
které opravňuje ústav, který není 
ústředním orgánem státní správy, 
aby požadoval odborná 
stanoviska od MZd, počet 
pracovníků v příslušných 
ústavech apod. je věcí 
příslušných ministerstev a nikoliv 
tohoto zákona. 
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 D 49 K § 34 
V úvodní větě odstavce 1 doporučujeme doplnit odkaz na čl. 31 nařízení 
(ES) č. 1107/2009:  
„(1) Ústav může v rozhodnutí o povolení kromě požadavků uvedených 
v čl. 31 nařízení (ES) č. 1107/2009 dále stanovit .. .“. 
Dále není zřejmé, zda a jak jsou adaptovány pojmy z čl. 31 nařízení 
„případně zahrnují“ a „mohou zahrnovat“. V zákoně by asi mělo být 
specifikováno, co se ČR rozhodla do rozhodnutí zahrnout z volitelných 
možností podle odstavců 3 a 4 čl. 31 nařízení (ES) č. 1107/2009.  
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Konkrétní rozsah požadavků, 
obsažených v rozhodnutích o 
povolení přípravků, je specifický 
dle výsledků hodnocení přípravků 
v povolovacím řízení, a není 
účelné, praktické ani reálné jej 
jakkoliv upřesňovat v obecně 
platném právním předpisu. 
 

 D 50 K bodu 21 (§ 35 odst. 1) 
i. Doporučujeme sjednotit barevně vyznačený text - vždy se jedná o 

odkaz na nařízení (ES) č. 107/2009: 
(1) Ústav povolení změní nebo zruší, kromě důvodů stanovených předpisem 
Evropské unie67) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, jestliže  
a) je třeba stávající povolení uvést do souladu s příslušným předpisem 
Evropské unie67) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, právními 
předpisy vydanými na jeho základě, nebo  
b) v rámci kontroly přípravku byl zjištěn rozdíl ve složení přípravku 
zajištěného při kontrole přípravku a složení přípravku vyplývající z 
dokumentačního souboru údajů k přípravku, na jehož základě bylo uděleno 
povolení, a tento rozdíl ve složení byl držiteli povolení ve dvou po sobě 
následujících kontrolách přípravku prokázán., 
c) je třeba změnit rozhodnutí vydané v rámci srovnávacího posouzení, 
v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie67), před 
nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí, nebo. 

ii. Pokud jde o písmeno c): Text je nejasný, není zřejmé, zda se 
srovnávací posouzení bude vztahovat i na další přípravky se stejnou 
účinnou látkou, která se má nahradit. Navrhujeme upřesnit. 

 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Jedná se vždy o konkrétní 
rozhodnutí vydané v rámci 
srovnávacího posouzení. 
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 D 51 K bodu 22 (§ 35 odst. 2) 
Doporučujeme lépe specifikovat, co znamená „chemicky shodnou“.  
K účinným látkám se SZÚ vyjadřuje z hlediska toxikologického; není zřejmé, 
zda se i k těmto změnám bude SZÚ vyjadřovat. Příklad z praxe: V roce 
2015 požádala firma o malou změnu složení, jednalo se o změnu složení – 
výměna konzervantu za chemicky podobný konzervant o obsahu pouhých 
0,1% v přípravku, přičemž tato „malá“ změna výrazně zhoršila klasifikaci 
celého přípravku. 
 

Neakceptováno.  
Jde o příliš složitý popis, který 
stanovují metodiky na úrovni EU. 
 
 

 D 52 K § 36 
Navrhujeme dosavadní text označit jako odstavec 2 a jako první odstavec 
vložit větu „(1) Hodnocení rovnocennosti podle čl. 38 nařízení č. 
1107/2009 provádí Ústav.“ za účelem lepšího pochopení textu zákona. 
 

Akceptováno jinak. 
Text byl doplněn v rámci stávající 
konstrukce tohoto ustanovení. 
 
 

 D 53 K § 37a: 
Ustanovení navrhujeme upravit následovně: „(2) Posouzení vlivů na zdraví 
lidí zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví na žádost Ústavu.“. 
Odůvodnění: Odstranění části stávajícího textu § 37a odst. 2 navrhujeme 
jako doporučující připomínku nad rámec navrhovaného znění novely 
zákona, za účelem sjednocení s nově navrženým § 38b odst. 1.  
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 54 K bodu 32  a 52 (§ 43 odst. 4 a § 53 odst. 5) 
Doporučujeme sankce uvedené v § 43 odst. 4  a § 53 odst. 5 přesunout do 
hlavy VII – Správní delikty. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 55 K § 46 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě vysvětlit, co se rozumí 
„nakládáním s přípravky“. 
 

Akceptováno částečně. 
Nakládáním se rozumí jakákoliv 
manipulace s přípravky, včetně 
jejich skladování či jiného 
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pasivního nakládání. 
 
 
 

 D 56 K bodu 37 (§ 46b) 
i. V ustanovení postrádáme úpravu internetového prodeje, navrhujeme 

doplnit. 
Odůvodnění: Prodej pesticidů, včetně internetového prodeje, představuje 
významný prvek distribučního řetězce a konečnému, zejména 
profesionálnímu uživateli, by se mělo v okamžiku prodeje dostat zvláštního 
poučení ohledně bezpečnostních pokynů ve vztahu k lidskému zdraví a 
životnímu prostředí. 

ii. Máme za to, že pomocný prostředek uvedený ve větě druhé je 
pokryt i větou první. Navrhujeme větu druhou vypustit. 
 
 

iii. Postupy při souběžném obchodu jsou samostatně řešeny v § 53, 
proto poslední část věty „ a v případě ….“ navrhujeme přesunout do 
§ 53 a zároveň sjednotit se zněním přesouvaného odstavce 2 § 31a  
(obdobně viz připomínka č. 4 k bodu 16). 

iv. Slova „nebezpečí vlivu přípravku na osoby“ navrhujeme 
přeformulovat, neboť se hodnotí riziko, nikoliv nebezpečí vlivu. 

 

Neakceptováno. 
Nadbytečné. Internetový prodej 
obecně řeší občanský zákoník. 
Prodejci budou muset dodržovat 
všechna omezení jako při 
běžném obchodě. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení odst. 2 bylo 
přepracováno. 
 
 
 
Neakceptováno. 
§ 53 upravuje pouze procesní 
stránku souběžného obchodu. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 

 D 57 K bodu 51 (§ 52b odst. 3) 
i. V písmenu e) navrhujeme upravit překlep, kdy místo místo „R59“ má 

být správně uvedeno „R49“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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ii. V písmenu c) navrhujeme buďto vypustit slova „kategorie 1“ nebo 

slova „kategorie 1“ doplnit i do písmen a) a b) tak, aby byl text 
jednotný. Přikláníme se spíše k první variantě, tedy k vypuštění slov 
„kategorie 1“. 

iii. Navrhujeme upravit odkaz u písmen e) až h), není možné se 
odkazovat na přílohu I nařízení CLP, neboť se jedná o starou 
klasifikaci podle chemického zákona. 

 

 

 D 58 K bodu 37 (§ 46c odst. 1) 
i. Písmeno a) navrhujeme přeformulovat, neboť distributor nemusí mít 

rozhodnutí o povolení k dispozici. 
ii. Text v písmenu c) není jasný a umožňuje různé výklady, navrhujeme 

upřesnit. 
 

 
Neakceptováno. 
 
 
 
 
 
 

 D 59 K bodu 54 (§ 54a) 
V odstavci 3 písmenu c) se odkazuje na nařízení REACH; pokud však jde 
o „označování“, má být správně uveden odkaz na nařízení CLP. 
Navrhujeme upravit. 
 

Akceptovat.  
Text byl upraven. 
 
 
 

 D 60 K bodu 54 (§ 54d) 
Smysl úvodní věty nám není úplně jasný, neboť nepovolený pomocný 
prostředek podle našeho názoru nelze použít. Žádáme vysvětlit. 
 

Vysvětleno. 
Termín „nepovolený prostředek“ 
znamená, že dosud nebyl 
Ústavem povolen. To 
neznamená, že jej nelze použít 
pro účely výzkumu a vývoje. 
 

 D 61 K bodu 55 (§ 55) 
Doporučujeme vypustit požadavek na stanovení údajů prováděcím právním 
předpisem a přeformulovat ustanovení následovně: 

Neakceptováno. 
Nařízení CLP a nařízení č. 
547/2011 neupravuje formu a 
uspořádání údajů. Nařízení CLP 
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„Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě pomocného 
prostředku stanovují přímo použitelné předpisy Evropské uniex)“. 
V poznámce pod čarou pak doplnit odkaz na nařízení CLP a nařízení 
(EU) č. 547/2011, v platném znění. 
Odůvodnění: Označení musí být v souladu s nařízením CLP a rozhodnutím 
o povolení vydaným Ústavem.  
 

se navíc zabývá jen malou částí 
údajů na etiketě.  
Nařízení 547/2011 navíc není 
relevantní pro pomocné 
prostředky. 
 
 
 

 D 62 K § 61 
Z textu není zřejmé, zda se toto ustanovení vztahuje i na zařízení pro 
aplikaci pomocných prostředků. Prosíme vysvětlit alespoň v důvodové 
zprávě. 
 

Akceptováno částečně. 
Ustanovení se vztahuje pouze na 
technická zařízení pro aplikaci 
přípravků, nikoliv pomocných 
prostředků, které nejsou 
regulována. 
 
 
 
 

 D 63 K § 70 odst. 1 
Navrhujeme doplnit mezi dotčené orgány státní správy také MZ a KHS, 
orgány celní sprány a MŽP. SZÚ je dotčeným subjektem, byť není orgán 
státní správy. Navrhujeme minimálně v tomto smyslu doplnit důvodovou 
zprávu. 
 

Neakceptováno. 
 
 
 

 D 64 K bodu 120 (§ 86b odst. 3) 
Písmeno f) navrhujeme upravit tak, aby z něj byly vyjmuty fyzické osoby 
pověřené orgány ochrany veřejného zdraví (viz § 86a odst. 2 věta druhá), 
např. takto: „kromě osob uvedených v § 86a odst. 2 věta druhá“. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Pojem „odborný školitel“ v sobě z 
definice nezahrnuje fyzické osoby 
pověřené orgány ochrany 
veřejného zdraví. 
 

 D 65 K § 87 
Není zřejmé, které registry a rejstříky uvedené v tomto ustanovení budou 
veřejně přístupné. Důvodová zpráva je v tomto ohledu nedostačující, 

Vysvětleno. 
Toto řeší § 87 odst. 7. 
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navrhujeme ji doplnit. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Z 1 K novelizačnímu bodu 33, § 45 odst. 13: Z dikce navrhovaného 
ustanovení, resp. jeho části, která zní: „nebo v rámci výuky v systému 
školského vzdělávání“ nám není zřejmé, jaké stupně vzdělávání měl 
předkladatel na mysli. Ustanovení je nutno chápat v širších souvislostech. 
Jestliže důvodová zpráva uvádí, že „pojem vědecké instituce je třeba chápat 
šíře než pouze jako veřejná vědecká instituce dle zákona o podpoře vědy 
a výzkumu, ale musí se jednat o subjekt jehož předmětem činnosti je 
vědecký výzkum bez ohledu na právní formu existence subjektu“, 
požadujeme konkrétně specifikovat, co pojem „systém školského 
vzdělávání“ představuje, resp. stanovit stupeň počátečního vzdělávání dle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a následně uvést ve výčtu i studium na vysoké škole v souladu se zákonem 
č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 Z 2 K novelizačnímu bodu 111, § 86 odst. 1: Požadujeme tento novelizační 
bod uvést do souladu se školským zákonem a zákonem o vysokých školách 
a namísto textu „po absolvování učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského odborného vzdělávání, a to v oborech stanovených 
prováděcím právním předpisem“ užít formulaci: „po ukončení středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
studia na vysoké škole, a to v oborech stanovených prováděcím právním 
předpisem“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 

 Z 3 K § 82 odst. 3 písm. b): Nad rámec novely požadujeme vypustit spojení 
„nebo ochrany rostlin“, neboť tento obor vzdělání neexistuje. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Obor vzdělání ochrana rostlin 
dnes sice neexistuje, ale dříve 
ano. Jsou tedy osoby, které mají 
odbornost v oboru ochrana 
rostlin. Pokud bude existovat 
převodník z oboru ochrana rostlin 
na obor rostlinolékař, který 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



62 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
umožní ekvivalenci oborů, tak by 
bylo možné připomínku 
akceptovat. 

Ministerstvo 
financí 

Z 1 K materiálu obecně - V současné době je Legislativní radou vlády 
projednáván návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím celního řádu. Tento návrh zákona v části třicáté čtvrté obsahuje též 
návrh změny zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložený 
návrh zákona není se změnami navrhovanými výše uvedeným návrhem 
zákona v rozporu, pouze upozorňujeme na úpravy § 2 odst. 2, kde je 
navrženo zrušení písmene o), což způsobí změnu označení dosavadních 
písmen p) až w). V označení písmen § 2 odst. 2 vycházíme přitom ze 
zákona č. 199/2012 Sb., který je poslední novelou zákona č. 326/2004 Sb., 
který v bodu 5 doplňuje do § 2 odst. 2 písmena r) až w). Tento stav 
neodpovídá textu platného znění v rámci nyní předkládané novely, a tím ani 
doplnění nových písmen w) a x) do této novely. Návrh je proto třeba 
aktualizovat, a to buď v rámci vnějšího připomínkového řízení, anebo v 
rámci úprav při projednávání v Legislativní radě vlády. 
 

Akceptováno.  
Bereme na vědomí. 
 
 

 Z 2 K materiálu obecně - Do návrhu změn zákona č. 326/2004 Sb. je nutno 
doplnit novelizační bod, kterým bude do § 79i odst. 7 doplněna věta „Příjem 
z pokut uložených Ústavem je příjmem státního rozpočtu.“. Jedná se o 
standardní ustanovení, které je v obdobných případech uváděno s ohledem 
na nutnost pro každé konkrétní peněžité plnění stanovit veřejný rozpočet, 
jehož příjmem dané plnění je. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 

 Z 3 K části první, bod 36 - Požaduje se ustanovení § 46a odst. 4 vypustit, neboť 
je duplicitní s úpravou navrhovanou v zákoně o správních poplatcích. Z 
hlediska systematického je správné, aby povinnost zaplatit správní poplatek 
byla zakotvena v zákoně o správních poplatcích, jak je učiněno 
prostřednictvím čl. VII návrhu zákona ve spojení s ustanoveními § 1 a násl. 
zákona o správních poplatcích. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 Z 4 K části první, bod 37, resp. k návrhu obecně - Je třeba provést sjednocení Akceptováno.  
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označování orgánů Celní správy České republiky v návrhu, resp. v 
novelizovaném zákoně jako celku, a to tak, aby byl zajištěn soulad se 
zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Působnost podle novelizovaného zákona by měl 
primárně vykonávat celní úřad, který je prvoinstančním orgánem Celní 
správy České republiky. Navazující působnost Generálního ředitelství cel 
pak vyplývá z obecných principů jeho nadřízenosti vůči celním úřadům 
(instančnost rozhodování, řídící činnost atd.). Současně platí, že pokud je 
stanovena působnost obecně orgánům Celní správy České republiky, není 
jednoznačně určeno, zda jde o působnost celních úřadů nebo o působnost 
Generálního ředitelství cel.  
Je proto třeba provést tyto konkrétní úpravy: 

• V § 25 odst. 3, resp. § 26 odst. 7 je třeba pojem „celní orgán“, resp. 
„územně příslušný celní orgán“ nahradit pojmem „celní úřad“ (ačkoliv 
zde je působnost v návaznosti na § 8 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 17/2012 Sb. jednoznačná, není vhodné používat tento pojem na 
jediném místě novelizovaného zákona). 
• V bodě 37 (navržený § 46c odst. 1 písm. p)) je třeba slova „Celní 
správy“ nahradit slovy „orgánů Celní správy České republiky“. Název 
orgánů Celní správy České republiky je třeba uvést tak, jak je 
uveden v § 1 zákona č. 17/2012 Sb. Současně z logiky navrženého 
ustanovení vyplývá, že zde se nemusí jednat pouze o celní úřady; 
proto je v tomto případě vhodnější odkázat na orgány Celní správy 
České republiky jako celek.   
• V § 70 novelizovaného zákona je třeba nahradit „celní správa“ 
pojmem „orgány Celní správy České republiky“. 
• Ve zdůvodnění návrhu bodu 73 se požaduje slovo „Celních“ 
nahradit slovem „celních“. 

 

Text byl upraven. 
 
 

 Z 5 K části první, bod 73 - V rámci celého ustanovení se požaduje nahradit 
slova „celního režimu volného oběhu“ a slova „režimu volného oběhu“ slovy 
„celního režimu volný oběh“. 
 

Vypořádáno jinak.  
MF připomínku stáhlo. 
 

 Z 6 K části čtvrté, bod 12 -  MF zásadně nesouhlasí s bodem 12, konkrétně s Akceptováno. 
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doplněním odst. 9 do § 3 a žádá vypuštění tohoto odstavce. Podle našeho 
názoru by měl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský rozpočtovat 
příjmy a výdaje standardním způsobem, nikoliv využívat mimorozpočtových 
zdrojů. 
 

Text byl vypuštěn, včetně všech 
souvisejících ustanovení. 

 Z 7 K části čtvrté, bod 17 - V ustanovení navrženého § 8 odst. 3 písmene a) je 
třeba namísto slov „hospodářského subjektu“ uvést slova „osoby“, neboť 
pojem „hospodářský subjekt“ není pojmem daného zákona, resp. ani 
zákona č. 326/2004 Sb. Současně návětí daného ustanovení hovoří o 
„osobách“. Pojem „hospodářský subjekt“ nadto využívají v různém kontextu 
jiné evropské předpisy, tj. jeho ojedinělé použití v navrženém ustanovení je 
třeba označit za výkladově zavádějící. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 Z 8 K části čtvrté, bod 17 - Ustanovení navrženého § 8 odst. 3 písmene c) se 
navrhuje uvést v tomto znění: 

„c) informace o zemi odeslání a zemi původu výrobku,“. 
 

Není na místě hovořit o tom, že tyto informace se poskytují „v případě 
potřeby“. To, že informace lze poskytnout pouze pro potřebu plnění úkolů 
Ústavu, platí obecně pro poskytování informací podle všech písmen 
navrženého ustanovení (které se současně poskytují na vyžádání a nikoliv 
automaticky). Současně je třeba konkretizovat, že informace se vztahují 
k výrobku. Obdobně by bylo vhodné provést konkretizaci na výrobek i v 
písmeni d). 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 

 Z 9 K části čtvrté, bod 17 - Slova „režimu volného oběhu“ se požaduje v souladu 
s výše uvedenou připomínkou nahradit slovy „celního režimu volný oběh“. 

 

Vypořádáno jinak.  
MF připomínku stáhlo. 
 

 Z 10 K části čtvrté, bod 17 - Dále se slova „Generální ředitelství cel a celní úřady“ 
požaduje nahradit slovy „orgány Celní správy České republiky“ (neboť zde 
lze opět použít širší pojem zahrnující oba druhy těchto orgánů). 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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 Z 11 K části čtvrté, bod 17 - Navržená změna usiluje o precizaci (viz současné 
znění textu § 8 odst. 1 předmětného zákona č. 147/2002 Sb.) prolomení tzv. 
daňové mlčenlivosti upravené zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve prospěch Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zákon č. 147/2002 Sb. je v 
tomto ohledu ve vztahu k daňovému řádu v postavení lex specialis. Ovšem 
z důvodu sjednocení terminologie s jinými právními předpisy se požaduje 
větu „Poskytnutí těchto informací není porušením mlčenlivosti podle zákona 
č. 280/2009 Sb. (daňový řád), ve znění pozdějších předpisů.“ nahradit větou 
„Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti 
mlčenlivosti podle daňového řádu.“ 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 Z 12 K části čtvrté, bod 17 - Ustanovení navrženého § 8 odst. 3 písmene e) se 
navrhuje uvést v tomto znění: 

„e) informace o realizovaných dovozech.“. 
 
Celý výčet v § 8 odst. 3 je výčtem informací, které se poskytují, nikoliv 
výčtem poskytnutých přístupů. Vytvoření přímého přístupu Ústavu do 
informačního systému orgánů Celní správy České republiky je nepřijatelné; 
lze připustit toliko poskytnutí konkrétních informací na vyžádání. Rovněž 
nemá smysl hovořit o tom, že údaje musí být „aktuální“, neboť kromě 
neurčitosti tohoto pojmu by jeho použití vedlo k vyloučení poskytnutí 
historických údajů, které může být v některých situacích potřebné. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 Z 13 K důvodové zprávě - Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že navrhovaná 
právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. Dále je zde však uvedeno, že distributoři profesionálních přípravků 
na ochranu rostlin budou povinni nově zaplatit poplatek za registraci. MF se 
proto domnívá, že z tohoto hlediska by měl být dopad na státní rozpočet 
pozitivní a měl by být v materiálu (alespoň rámcově) vyčíslen. Dovozujeme 
rovněž, že agenda registrace a výběru poplatku od distributorů bude pokryta 
v rámci stávajících personálních kapacit a z narozpočtovaných prostředků 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Ústavu. Tato informace by měla být rovněž doplněna do důvodové zprávy. 
 

 D 14 K materiálu obecně 
 
Doporučuje se namísto použití poznámek pod čarou použít normativní 
odkaz přímo v textu daného ustanovení. Tyto poznámky nemají normativní 
charakter, a proto je vhodnost jejich užívání v normativním textu 
diskutabilní. Naopak, jejich užívání může přinášet – a často přináší – 
komplikace při novelizacích právních předpisů obsahujících tyto poznámky. 
Pokud je třeba využít odkazu na jiný právní předpis, je mnohem vhodnější 
použití tzv. opisu – například:  

• místo poznámky pod čarou 69 v návrhu části druhé – změna 
zákona o regulaci reklamy – je možné použít „…na druh zemědělské 
kultury ovocný sad podle zákona o stanovení podrobností evidence 
využití půdy podle uživatelských vztahů…“, 
• poznámku pod čarou 92 lze vypustit bez doplnění, neboť 
navrhované ustanovení § 43 odst. 2 normativní odkaz na kontrolní 
řád již obsahuje, 
• rovněž poznámku pod čarou 99 lze bez náhrady vypustit z důvodu 
již existujícího normativního odkazu na zákon o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
Dále se upozorňuje, že čísla poznámek pod čarou (pokud jsou 
použita) mají být uvedena horním indexem. 

 

 
 
Akceptováno.  
Text byl upraven, kde to bylo 
možné, jinak bylo ponecháno 
v návaznosti na legislativní 
techniku použitou 
v novelizovaných předpisech. 
 
 
 
 
 
. 
 

 D 15 K části  první, Čl. I 
 
 K označení části první - V označení změny zákona o rostlinolékařské péči 
je nutné slovo „ĆÁST“ nahradit slovem „ČÁST“. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 16 K bodu 2 – V tomto bodu je třeba nahradit písmeno "d)" písmenem "e)". 
Dále doporučujeme přehodit pořadí bodů 2 a 3, aby změny dotčených 
ustanovení byly v pořadí uvedeném v textu. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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 D 17 K bodu 7 – Doporučuje se v návětí doplnit chybějící čárku za vedlejší větou. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 D 18 K bodu 16, resp. k návrhu obecně – Doporučuje se v § 31a odst. 2 
s ohledem na navrhovanou úpravu § 2 odst. 2 písm. t), kde se slovo 
„distribuovat“ nahrazuje slovy „uvádět na trh“, nahradit slovo „distribuce“ 
slovy „uvádění na trh“. Nicméně s ohledem na úpravu § 46c, který upravuje 
správnou distribuční praxi, by bylo též řešením upravit pojem distribuce, 
jako činnost, při níž je přípravek uváděn na trh, přičemž tato úprava by 
zřejmě měla být uvedena v § 2 návrhu zákona. Pojem distribuce se přitom 
již nyní nachází i v jiných ustanoveních zákona (např. 43 a 46a). 
 

Akceptováno částečně.  
Distribuce nahrazena pojmem 
„uvádění na trh“. 
Správná distribuční praxe je 
ustálený pojem. 
 
 

 D 19 K bodu 17 – Doporučuje se nahradit slova "za slovo" slovy "za slova" 
a slovo "nebo" slovy "přípravkem nebo", vzhledem k tomu, že se spojka 
nebo objevuje v dotčeném ustanovení dvakrát. 
 

Neakceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 20 K bodu 17 - Dále je nutné konstatovat, že v navrhovaném zákoně není 
předkladatelem ve všech případech respektována terminologie úpravy 
rekodifikace soukromého práva. Doporučuje se z tohoto důvodu v písm. a) 
navrhovaného ustanovení vypustit slova „popřípadě jména a příjmení,“, 
protože podle § 77 občanského zákoníku se jménem člověka rozumí osobní 
jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné příjmení, která mu 
podle zákona náležejí. Obdobně je třeba upravit i jiné části předloženého 
materiálu (např. § 46a upravující registraci distributorů přípravků pro 
profesionální uživatele). 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 21 K bodu 21 – Doporučuje se text "na konci písmene b) se tečka..." zařadit 
jako samostatný novelizační bod. 
 

Neakceptováno. 
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 D 22 K bodu 28 - Před slova „do níž“ je nutné doplnit čárku. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 23 K  bodu 37 - Dle čl. 39 Legislativních pravidel vlády by paragraf neměl 
obsahovat více jak 6 odstavců, proto doporučuje se text ustanovení rozdělit 
na dva paragrafy. 
 

Neakceptováno. 
 

 D 24 K bodu 45 – Doporučuje se nahradit slovo "musí" slovem "je povinen" 
případně slovo "musí" vypustit a v písmeni a) nahradit slovo "zjistit" slovem 
"zjistí" a v písmeni b) slovo "projednat" slovem "projedná". Tyto výrazy 
považujeme za vhodnější. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
 

 D 25 K bodu 61 – Navrhuje se slova "s výjimkou ručních" v obou případech pro 
jejich nadbytečnost vypustit. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Nejde o nadbytečnost, ale o 
vymezení kategorie postřikovačů, 
pro které lze podle unijní právní 
úpravy aplikovat výjimku. 
 

 D 26 K bodu 87 – Navrhuje se následující znění tohoto bodu: V § 79 písm. a) se 
slova "odst.1" zrušují. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 27 K bodu 91 - Za slovem „písmeno“ je nutné vypustit tečku. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 28 K bodu 111 - V souladu s Legislativními pravidly vlády se navrhuje 
následující znění bodu: V § 86 odst. 1 větě třetí a čtvrté se čísla "5" 
nahrazují čísly "3" a na konci odstavce 1 se doplňují věty:... 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



69 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
 

 D 29 K bodu 114 - Je třeba doplnit slova "odst. 8". 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 30 K části první, Čl. II – přechodná ustanovení 
K bodu 1 - Je třeba v první závorce nahradit slova "odst. 2" slovy "odst. 3" a 
slova "bez omezení platnosti" nahradit slovy "podle zákona č. 326/2004 Sb., 
ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto zákona". 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 31 K bodu 2 – Doporučuje se slova "ke dni účinnosti" nahradit slovy "přede 
dnem nabytí účinnosti". 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 32 K bodu 3 – Navrhuje se blíže specifikovat, o jaké dosavadní právní předpisy 
se jedná, a závorku "(§ 46b odst.1)" vypustit. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 33 K bodu 4 – Doporučuje se na konci ustanovení závorku "(§ 49 odst.1)" 
vypustit. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 34 K části třetí, Čl. IV 
K bodu 2 – Doporučuje se prověřit správný tvar slova "uživateli", zda má být 
v jednotném nebo v množném čísle. V platném znění je uvedeno slovo 
"uživatelům". 
 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 

 D 35 K bodu 3 – Upozorňuje se na čl. 39 Legislativních pravidel vlády, dle Neakceptováno. 
Není účelné uměle rozdělovat 
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kterého by paragraf neměl obsahovat více jak 6 odstavců. 
 

odstavce do 2 paragrafů. 
 

 D 36 K části čtvrté, Čl. VI 
K bodu 10 – Navrhuje se slovo "slovo" nahradit slovem "věty". 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 37 K bodu 11 -  Navrhuje se slova "odst. 6" vypustit a za slovo "se" vložit slova 
"na konci textu odstavce 6" a slova "za slovo činnosti" vypustit. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 D 38 K bodu 12, poznámka pod čarou č. 27 - Je třeba odstranit nadbytečný znak 
"§" na začátku navrhované poznámky pod čarou 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 39 K bodu 13 - Je třeba opravit formát horních indexů. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 40 K bodu 14 – Doporučuje se následující znění: "V § 6 se na konci textu 
odstavce 7 doplňují slova..." 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 41 K bodu 15 – Doporučuje se následující znění: "V § 6 se na konci textu 
odstavce 8 doplňují slova.." 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 42 K bodu 18 – Navrhuje se následující znění: "Na konci textu § 11 se doplňují 
slova..." 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 43 K části páté, Čl. VII Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Úvodní větu je třeba uvést podle čl. 55 legislativních pravidel vlády ve 
zkrácené verzi takto: „V položce 83 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., se doplňuje 
písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 49o zní:“ 

 

 

 D 44 Poznámku pod čarou označenou jako „č. 76“ se doporučuje nahradit 
poznámkou pod čarou „č. 49o“. Poznámku pod čarou č. 76 obsahuje 
sazebník zákona o správních poplatcích v platném znění již třikrát. 
Doporučuje se proto použít číslo stávající poznámky k položce 83 
sazebníku, tj. číslo 49 s připojením dalšího písmene v abecedě. Tento 
postup sice není v souladu s čl. 47 legislativních pravidel, ale s ohledem na 
specifiku sazebníku a četnost jeho novel je tento postup v legislativním 
procesu tolerován. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 45 K Čl. IX. 
Dle Legislativních pravidel vlády je třeba text upravit následovně: "Vyhláška 
č.88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech 
obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství, se zrušuje." 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Z 1 § 54a odst. 4 
 

V § 54a odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči ve znění navržené novely 
požadujeme slova „na základě souhlasu Ministerstva životního prostředí 
podle zákona upravujícího“ nahradit slovy „zákonem upravujícím“. 

 
Odůvodnění: 

 
§ 54a odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči v navrženém znění 
předpokládá jako podmínku povolení pomocného prostředku obsahujícího 
geneticky modifikované organismy souhlas Ministerstva životního prostředí 
vydaný podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů. Přitom není jasné, jaké právní povahy by tento souhlas měl být, 
zda může být vázán na splnění nějakých podmínek a zda je pro rozhodující 
orgán závazný. V zákoně pak zcela schází kompetence Ministerstva 
životního prostředí takový souhlas udělit. Požadujeme proto vázat povolení 
pomocného prostředku obsahujícího geneticky modifikované organismy 
obecně na splnění podmínek stanovených zákonem o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, když podmínky pro 
uvádění geneticky modifikovaných organismů vymezuje část čtvrtá tohoto 
zákona. 
 

 Z 2 Část šestá – Změna chemického zákona: 
 
Požadujeme část šestou uvést ve znění: 
 
„ČÁST ŠESTÁ 
 
Změna chemického zákona 
 
Čl. VIII 
 
V § 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění 
zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., odstavec 2 včetně 
poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní: 
 
„(2)  V evidenci látek a směsí vyvezených z území České republiky a 
dovezených na území České republiky se vedou rovněž přípravky na 
ochranu rostlin a pomocné prostředky na ochranu rostlin podle právních 
předpisů upravujících uvádění přípravků na ochranu rostlin 
a pomocných prostředků na ochranu rostlin na trh5). Oznamovací 
povinnost podle tohoto zákona se vztahuje rovněž na povolené biocidní 
přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
Bude sledováno v legislativním 
procesu. 
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trh6). 
 
5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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, v platném znění. 
 
6) Zákon č. …/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).“.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Novela chemického zákona v navrženém znění z velké části přejímá 
ustanovení o jeho působnosti ve vztahu k biocidním přípravkům a 
přípravkům na ochranu rostlin a pomocným prostředkům na ochranu 
rostlin tak, jak je zakotveno v platné úpravě. Přitom ovšem nezohledňuje 
skutečnost, že:  
- dnem 1. června 2015 nabylo v plném rozsahu platnosti 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 (tzv. nařízení CLP) a v této souvislosti 
dne 31. května 2015 pozbyla platnosti ustanovení chemického 
zákona o klasifikaci, balení a označování chemických směsí; 

- v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v současné době jako 
součást sněmovního tisku č. 589 projednávána novela chemického 
zákona, kterou se § 2 odst. 2 nahrazuje novým zněním, jehož 
součástí je i rozšíření oznamovací povinnosti na povolené biocidní 
přípravky. 
 

Na základě uvedených skutečností žádáme, aby  
- byly odstraněny obsoletní části ustanovení o působnosti chemického 

zákona – předložená novela nadále stanoví, v rozporu s výše 
citovaným nařízením CLP, že na přípravky na ochranu rostlin a 
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pomocné prostředky na ochranu rostlin, resp. na biocidní přípravky 
se vztahují povinnosti klasifikace, balení a označování podle 
chemického zákona. Chemický zákon v platném a účinném znění 
však již povinnosti klasifikace, balení a označování neukládá; 

- ustanovení o působnosti chemického zákona ve vztahu k biocidním 
přípravkům bylo uvedeno do souladu s jeho zněním, jak vyplývá 
z výše uvedené projednávané novely chemického zákona – 
předložená novela nezahrnuje rozšíření působnosti oznamovací 
povinnosti podle chemického zákona na povolené biocidní přípravky. 
Text obou novel chemického zákona je přitom nezbytné koordinovat, 
neboť novela projednávaná v souvislosti s novým zákonem o 
biocidech nabyde, s největší pravděpodobností, účinnosti dříve než 
nynější návrh, ten by však právní úpravu navrátil do podoby před 
nabytím účinnosti novely související s novým zákonem o biocidech; 

- byl upřesněn rozsah evidence přípravků na ochranu rostlin a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin vedené celním úřadem 
tak, aby byl jednoznačně omezen pouze na případy vývozu z území 
ČR a dovezených na území ČR, jak vyplývá z § 30 písm. a) 
chemického zákona. V této souvislosti předkladatele upozorňujeme, 
že v komentáři k navrhované novele chemického zákona, 
obsaženého v důvodové zprávě, se uvádí, že tímto opatřením 
„dochází ke zpřesnění povinnosti celní správy vést v evidenci 
chemických látek i chemické látky, které jsou deklarovány jako 
přípravky na ochranu rostlin“. Předloženým návrhem k žádnému 
zpřesnění povinnosti celní správy nedochází. Povinnost celního 
úřadu vést evidenci všech látek a směsí vyvezených z území ČR a 
dovezených na území ČR je zakotvena v § 30 písm. a) chemického 
zákona. Na obsahu této povinnosti se předloženou novelou nic 
nemění. Dochází pouze k rozšíření rozsahu její působnosti, pokud 
jde o přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky na ochranu 
rostlin. Požadujeme proto uvedení komentáře obsaženého v 
důvodové zprávě na pravou míru. 
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 Z 3 K novelizačnímu bodu č. 51 

V navrhovaném § 52b odst. 3 písm. e) až h) zákona požadujeme pojem 
„standardní věta označující specifickou rizikovost“ nahradit pojmem 
„standardní věta o nebezpečnosti“. 
Odůvodnění: 
Označování chemických směsí standardními větami označujícími 
specifickou rizikovost zakotvovala hlava II zákona č. 350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, která však uplynutím dne 
31. května 2015 pozbyla platnosti, a to v důsledku plné použitelnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, které zavedlo označování chemických 
látek a směsí standardními větami o nebezpečnosti, tzv. H-větami. 
Navržený text tedy neodpovídá platné právní úpravě označování 
chemických látek a směsí. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 

 Z 4 K novelizačnímu bodu č. 54 
 
1. V navrhovaném § 54a odst. 3 písm. c) zákona požadujeme odkaz na 

„právní předpisy o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek97)“ nahradit odkazem na „přímo použitelný 
předpis Evropské unie upravující klasifikaci, označování a balení 
látek a směsíx)“ a v poznámce pod čarou č. x) odkázat na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. 

Odůvodnění: 
Navrhovaný text váže povolení pomocného prostředku splněním mj. 
podmínky jeho označení provedeného v souladu s příslušným předpisem 
EU. Tímto příslušným předpisem EU je ovšem nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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látek a směsí, nikoliv nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

 D 5 2. V navrhovaném § 54a odst. 3 písm. d) zákona doporučujeme uvést 
odkaz na příslušný právní předpis EU do souladu s Legislativními 
pravidly vlády, pokud jde o způsob jeho formulace, a uvést jej ve 
znění: „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látekx)“. 

Tato připomínka je doporučující.  
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

D 1 Obecně k návrhu zákona: 
Návrh zákona stanoví některé technické požadavky na výrobky, které 
nejsou uváděny jako transpoziční (např. § 31a, § 31b, které se týkají 
označování obalů, §52 týkající se letecké aplikace přípravků). V tomto 
směru by se mohlo jednat o technický právní předpis ve smyslu směrnice 
EP a Rady 98/34/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti norem 
a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, a 
jako takový by měl být oznámen Evropské komisi.  
Zároveň by dle čl. 38 odst. 7 Legislativních pravidel vlády mělo být 
ustanovení obsahující informaci o oznámení návrhu nařízení Evropské 
komisi vtěleno do závěrečného ustanovení návrhu. 
Doporučujeme uvedenou problematiku konzultovat s ÚNMZ, jež je 
kontaktním místem pro provádění směrnice 98/34 ES.  

 

 
Akceptováno. 
MZe s nutností notifikace počítá. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl doplněn. Jedná se o čl. 
48 odst. 7 
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 D 2 K důvodové zprávě  

Obecná část - Shrnutí Závěrečné zprávy RIA: 
Chybně se uvádí, že návrh neimplementuje právo EU a není stanovena 
lhůta pro implementaci. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Tato část 
upravena na základě požadavků 
OM. Transpoziční lhůty již byly 
splněny. 
 

 D 3 K předkládací zprávě 
Předkládací zpráva by měla mít všechny náležitosti uvedené v Jednacím 
řádu vlády čl. IV odst. 7. Požadujeme proto doplnit stručné zhodnocení 
dopadů předkládaného materiálu na státní rozpočet a podnikatelské 
prostředí, včetně dalších náležitostí podle čl. IV Jednacího řádu vlády. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 D 4 Ke změně zákona o regulaci reklamy 
K návrhu zákona – k části druhé čl. III, nov. bod 1 
Upozorňujeme, že provedenou změnu výše uvedeným novelizačním 
bodem je nutné promítnout i do ustanovení správních deliktů 
předmětného zákona.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 D 5 Ke změně zákona o rostlinolékařské péči 
K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 2 
Upozorňujeme, že navrhovaná změna uvedená v novelizačním bodě č. 2 
se týká § 1 odst. 1 písm. c) a e). Doporučujeme tedy písmeno „d)“ 
nahradit písmenem „e)“.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 6 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 35 
Dovolujeme si upozornit, že výše uvedený novelizační bod není důsledně 
promítnut v platném znění a rozdílové tabulce, konkrétně doporučujeme v 
§ 46 odst. 1 písm. a) na konci bodu 5 tečku nahradit slovem „a“. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 7 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 36 Akceptováno. 
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Doporučujeme v § 46a odst. 6 za slovem „distributorů“ odstranit čárku.    

 
Text byl upraven. 
 

 D 8 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 37 
Žádáme o důsledné prověření správnosti a úplnosti výčtu odkazů 
uváděných v § 46b odst. 10, jelikož v tomto odstavci je dána povinnost 
dodržovat povinnosti uváděné v § 46c odst. 1 písm. a), b), d), f), j) body 3 
až 8, písm. l), m) a n). Nicméně v platném znění i v rozdílové tabulce je 
odkazováno i na písm. g). 
Současně doporučujeme v § 46c odst. 1 na konci písmena i) nahradit 
tečku čárkou, což je v souladu s Legislativními pravidly vlády (čl. 42).  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 9 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 39, 50, 60, 66 a 80 
Doporučujeme prověřit demonstrativní a taxativní výčty v rámci 
uvedených novelizačních bodů. Co se týče nov. bodu 39 dáváme na 
zvážení, zda by v § 49 odst. 1 neměla být mezi uvedené možnosti 
vložena spojka „nebo“, obdobně v nov. bodě 80. V § 52 odst. 5 na konci 
písmene e) doporučujeme nahradit čárku spojkou „a“ (nov. bod 50), 
obdobně doporučujeme provést i v případě § 59 odst. 3 písm. b) (nov. 
bod 60) a § 71 odst. 1 písm. h) (nov. bod 66). 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

 D 10 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 76 a 84 
Upozorňujeme, že uvedené nov. body nejsou důsledně provedeny 
v platném znění. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 11 K návrhu zákona – k části první čl. I, nov. bod 87 
Doporučujeme změnit znění novelizačního bodu, a to následovně: „V § 79 
písm. a) se slova „odst. 1“ zrušují.“ 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 12 K platnému znění – pozn. pod čarou č. 92 Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



79 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
Doporučujeme pozn. pod čarou č. 92 umístit až za § 43 odst. 4 a nikoli 
mezi odstavce 3 a 4. Současně také upozorňujeme na nedůsledné 
promítnutí uvedené poznámky pod čarou v celkovém výčtu poznámek 
pod čarou v závěru platného znění zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn.   

 

Text byl upraven. 
 
 

 D 13 K platnému znění – pozn. pod čarou č. 94 
Dovolujeme si upozornit na chybné označení vyhlášky o technických 
požadavcích na stavby, jedná se o vyhlášku č. 268/2009 Sb., nikoli o č. 
268/2000 Sb. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 14 Ke změně zákona o zemědělství 
K návrhu zákona – k části třetí čl. IV, nov. bod 2 
Upozorňujeme na nesouladné znění uvedeného novelizačního bodu 
s platným zněním, konkrétně doporučujeme v novelizačním bodě 2 slovo 
„uživateli“ nahradit slovem „uživatelům“.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 

 D 15 K návrhu zákona – k části třetí čl. IV, nov. bod 7 
Žádáme o důsledné prověření správnosti odkazu uvedeného na konci 
textu novelizačního bodu 7, jelikož odkaz v návrhu novely zákona a 
platném znění není totožný.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

 D 16 Ke změně zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském 
K platnému znění – § 8 odst. 3 písm. d) 
V uvedeném ustanovení doporučujeme před slovem „a“ zrušit čárku.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

D 1 Obecně k návrhu zákona ve vztahu k EU: 
MZV doporučuje vyjasnit, zda se jedná o implementaci směrnic EU, či 
nikoliv. V důvodové zprávě se uvádí, že návrh zákona neimplementuje 
právo EU. Tento závěr však nekoresponduje s tím, že k návrhu zákona je 
přiložena rozdílová tabulka, týkající se především směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů (dále jen „směrnice 2009/128/ES“). Pokud by se mělo jednat o 
implementaci, pak je nutno na základě čl. 23 odst. 2 směrnice 2009/128/ES 
sdělit Evropské komisi právní předpisy, které byly přijaty v působnosti této 
směrnice. 
 

Akceptováno jinak. 
Text důvodové zprávy byl 
upraven podle připomínek 
OKOM. 
 
Úprava se dotýká transpozičních 
ustanovení ovšem nejedná se o 
novou transpozici. 
 
 

 D 2 MZV doporučuje posoudit, které navrhované požadavky na regulované 
subjekty, uvádějící na trh přípravky na ochranu rostlin v ČR (obal výrobku, 
registrace, …), jdou nad rámec provádění práva EU (zejména směrnice 
2009/128/ES nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh). Ve smyslu čl. 2a Legislativních pravidel vlády má předkladatel 
povinnost posoudit, zda mu v souvislosti s navrhovaným právním předpisem 
nevznikla oznamovací povinnost dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o 
postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „nařízení vlády č. 339/2002 Sb.“). Tato oznamovací povinnost 
se nevztahuje na ustanovení provádějící právo EU (viz § 1 odst. 4 bod 1. 
nařízení vlády č. 339/2002 Sb., resp. čl. 10 odst. 1 směrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 
poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů). V případě 
neoznámení ustanovení, na které se vztahuje oznamovací povinnost, by se 
Česká republika vystavila riziku porušení povinností, plynoucích z práva EU 
a s tím spojených sankcí, a dále riziku nevymahatelnosti těchto ustanovení, 
jak plyne z judikatury Soudního dvora EU (viz rozhodnutí Soudního dvora 

Vysvětleno. 
 
Viz připomínka MPO č. 1. Předpis 
bude notifikován.  
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EU ze dne 30. dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA Security International). 

Ministerstvo 
kultury 

D 1 K Čl. I bodu 6 (k § 2 odst. 2) 
V písm. x) je uvedeno „šíření škodlivého organismu, který může způsobit 
ekonomicky významnou škodu“. Zde není jasné, co by mělo být právě 
„ekonomicky významnou škodou“. Doporučujeme zvolit jinou formulaci, 
která bude dostatečně určitá, nebo toto konkretizovat alespoň v důvodové 
zprávě. 
 

Akceptováno jinak. 
V návaznosti na vypořádání 
připomínek k integrované ochraně 
rostlin byla definice vypuštěna. 
 
viz také připomínka MSP č. 2. 
 
 
 

 D 2 K Čl. I bodu 10 (k § 6) 
Ustanovení § 6 zákona, které má být novelizováno, stále předpokládá 
vydání prováděcího právního předpisu. Tomuto ale neodpovídá zmocňovací 
ustanovení § 88 odst. 1 písm. a), které odkazuje na novelizací odstraněný 
odst. 1. Doporučujeme uvést ustanovení zmocnění do souladu 
s navrhovaným zněním. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 3 K Čl. I bodu 18 (k § 33 odst. 2) 
Upozorňujeme na chybný odkaz na § 2 odst. 1 písm. w). Definici oblasti 
využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel 
obsahuje § 2 odst. 1 písm. x). 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 4 K Čl. I bodu 20 (k § 34 odst. 4) 
Dle § 34 odst. 4 návrhu má dojít k vydání prováděcího předpisu, ale v § 88 
zcela chybí zmocnění k vydání takové právní normy. Doporučujeme doplnit 
zmocnění k provedení § 34 odst. 4. 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 5 K Čl. I bodu 60 (k § 60) 
Novelizované ustanovení § 60 odst. 4 zákona předpokládá vydání 
prováděcího právního předpisu, čemuž ovšem neodpovídá zmocňovací 
ustanovení § 88 odst. 3 odkazující na odst. 5, který byl odstraněn. 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Doporučujeme uvést ustanovení zmocnění do souladu s navrhovaným 
zněním. 
 

 D 6 K Čl. I bodu 125 (k § 60) 
Navrhované znění je v rozporu s čl. 49 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
neboť předpokládá vydání vyhlášky ve spolupráci Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí. Pokud se týká 
věc působnosti více než dvou orgánů, je třeba navrhnout zmocnění 
k nařízení vlády. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Sdílená kompetence k vydání 
vyhlášek je dána historicky. 
V případě změny by bylo třeba 
změnit stávající vyhlášky nebo je 
nahradit nařízeními vlády. 
 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

  Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

  Bez připomínek  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní 
rady vlády 

Z 1 Zásadní připomínka: 
Požadujeme přepracovat Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace, 
neboť není strukturována v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení 
dopadů regulace. 
 
Odůvodnění:  
Dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 měla být k předkládanému 
návrhu zákona zpracována Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 
 
Tato Zpráva má být v souladu s čl. 9 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
součástí Obecné části Důvodové zprávy.  
 
Je rovněž nezbytné za šablonu „Shrnutí Závěrečné zprávy RIA“ doplnit před 
„Důvod předložení“ název „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, 
aby bylo zřejmé, že v následném znění Obecné části se jedná o Zprávu, 
ve které předkladatel uvádí informace, jež mají být v příslušném dokumentu 
uvedeny.  

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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Informace v dosavadním znění jsou však předkládány jako často souvislý text 
v rámci vlastní upravené struktury Zprávy, která jednak neodpovídá zcela 
požadované struktuře dle Obecných zásad (schválených usneseními vlády 
č. 922 ze dne 14. 12. 2011 a č. 26 ze dne 8. 1. 2014), a jednak nepokrývá 
všechny oblasti, které mají být hodnoceny.  
 
Závěrečná zpráva by měla být zpracována v takové kvalitě a rozsahu, 
aby pokryla strukturou a relevantním obsahem všechny položky, které má 
obsahovat.  
 
Úvodní souvislý text uvedený v bodech 1.2 a 1.3 by měl být strukturován 
do samostatných částí, tzn. 
- Definice problému 
- Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
- Identifikace dotčených subjektů 
- Popis cílového stavu 
- Zhodnocení rizika 

 
Položky, které v předložené Obecné části uvedeny jsou, by však měly být 
doplněny: 
- u dotčených subjektů by mělo být upřesněno hodnocení dopadů 

na všechny diskutované subjekty, např. v podobě finančních nákladů 
a administrativní zátěže; 

- u variant řešení by měla být patrná provázanost procesu určení variant 
s cílovým stavem, kterého má být dosaženo (popis cílového stavu jako 
obligatorní položka Zprávy však zcela chybí); míra pravděpodobnosti, 
že příjemci regulace, dotčené subjekty a konzultované subjekty akceptují 
regulační požadavky či těmto požadavkům vyhoví; 

- u varianty č. 2 se předkladatel odvolává na „vyhodnocení zkušeností 
s dosavadní aplikací zákona“, aniž by doložil popis způsobu vyhodnocení a 
výstupy; odvolává se na „prosazení cílů regulace“, aniž by cíle jednoznačně 
specifikoval a provázal je s navrhovanými variantami řešení; 

- u vyhodnocení nákladů a přínosů předkladatel pouze poukazuje na 
navýšení nákladů a jejich případnou kompenzaci, aniž by svá tvrzení doložil 
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v peněžním či alespoň číselném vyjádření (náklady v Kč, redukce o x %), 
položku nákladů relevantním způsobem specifikoval strukturovaně dle 
oblastí a dotčených subjektů, na které budou dopadat; 

- u vyhodnocení nákladů a přínosů variant nelze akceptovat pouhé 
sdělení, že „pouze varianta 2 přináší požadované přínosy“, aniž by bylo 
v textu uvedeno, o jaké přínosy se jedná; jejich vyjádření kvalitativně 
či kvantitativně; způsob, jakým byly posuzovány s ohledem na cíl; 

- u konzultací by mělo být doplněno vyhodnocení průběhu a výsledku 
konzultací s dotčenými subjekty; zda všechny dotčené subjekty, které byly 
během konzultací osloveny, souhlasily s navrhovaným řešením; nutno 
doplnit zdroje dat, na základě kterých byla identifikována závažnost situace, 
následkem které vznikla potřeba změna právní úpravy. 

 
Nutno doplnit položky: 
- Implementace doporučené varianty a vynucování 
- Přezkum účinnosti regulace 
 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

Z 1 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

 

 

 Z 2 K obecné části důvodové zprávy – Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

 S ohledem na předmět úpravy nelze vykázat u implementace 
práva EU a u zhodnocení toho, zda jde návrh nad rámec požadavků 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
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stanovených předpisy EU, negativní stanovisko. 

 

 
 

 Z 3 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 11. - § 9 

 Navrhovanou úpravu je vhodné podtrhnout, označit celexovým 
číslem a vložit do rozdílové tabulky ve vztahu k ustanovení čl. 47 bod 2) 
nařízení EU č. 652/2014. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 Z 4 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 16. - § 31a odst. 1 

 Navrhovanou úpravu je nutné podtrhnout, označit celexovým 
číslem a vložit do rozdílové tabulky ve vztahu k ustanovení bodu 4) přílohy I 
nařízení EU 547/2011. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 Z 5 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 24., 26. a 28. - § 37 odst. 2, § 38 a § 38b odst. 2 

 Navrhovanou úpravu je zřejmě nutné podtrhnout, označit 
celexovým číslem a vložit do rozdílové tabulky ve vztahu k 
relevantním ustanovením nařízení EU č. 1107/2009. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 

 Z 6 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 35. a 37. - § 46, § 46b a § 46c 

 Navrhovanou úpravu nelze vyznačit jako implementační, co se 
týče pomocných prostředků, neboť směrnice 2009/125/ES na tyto výrobky 
nedopadá.  

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Ustanovení jsou implementační 
ve vztahu k přípravkům. 
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 Z 7 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 37. - § 46b 

 V § 46b je nutné podtrhnout, označit celexovým číslem a vložit do 
rozdílové tabulky pouze ty odstavce, které jsou skutečně transpoziční ve 
vztahu k ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 až 3 směrnice 
2009/128/ES. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
 
 
 

 Z 8 Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU: 

 Návrh zákona má vztah k těmto předpisům EU: 

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

− 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,  

− nařízení Komise (EU) č. 547/2011ze 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, 

− 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. 
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1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 
76/894/EHS a 2009/470/ES a  

− směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. 
září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 Z 9 Obecná připomínka k notifikaci podle směrnice EU č. 2015/1535 

 S ohledem na úpravu obsaženou např. v ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 14. 
(§ 31 odst. 4 až 6), bod 16. (§ 31a a § 31b), bod 37. (§ 46b), bod 38. (§ 47) 
nebo 54. (nové požadavky obsažené v § 54a až 54 e) představuje návrh 
zákona technický předpis a je nutné, aby podstoupil notifikační proces 
podle směrnice EU č. 2015/1535. 

 

Akceptováno. 
Předkladatel bere na vědomí. 
 
 

 Z 10 Obecná připomínka k požívání poznámky pod čarou č. 67) 

 Poznámka pod čarou obsahuje obecný odkaz na nařízení ES č. 
1107/2009. Tato poznámka pod čarou je již několikrát použita v stávajícím 
znění zákona a dále se používá několikrát i v případě předkládané novely 
zákona (viz např. ČÁST PRVNÍ Čl. I bod 16. – 31b odst. 4 nebo bod 21. - § 
35 odst. 1 písm. c). 

 S ohledem na to, že nařízení ES č. 1107/2009 je poměrně rozsáhlé, 
nepřispívá používání obecného odkazu v jednotlivých konkrétních 
ustanoveních k právní jistotě adresáta právní normy, a je tak nutné 
v jednotlivých případech odkazy na nařízení ES č. 1107/2009 
zkonkretizovat. 

 

Akceptováno.  
Byla provedena revize poznámek 
pod čarou. 
 
 

 Z 11 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 1. – poznámka pod čarou č. 1 

 Do poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje nařízení ES č. 852/2004. 

 
Akceptováno.  
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Poznámka pod čarou č. 1 je ovšem vyhrazena pro směrnice EU, které jsou 
zákonem o rostlinolékařské péči transponovány, a je tedy vhodné nařízení 
EU č. 852/2004 v poznámce pod čarou č. 1 neuvádět. 

 Rovněž se zdá, že doplnění nařízení ES č. 852/2004 do 
poznámkového aparátu je poněkud nesystémové, byť se tak děje, podle 
zvláštní část důvodové zprávy, na základě  požadavku auditu DG SANCO. 
Takové doplnění samo o sobě nezaručí soulad české právní úpravy 
s předpisy v oblasti hygieny potravin a je tak zřejmě vhodné nařízení EU č. 
852/2004 neuvádět v poznámkovém aparátu vůbec. 

 

Text byl upraven. Poznámka byla 
odstraněna. 
 
 
 
 
 
 

 Z 12 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 7. – § 5 odst. 2 

 Navrhovaná úprava vymezuje zásady integrované ochrany rostlin, 
které uplatňují profesionální uživatelé. 

 Zde je vhodné poukázat na konstatování ve zvláštní část důvodové 
zprávy K bodům 7 až 9 (§ 5), podle kterého: „Navržené změny odrážejí 
pojetí integrované ochrany rostlin, které se prosazuje mezi experty v rámci 
jednání orgánů EU a které vychází rovněž ze zkušeností s aplikační praxí v 
ČR. Navržená úprava povede k jasnému stanovení povinností v oblasti 
integrované ochrany rostlin tak, aby nedocházelo k nežádoucím dopadům 
rigidního uplatňování principů integrované ochrany na profesionální 
uživatele. Jak vyplývá z harmonizované legislativy EU, použité principy 
integrované ochrany nesmí profesionální uživatele ekonomicky poškozovat 
a musí zajistit růst zdravých rostlin. Integrovaná ochrana tak má přispívat k 
dosažení pěstitelského záměru profesionálního uživatele, nikoliv jeho 
dosažení komplikovat. Proto se vymezuje individuální pěstitelský záměr ke 
stanovení nezbytného rozsahu využívání obecných principů integrované 
ochrany.“ 

 Navrhovaná úprava tak v úvodní části ustanovení definuje 
pěstitelský záměr a posléze jej na několika místech zdůrazňuje (odst. 2 

 
Akceptováno.  
Pojem pěstitelský záměr byl 
vypuštěn a text § 5 odst. 2 byl 
přepracován. Zároveň byla 
upravena v tomto smyslu 
důvodová zpráva. 
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písm. a) bod 2., písm. d) a písm. f). 

 Ustanovení čl. 3 bod 6 směrnice 2009/128/ES definuje integrovanou 
ochranu rostlin. Tato definice je obsažena v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) 
a § 5 odst. 1 zákona. Její součástí je zvažování dostupných metod ochrany, 
které potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání 
přípravků na ochranu rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, které lze z 
hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit. Uvážení na základě 
hospodářského a ekologického hlediska je obsaženo již v § 5 odst. 1. Není 
potom jasné, proč se hospodářské hledisko objevuje ještě jednou jako 
zvláštní podmínka ve formě pěstitelského záměru. Navrhovaná úprava tak 
může „zdvojením“ hospodářského hlediska vést k tomu, že samotné 
ekologické hledisko bude potlačeno a dosažení cíle směrnice bude 
ohroženo. 

 Je vhodné pěstitelský záměr, jakožto hospodářské hledisko, 
zakomponovat již do zákonné definice integrované ochrany rostlin a 
z navrhovaného odstavce 2 jej vypustit. 

 

 
 
 
 
 

 Z 13 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 7. – § 5 odst. 2 písm. a) 

 Navrhovaná úprava představuje transpozici ustanovení bodu 1. 
přílohy III směrnice 2009/128/ES. Nicméně unijní úprava je koncipována 
jako výčet demonstrativní a zřejmě nejsou zohledněna všechna příkladmo 
uvedená opatření. 

 Je nutné řádně transponovat bod 1. přílohy III směrnice 
2009/128/ES. 

 

Akceptováno.  
Text § 5 odst. 2 byl přepracován 
ve smyslu, že ustanovení přílohy 
III směrnice budou ponechána ve 
vyhlášce č. 205/2012 Sb. 
 
 

 Z 14 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 7. – § 5 odst. 2 písm. b) 

 V navrhované úpravě není zřejmě zohledněno poradenství odborně 

Akceptováno.  
Poradenství bude doplněno do 
vyhlášky č. 205/2012 Sb. jako 
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kvalifikovaných poradců jakožto nástroj monitoringu podle ustanovení bodu 
2. přílohy III směrnice 2009/128/ES a je tedy nutné jej transponovat. 

 

jedna ze zásad integrované 
ochrany rostlin, které musí 
profesionální uživatelé přípravků 
v rámci integrované ochrany 
zvažovat. 
 

 Z 15 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 7. – § 5 odst. 2 písm. d) a f) 

 Podle navrhované úpravy písmene d) se přípravky nebo jiná přímá 
ochrana rostlin a rostlinných produktů použije v rozsahu nezbytně nutném 
pro dosažení pěstitelského záměru. 

 Podle navrhované úpravy písmene f) se nechemické metody 
ochrany použijí, pokud zajistí ochranu proti škodlivým organismům na úrovni 
nezbytné pro dosažení pěstitelského záměru. 

 Podle ustanovení bodu 4. přílohy III směrnice 2009/128/ES je před 
chemickými metodami nutno dát přednost nechemickým metodám, pokud 
uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy. 

 Dále podle ustanovení čl. 14 odst. 1 směrnice 2009/128/ES členské 
státy přijmou všechna nezbytná opatření na podporu ochrany před 
škodlivými organismy s nízkými vstupy pesticidů, přičemž dle možnosti 
upřednostní nechemické metody. Subsidiarita ve způsobu uplatňování 
zásad integrované ochrany rostlin, tedy pokud možno nejprve použití 
nechemických metod, vyplývá i z bodu 19 preambule směrnice 
2009/128/ES. 

 Z navrhované úpravy nevyplývá přednost použití nechemických 
metod. V této souvislosti je použití výrazu „v rozsahu nezbytně nutném“ 
(písmeno d) na jedné straně a výrazu „na úrovni nezbytné“ (písmeno f) na 
straně druhé vždy ve spojení s dosažením pěstitelského záměru dosti 
matoucí, jelikož z nich nelze dovozovat žádnou přednost použití 
nechemických metod a rovněž jejich samotné znění je značně synonymní. 

Akceptováno.  
Pojem pěstitelský záměr bude 
vypuštěn a text § 5 odst. 2 bude 
přepracován tak, že využití 
nechemických metod bude muset 
být vždy zváženo s ohledem na 
zajištění růstu zdravých rostlin a 
na ekonomické zdůvodnění 
takového použití pro konkrétního 
profesionálního uživatele 
přípravků.  
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Máme tak za to, že dosažení cíle směrnice je poměrně ohroženo. 

 Je nutné řádně transponovat požadavek směrnice 2009/128/ES 
na přednost použití nechemických metod.  

 

 Z 16 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 14. – § 31 odst. 6 

 Podle navrhované úpravy nesmí obchodní název přípravku být 
shodný s obchodním názvem jiného přípravku. Pro odlišení obchodního 
názvu postačuje užití rozlišovacího dodatku. 

 Zvláštní část důvodové zprávy uvádí, že přestože naprostá většina 
názvů přípravků je chráněna ochrannou známkou, tak na trhu existují 
přípravky, které mají název shodný, a protože tyto přípravky mohou mít 
vzájemně odlišné vlastnosti, stanoví navrhovaná úprava k odlišení takových 
názvů povinnost užít rozlišovací dodatek. 

 Máme za to, že navrhovaná úprava nerespektuje unijní úpravu 
ochranných známek, a to zejména práva držitele ochranné známky 
vyplývající z ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) nařízení ES č. 207/2009. 
Navrhovaná úprava tak de facto umožňuje užití takového označení, které 
má držitele ochranné známky právo na základě uvedené unijní úpravy 
zakázat. 

 Je nutné navrhovanou úpravu vypustit nebo řádně provázat 
s úpravou ochranných známek. 

 

 Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
Ustanovení není v kolizi s unijní 
úpravou. Byla doplněna věta: 
„Tím nejsou dotčena oprávnění 
držitele ochranné známky podle 
jiných právních předpisů 
upravujících práva a povinnosti 
související s ochrannými 
známkami.“ 
 
 

 Z 17 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 16. - § 31a 

 Z předkládaného materiálu nevyplývá vztah k ustanovení čl. 65 
nařízení ES č. 1107/2009 a nařízení EU č. 547/2011. Unijní úprava se jeví, 
alespoň co se týče výčtu uváděných údajů na označení přípravků, jako plně 

Vysvětleno. Částečně 
akceptováno 
 
V § 31a odst. 2 „výrobce 
formulace“ nahrazen „výrobcem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



92 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
harmonizační. 

 Je nutné navrhovanou úpravu vysvětlit, popřípadě upravit. 

 

přípravku“. 
Výrobce je pojem, který 
upravuje nařízení 1107/2009. 
 

 Z 18 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 16. - § 31a odst. 3 

Povinnost podle výše uvedeného se nám nejeví jako opodstatněná 
v případě, že návrh označení (draft label; srov. čl. 33 odst. 3 písm. g) 
nařízení č. 1107/2009) byl posouzen v rámci procesu povolování přípravku 
a povolení přípravku stanovilo schválené označení (srov. čl. 31 odst. 4 
písm. e) nařízení č. 1107/2009).  

Je nutné vysvětlit povinnost podle § 31a odst. 3 ve světle čl. 31 
odst. 4 písm. e) nařízení č. 1107/2009. 

 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení slouží k zajištění 
široké informovanosti veřejnosti. 
Toto ustanovení je převzato 
z dosavadní úpravy. 
 
Byla doplněna důvodová zpráva. 
 
 
 
 

 Z 19 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 16. - § 31b 

 Navrhovaná úprava stanoví požadavky na přebalování přípravku. 

 Podle zvláštní části důvodové zprávy může přebalovat přípravky 
pouze držitel povolení a přebalování je tak jednoznačně podřazeno pod 
proces výroby přípravku. Z toho důvodu tak přípravky nemůže přebalovat 
držitel povolení k souběžnému obchodu. Dále ustanovení nemá nikterak 
bránit volnému obchodu na společném trhu (souběžný obchod) jehož 
podstatou je, že přípravky, které byly uvedeny na trh v jednom členském 
státu, mohou být obchodovány v ostatních členských státech. A konečně 
důvodová zpráva upřesňuje, že přebalováním není opatřování uzavřeného 
obalu, ve kterém byl přípravek dodán na trh etiketou. 

 Máme za to, že navrhovaná úprava odporuje unijní svobodě volných 
pohybů, a to zejména zboží a služeb. 

Vysvětleno. 
 
Přebalování není regulováno 
předpisy EU. K přebalování 
přípravků na ochranu rostlin je 
třeba přistupovat s velkou 
obezřetností s ohledem na riziko 
falzifikátů. Právo uvádět přípravek 
na trh má pouze držitel povolení, 
který uvádí na trh hotový výrobek. 
Souběžný obchod je obchod 
s hotovými výrobky uvedenými na 
trh v členských státech. 
Přebalování tedy není kryto 
souběžným obchodem, protože 
zde dochází k zásahu do těchto 
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 Není vůbec jasné, proč může přípravek přebalovat pouze držitel 
povolení. Co se tím sleduje? Ochrana jakého zájmu? Zde také není jasné 
to, co tvrdí zvláštní část důvodové zprávy, totiž že pokud může přebalovat 
pouze držitel povolení, tak je tím přebalování jednoznačně podřazeno pod 
proces výroby. Nařízení EU č. 1107/2009 totiž držitele povolení přípravku 
neztotožňuje s výrobcem přípravku, jak vyplývá již z definic výrobce a 
držitele povolení (čl. 3 bod 11 a 24), které jsou na sobě nezávislé. Dále je 
také poměrně záhadné, v intencích logiky zvláštní části důvodové zprávy, 
proč zrovna držitel povolení k souběžnému obchodu za výrobce považován 
není? 

 Navrhovaná úprava také není jasná v tom směru, zda se přípravky 
mohou přebalovat pouze na území ČR (viz oznámení podávané zřejmě za 
účelem vykonání kontroly podle odstavce 2). V každém případě však 
navrhovaná úprava nerespektuje podmínky kladené na přebalování 
uskutečněné na území jiných členských států podle jejich právního řádu. 
Tyto podmínky mohou být dostačující k dosažení chráněného zájmu. 

 Konečně není jasné konstatování ve zvláštní části důvodové zprávy 
o tom, že přebalováním není opatřování uzavřeného obalu, ve kterém byl 
přípravek dodán na trh etiketou. Co se rozumí opatřováním obalu? Také 
můžeme poznamenat, že pokud má předkladatel tendenci definovat, co se 
rozumí pod pojmem přebalování nebo čeho je přebalování součástí, je lépe 
tak učinit přímo v textu návrhu zákona. 

 Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu s unijními 
požadavky na svobodu volných pohybů a upravit důvodovou zprávu. 

 

výrobků, přičemž dochází k nové 
výrobě. 
Přebalováním není opatřování 
obalů etiketou podle 
navrhovaného § 31a. 
 
Byla doplněna důvodová zrpáva. 

 
 
 
 

 Z 20 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 17. – částečně novelizovaný § 33 odst. 1 

Máme za to, že vnitrostátní požadavek na souhlas držitele povolení 
přípravku resp. souhlas osoby, na jejíž žádost byl pomocný prostředek 
povolen, je v rozporu s nařízením č. 1107/2009, který takovou podmínku 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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nezná a nepřipouští. Máme také za to, že by v příslušných případech Ústav 
zohledněním požadavku podle § 33 odst. 1 a odmítnutím povolení 
postupoval v rozporu s čl. 36 odst. 2 a 3 resp. čl. 41 odst. 1 nařízení č. 
1107/2009.  

Je nutné § 33 odst. 1 vypustit, nebo vysvětlit. 

 Z 21 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 19. a 20. - § 34 odst. 2 a 3 a § 34 odst. 4: 

Podle našeho názoru by se úprava podle § 34 odst. 2 až 4 mohla 
dostat do kolize se závěry zprávy o posouzení vypracované členským 
státem posuzujícím žádost (když je jím jiný členský stát) resp. u vzájemného 
uznávání povolení s podmínkami povolení jiného členského státu, přičemž 
nařízení č. 1107/2009 stanoví jednak zásadu, že ostatní členské státy 
příslušné zóny udělí nebo odmítnou povolení na základě závěrů posouzení 
členského státu posuzujícího žádost (čl. 36 odst. 2 nařízení č. 1107/2009) a 
jednak zásadu, že členský stát, kterému byla podána žádost podle čl. 40, 
povolí přípravek za stejných podmínek jako členský stát provádějící 
posouzení žádosti (čl. 41 odst. 1 nařízení č. 1107/2009). Odchylku od výše 
uvedených zásad připouští čl. 36 odst. 3 resp. čl. 41 odst. 1 a 2 nařízení č. 
1107/2009. Předkladatel však úpravu podle § 34 odst. 2 až 4 nevykázal jako 
implementační vůči čl. 36 odst. 3 popř. i. čl. 41 odst. 1 a 2 nařízení č. 
1107/2009 ani ji takto nezdůvodnil, respektive ji vykázal pouze ve vztahu 
k ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. a) a čl. 13 odst. 2 směrnice 2009/128/ES. 

Jsme toho názoru, že vzhledem k tomu, že pro členské státy platí 
stejná úroveň požadavků, jež musí přípravky splňovat, aby mohly být 
povoleny (čl. 29 nařízení č. 1107/2009), je nutno respektovat posouzení 
souladu s těmito požadavky, provedené jiným členským státem, ledaže je 
odchylka nutná z důvodu specifických podmínek existujících v ČR. Tuto 
filozofii nepřímo potvrzuje pro vzájemné uznávání povolení i nové znění § 
38. V případě povolování přípravku, který již je povolen v jiném členském 
státě a pro který byla podána žádost podle čl. 40 nařízení č. 1107/2009, by 

Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
 
Odstavec 2 byl přesunut do § 52, 
přičemž písm. c) bylo 
přeformulováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Tento postup se nepoužije pro 
vzájemné uznávání povolení, 
které má vlastní úpravu 
obsaženou v § 38 
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se zřejmě úprava podle § 34 odst. 2 a 3 nepoužila.  

S ohledem na výše uvedené je nutné úpravu v § 34 odst. 2 až 4 
buď vysvětlit, nebo vypustit. 

 Z 22 K zmocňovacímu ustanovení obsaženému v odstavci 4 uplatňujeme dále 
podobnou připomínku jako K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 16. - § 31a. 

Vysvětleno. 
Není dotčena unijní úprava, ale 
v zájmu ochrany spotřebitele 
dochází ke standardizaci 
požadavků na označování 
přípravků pro neprofesionální 
uživatele. 

 Z 23 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 25. - § 37 odst. 3 a 4: 

Ustanovení odst. 3 by mělo v návaznosti na čl. 51 odst. 2 písm. c) 
nařízení č. 1107/2009 stanovit, jakému účelu veřejného zájmu má rozšíření 
povolení na menšinové použití být ku prospěchu, aby bylo příslušné 
rozšíření ve veřejném zájmu, a aby tak povolení bylo možné rozšířit na 
menšinové použití. Uvedené ustanovení dle návrhu de facto říká, že účelem 
veřejného zájmu je splnění kritérií menšinového použití. Je nutno stanovit 
opravdový účel veřejného zájmu, ve prospěch kterého má rozšíření 
povolení na menšinové použití být, aby bylo možno povolení rozšířit na 
dotčené menšinové použití.  

Je nutné navrhovanou úpravu změnit. 

Podle odst. 4 se rozšíření v případě žádosti o rozšíření povolení na 
menšinová použití podané jiným žadatelem, než je držitel povolení, povoluje 
vydáním nařízení Ústavu. To se nám jeví být minimálně v rozporu s jedním 
z obecných principů práva Evropské unie, a totiž  tzv. principem ekvivalence 
a efektivity, který limituje princip procesní autonomie členského státu. Z čl. 
51 nařízení č. 1107/2009 je zřejmé, že v případě, kdy je podána žádost a 
jsou splněny stanovené podmínky, povolení rozšíření vydáno být musí 
(žadatel tedy má při splnění stanovených podmínek na vydání povolení 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 
Bylo doplněno, ve kterých 
případech dojde k naplnění 
veřejného zájmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve všech případech kdy bude 
rozšiřováno povolení na základě 
veřejného zájmu, bude toto 
rozšíření provedeno nařízením.  
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právní nárok). Jelikož u žádostí, kterým je nutno vyhovět, jsou-li splněny 
stanovené podmínky, český právní řád běžně umožňuje přezkum postupu 
orgánu, který o žádosti rozhodoval, považujeme za nutné s ohledem na 
výše uvedený princip ekvivalence a efektivity nahradit úpravu povolování 
rozšíření na menšinová použití v případě žádosti vydáváním nařízení 
Ústavu úpravou povolování rozšíření ve správním řízení, a tak umožnit 
přezkum povolení rozšíření resp. odmítnutí povolení rozšíření, neobnovení 
povolení rozšíření, odejmutí povolení rozšíření resp. změnu povolení 
rozšíření, ve kterém by bylo možné posoudit, zda Ústav postupoval 
v souladu s kritérii a požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy. 

Je nutné navrhovanou úpravu změnit. 

 

 Z 24 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 26. - § 38 

Nově navrhované znění ustanovení § 38 představuje v zásadě 
zakázanou recepci ustanovení čl. 41 nařízení č. 1107/2009, což je v rozporu 
s povahou tohoto ustanovení nařízení EU, které je přímo aplikovatelné. Jde 
o recepci nepřesnou, neboť se oproti nařízení neuvádí možnost odchýlit se 
v případech uvedených v čl. 41 odst. 2. Navíc znění první věty navádí 
k tomu, že podmínky stanovené pro použití přípravku jiné než stanovené 
s ohledem na zdraví lidí, se stanoví vždy odlišně, což popírá systém 
vzájemného uznávání. Konečně není jasné, proč první věta pamatuje pouze 
na referenční státy téže zóny, když se vzájemné uznávání vztahuje i na 
referenční státy patřící mimo stejnou zónu (viz ustanovení písmen b) a c) 
odstavce 1 čl. 40). 

Je nutné provést řádnou doplňující adaptaci. Jako možnost se 
také nabízí zrušit ustanovení § 38 bez náhrady. 

 

Akceptováno 
Ustanovení bylo přeformulováno 
v návaznosti na připomínky MZd 
tak, aby vyjadřovalo pouze 
úpravu kompetencí a spolupráci 
vnitrostátních orgánů při 
vzájemném uznávání povolení. 
 
 

 Z 25 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 27. a 28. - § 38b odst. 1 a 2 Vysvětleno. 
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 S ohledem na to, že ustanovení čl. 51 nařízení ES č. 1107/2009 
fakticky vyžaduje vždy žádost o povolení menšinového použití, je vhodné 
zkonkretizovat ustanovení nařízení ES č. 1107/2009, o které se 
navrhovaná úprava opírá.  

 

Viz připomínka k § 37 odst. 4. 
Žádost o rozšíření povolení může 
podat i Ústav, pak de facto koná 
z úřední povinnosti. 
 
 

 Z 26 K nenovelizovanému § 38c 

Dokud nebude přijato nařízení, které stanoví podmínky pro 
povolování adjuvantů (viz čl. 58 nařízení č. 1107/2009), mohou podle čl. 81 
odst. 3 nařízení č. 1107/2009 členské státy používat vnitrostátní předpisy 
pro povolování adjuvantů. Odboru kompatibility není známo, že by již bylo 
přijato nařízení, na které odkazuje čl. 58 nařízení č. 1107/2009. Proto 
úprava v § 38c, odkazující na úpravu, která je kusá, protože představuje 
adaptaci na nařízení č. 1107/2009, nemůže být dostačující.  

Je nutné povolování adjutantů řádně upravit, nebo vysvětlit, kde 
je taková úprava obsažena. 

 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 
Adjuvant je pomocným 
prostředkem, a tedy do vydání 
nařízení platí úprava v § 54 a po 
novelizaci § 54 odst. 1, tzn. je to 
pomocný prostředek. 
 
 

 Z 27 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 30. - § 39 

 Navrhovaná úprava nově stanoví informační povinnosti v oblasti 
přípravků. Z předloženého materiálu není jasná návaznost na konkrétní 
informační povinnosti stanovené nařízením ES č. 1107/2009 (např. čl. 57). 

 Je nutné navrhovanou úpravu vysvětlit a popřípadě změnit.   

Vysvětleno. 
Nejedná se o novou povinnost, 
ale pouze o recepci dosavadního 
§ 39 odst. 3. Tyto informace jsou 
třeba pro fungování trhu v ČR. 
Informace vůči ostatním členským 
státům jsou předmětem úpravy         
§ 72 odst. 3. 
 
 

 Z 28 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 35. - § 46 odst. 1 písm. a) bod 5. 

 Podle navrhované úpravy mohou profesionální uživatelé skladovat 

Akceptováno 
Text upraven tak aby vyjadřoval 
širokou škálu právních předpisů, 
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pomocné prostředky, které jsou baleny a označeny v souladu s nařízením 
ES č. 1107/2009, jde-li o skladování pomocných prostředků určených 
k použití. 

 Nařízení ES č. 1107/2009 se na pomocné prostředky nevztahuje. 
Z návrhu zákona jednoznačně nevyplývá povinnost zabalit a označit 
pomocné prostředky podle nařízení ES č. 1107/2009. 

 Je nutné navrhovanou úpravu vysvětlit a popřípadě změnit.  

které stanoví požadavky na 
balení a označování (např. 
nařízení 1107/2009, 547/2011 u 
přípravků, nařízení REACH u 
pomocných prostředků). 
 
 

 Z 29 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 35. a 39. - § 46 odst. 2 a § 49 odst. 1 

 Podle navrhovaných úprav smí profesionální uživatel skladovat nebo 
používat přípravky pro profesionální uživatele získané od registrovaného 
distributora, nebo u kterých je držitelem povolení. 

 Navrhované úpravy se jeví jako neodůvodnitelné omezení svobody 
volného pohybu zboží a je nutné je vypustit. 

Neakceptováno Vysvětleno. 
 
Nejedná se o omezení svobody 
pohybu zboží, ale o důslednou 
implementaci pravidel pro pohyb 
zboží v důsledku nutnosti ochrany 
trhu před pronikáním falzifikátů 
přípravků. Ustanovení nikterak 
nenarušuje volný pohyb zboží, 
neboť u přípravků dovážených 
v rámci souběžného obchodu pro 
vlastní potřebu je v souladu 
s nařízením 1107/2009 k tomuto 
dovozu vždy třeba povolení 
k souběžnému obchodu. 
 
 

 Z 30 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I body 36. a 37. - § 46a – Registrace distributorů 
přípravků pro profesionální uživatele a § 46b – Uvádění přípravků a 
pomocných prostředků na trh 

 Navrhovaná úprava § 46a zavádí registraci distributorů přípravků pro 
profesionální uživatele. Neregistrovaný distributor nebude moci podle § 46b 
odst. 1 uvádět na trh přípravky pro profesionální uživatele. Dále § 46b svým 

Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
Dotčená ustanovení byla 
upravena (viz další konkrétně 
body).  
 
V principu však byla právní 
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odstavcem 2 vymezuje další okruh subjektů, které mohou prvotně uvést na 
trh v ČR přípravky a pomocný prostředek, který je feromonem. 

 Podle důvodové zprávy trh s přípravky díky své velikosti čelí zájmu 
různých skupin zaměřujících se na uvádění na trh nelegálních (tj. 
padělaných či neschválených) přípravků. Tyto přípravky ve své naprosté 
většině pocházejí z nečlenských zemí EU a problémem ČR je poté dovoz 
těchto přípravků na území ČR v rámci intrakomunitárního obchodu (ČR díky 
své geografické poloze nepředstavuje vstupní bránu pro tyto přípravky do 
volného oběhu v rámci EU). 

 Tedy v zájmu ochrany zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí, 
jakož i ochrany potravinového řetězce je nezbytné důsledně chránit trh před 
průnikem nelegálních přípravků na ochranu rostlin, neboť jejich používání 
představuje velké riziko a zátěž pro životní prostředí (půda, voda) a 
v neposlední řadě i lidské zdraví (rezidua těchto přípravků). 

 Přistupuje se tedy k regulaci výše uvedených subjektů, jelikož 
s ohledem na míru rizika je to dostačující. Tím má dojít také k zlepšení 
kontroly nad distribučním řetězcem tak, aby došlo k minimalizaci možnosti 
průniků nelegálních přípravků na trh EU. Samotná registrace má 
představovat pouze administrativní akt, přičemž jsou zkoumány pouze 
formální náležitosti žádosti. 

 Rovněž podle důvodové zprávy tato regulace nikterak nenarušuje 
fungování jednotného trhu se samotnými přípravky, a tedy umožňuje 
využívat i nadále všech výhod existence jednotného trhu, i s ohledem na 
skutečnost, že již dnes platí povinnost v případě souběžného obchodu žádat 
o povolení tohoto obchodu, a tedy již dnes existují určité administrativní 
povinnosti založené na nařízení ES č. 1107/2009, která omezují počet 
subjektů, které mohou v ČR přípravky na ochranu rostlin distribuovat.  

 Důvodová zpráva dále již neodůvodňuje jednotlivá opatření úpravy § 
46a a odůvodnění §  46b v podstatě není uvedeno vůbec. 

úprava zachována. Přeshraniční 
obchod s přípravky není volný, 
ale je regulován předpisy EU, viz 
úprava souběžného obchodu. 
Návrh byl upraven s ohledem na 
vyřčené problémy. 
 
Byla doplněna obecná část 
důvodové zprávy. 
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 S názorem předkladatele, že navrhovaná regulace nenarušuje 
fungování jednotného trhu se samotnými přípravky, nesouhlasíme. 
Navrhovaná úprava má zásadní dopad na okruh fyzických osob, které 
mohou uvádět do oběhu přípravky pro profesionální uživatele, a které 
mohou prvotně uvést na trh v ČR přípravek nebo pomocný prostředek, který 
je feromonem. To je jednoznačné omezení unijních svobod volných pohybů, 
v daném případě zejména zboží a poskytování služeb. 

 Co se týče svobody volného pohybu zboží, „je třeba veškerou 
obchodní právní úpravu členských států, která by mohla ať přímo nebo 
nepřímo, skutečně nebo potenciálně narušit obchod uvnitř Společenství, 
považovat za opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením ve 
smyslu článku 28 ES“ (viz např. bod 33 rozsudku C – 110/05 Komise v. 
Italská republika). Nicméně opatření s účinkem rovnocenným množstevním 
omezením lze použít, pokud ho lze objektivně odůvodnit „jedním z důvodů 
obecného zájmu uvedených v článku 30 ES nebo kategorickými požadavky 
… V obou případech musí být vnitrostátní opatření způsobilé zaručit 
uskutečnění sledovaného cíle a nepřekračovat meze toho, co je nezbytné k 
jeho dosažení.“ (viz např. body 58 a 59 výše uvedeného rozsudku). Rovněž 
je zde vhodné doplnit, že opatření, která představují tzv. přímou 
diskriminaci, lze ospravedlnit pouze na základě důvodů uvedených v Čl. 36 
SFEU a nikoli na základě důvodů, které vyplývají toliko z judikatury SDEU.  

 Co se týče definice omezení a možností takové omezení aplikovat, 
je v případě svobody volného poskytování služeb situace de facto obdobná 
(viz. např. body 30 a 31 rozsudku C-564/07 Komise v. Rakouská republika). 
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 Z 31 Důvody týkající se ochrany před padělanými přípravky, ochrany 

zdraví osob, zvířat a rostlin v zásadě mohou představovat objektivní 
důvody, o které lze opřít navrhovaná omezující opatření. Nicméně níže 
uvádíme některé problematické okruhy, které vedou k závěru o 
neslučitelnosti navrhované úpravy s právem EU. 

1. K samotné nutnosti registrace distributorů přípravků pro 
profesionální uživatele 

Pokud jde o nutnost samotné registrace, je nutné zvážit, zda by 
stejného účelu nebylo dosaženo toliko povinností ohlašovací, bez 
vydávání rozhodnutí ve správním řízení, a až následně, při neplnění 
vymezených povinností, by bylo přistoupeno k zákazu obchodní činnosti 
distributora.  Zde také lze totiž poukázat na to, že se má toliko jednat o 
zaevidování distributora, bez nutnosti provedení předběžné kontroly, která 
by měla posoudit jeho legitimnost k výkonu obchodní činnosti. V této 
souvislosti je rovněž důležité, jakou skutečnou míru představuje uvádění 
nelegálních přípravků na území ČR, resp. jaká je současná realita tohoto 
uvádění. V tomto směru však důvodová zpráva mlčí.   

 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 
Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přepracováno. 
Registrace je toliko založena na 
principu ohlašovacím. Splní-li 
žadatel podmínky, bude do 
registru automaticky zapsán. 
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2. K § 46a odst. 2 písm. c) a d), odst. 3 písm. c) a odst. 7 písm. b) 

Podle výše uvedených ustanovení fyzické a právnické osoby se 
sídlem ve třetí zemi musí v žádosti uvést sídlo jejich organizační složky 
v ČR a obecně subjekty musí doložit doklad o registraci podnikání v ČR. 
Pokud zanikne organizační složka v ČR, Ústav rozhodne o změně, 
pozastavení nebo zrušení zápisu v registru. 

Z navrhované úpravy tedy vyplývá, že subjekty hodlající 
distribuovat přípravky pro profesionální uživatele jsou nuceny 
k sekundárnímu usazení v ČR. Vyžadování sekundárního usazení v oblasti 
volného pohybu zboží považoval SDEU v rozsudku C – 155/82 Komise v. 
Belgie za nepřijatelné, v daném případě v návaznosti na uplatňování 
potřeby ochrany zdraví a prosazování trestněsprávní odpovědnosti, a také 
upozornil na vyloučení malých a středních podniků z dodavatelského 
řetězce s ohledem na náklady, které jim přináší povinnost sekundárního 
usazení (bod 7). V oblasti svobody volného poskytování služeb dochází 
v podstatě k jejímu samotnému popření a čl. 56 SFEU je tak zbaven 
užitečného účinku (viz např. body 70 až 74 rozsudku C – 518/09 Komise v. 
Portugalsko). 

Navrhovaná úprava rovněž znamená to, že bude vyloučeno 
zakoupení přípravku s původem v jiném členském státě, který má povolení 
k uvádění na trh na území v ČR, prostřednictvím komunikačního prostředku 
na dálku (např. přes internet). Tento přístup však SDEU, alespoň co se týče 
léčivých přípravků bez předpisu a kontaktních čoček, vylučuje (srov. 
rozsudky C-322/01 Deutscher Apothekerverband, C-108/09 Ker-Optika).  

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit. 

 
 
Akceptováno. 
Požadavek na sekundární 
usazení byl v případě členských 
států a států EHP vypuštěn.  
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3. K § 46a odst. 3 písm. a) 

Podle navrhované úpravy se k žádosti doloží i informace o 
výrobcích, které jsou kromě přípravků předmětem skladování.  

Navrhované opatření není vůbec zdůvodněno ve vztahu 
k sledovanému cíli navrhované úpravy a ani není jasné, jakým způsobem by 
k jeho dosažení mohlo vést. 

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit, pokud nebude řádně 
odůvodněna. 

 

Akceptováno. 
Text byl vypuštěn. 
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4. K § 46a odst. 7 

Podle navrhované úpravy Ústav rozhodne o změně, pozastavení 
nebo zrušení zápisu v registru distributorů přípravků, pokud nastanou 
okolnosti uvedené v písmenech a) až d). Písmeno c) hovoří o závažných 
případech nesplnění nebo porušení vymezených požadavků správné 
distribuční praxe. 

Při omezení svobod volných pohybů je nutno brát ohled i na 
požadavky vyplývající ze zásady právní jistoty. Tato zásada mj. vyžaduje, 
aby právní úprava byla jasná a přesná a její účinky byly předvídatelné, 
zejména pokud může vyvolat nepříznivé důsledky pro jednotlivce a podniky 
(viz např. bod 74 rozsudku C – 72/10 a 77/10 Costa a Cifone). Navrhovaná 
úprava neodpovídá těmto požadavkům v tom smyslu, že není dopředu bez 
pochybností známo, kdy Ústav rozhodne o změně, pozastavení nebo 
zrušení zápisu, a dále není jasné, jaké úrovně má dosahovat závažný 
případ nesplnění nebo porušení povinnosti podle písmene c), nehledě 
k tomu, že výrazy „nesplnění“ a „porušení“ jsou evidentně synonymní, tedy 
jeden z nich je nadbytečný. 

Je nutné uvést navrhovanou úpravu do souladu 
s požadavky vyplývajícími z unijní zásady právní jistoty. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 

5. K § 46b odst. 1 

Domníváme se, že je vhodnější formulovat navrhovanou úpravu 
např. takto: „Distributor, který hodlá uvádět na trh přípravky pro 
profesionální uživatele, je povinen se před zahájením této činnosti 
registrovat/podat ohlášení.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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6. K § 46b odst. 2 

Navrhovaná úprava zní: 

„Prvotně uvést přípravek nebo pomocný prostředek na trh v 
České republice může pouze držitel povolení nebo registrovaný distributor k 
tomu držitelem povolení pověřený. Prvotně uvést pomocný prostředek, který 
je feromonem, na trh v České republice může pouze registrovaný 
distributor.“ 

Navrhované opatření není nikterak odůvodněno. I tak se ovšem 
omezování prvotního uvádění do oběhu na vymezené subjekty jeví jako 
těžko odůvodnitelné. Např. proč je tak velmi důležité prvotní uvedení na trh? 
Dál se totiž k takovému prvotnímu uvedení na trh zřejmě nevztahují žádné 
další povinnosti. 

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit.  

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven, tak aby bylo 
zřejmé, že jde o nutnost 
prokázání postupu v distribučním 
řetězci. 
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7. K § 46b odst. 3 

Navrhovaná úprava stanoví zákazy uvádění na trh přípravků při 
nedodržení vymezených požadavků na označení. 

Tento zákaz není opět v kontextu navrhovaných opatření 
odůvodněn. Není také jasné, zda odpovídá požadavkům na označování 
přípravků vyplývajícím z ustanovení čl. 65 nařízení ES č. 1107/2009 a 
nařízení EU č. 547/2011. Unijní úprava se jeví, alespoň co se týče výčtu 
uváděných údajů na označení přípravků, jako plně harmonizační. 

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit, pokud nebude řádně 
odůvodněna. 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven a ponechána 
pouze úprava pro souběžný 
obchod. 
 
 
 
 

 

8. K § 46b odst. 8 

Podle navrhované úpravy nelze prostředky prodávat 
prostřednictvím prodejních automatů.  

Ani tato úprava není řádně odůvodněna. 

Je nutné navrhovanou úpravu vypustit, pokud nebude řádně 
odůvodněna. 

 
 
Akceptováno. 
Text DZ byl doplněn. Zákaz je 
explicitním vyjádřením pravidla čl. 
6 odst. 1 směrnice 128/2009 
„Členské státy zajistí, aby 
distributoři zaměstnávali 
dostatečný počet zaměstnanců, 
kteří jsou držiteli osvědčení podle 
čl. 5 odst. 2“. 
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9. K § 54e odst. 1 

Jelikož se podle § 54e odst. 1 použijí na pomocné prostředky 
výše uvedená navrhovaná ustanovení, uplatňujeme ve vztahu 
k pomocným prostředkům obdobné připomínky jako K ČÁSTI PRVNÍ 
Čl. I body 36. a 37. - § 46a a § 46b. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. Ustanovení 
odkazuje pouze na ta ustanovení, 
která se netýkají požadavků na 
přípravky pro profesionální 
použití. 
 
 

10. K administrativním opatřením podle nařízení ES č. 1107/2009 

Není nám jasné konstatování v důvodové zprávě o tom, že již 
dnes existují určité administrativní povinnosti založené na nařízení ES č. 
1107/2009, která omezují počet subjektů, které mohou v ČR přípravky na 
ochranu rostlin distribuovat. 

Je nutné důvodovou zprávu upřesnit. 

 

Akceptováno. 
Text důvodové zprávy byl 
upraven. 
 
 
 
 

 D 32 K ČÁSTI PRVNÍ Čl. I bod 7. – § 5 odst. 2 písm. e) 

 Doporučujeme v textu návrhu zdůraznit, že informace zveřejněné 
podle odstavce 4 písm. c) nejsou jedinými informacemi, ze kterých 
profesionální uživatel má vycházet (podle ustanovení bodu 7. přílohy III 
směrnice 2009/128/ES se k opatřením přistupuje, pokud je riziko známo). 

 

 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 
vlády 

  Bez připomínek.  
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Úřad vlády - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 

  Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

D 1 K čl. I bodu 2. - § 1 odst. písm. c) a d) zákona o rostlinolékařské péči 
V návrhu zákona je v tomto bodu uvedeno „V § 1 odst. 1 písm. c) a d) se 
slovo „dalších“ nahrazuje slovem „pomocných.“ Jak vyplývá z uvedeného, 
změna se týká § 1 odst. 1 písm. c) a d), přitom v současně platném znění 
zákona č. 326/2004 Sb. není v § 1 odst. 1 v písm. d) slovo „dalších“ vůbec 
obsaženo. Pravděpodobně se jedná o písmeno e). Doporučujeme proto 
úpravu bodu 2. následovně: „V § 1 odst. 1 písm. c) a e) se slovo „dalších“ 
nahrazuje slovem „pomocných“.“ 
 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 2 K čl. I bodu 6. - § 2 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči 
Upozorňujeme, že v současně platném znění zákona č. 326/2004 Sb. je již 
text pod písm. w) obsažen. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 3 K čl. I bodu 20. - § 34 odst. 4 zákona o rostlinolékařské péči 
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu k provedení nového 
ustanovení § 34 odst. 4 je třeba doplnit do zmocňovacího ustanovení § 88 
zákona č. 326/2004 Sb. 

 

Akceptováno.  
Text byl upraven. 
 

 D 4 K čl. IV bodu 2. - § 3p odst. 2 zákona o zemědělství 
V návrhu zákona je uvedeno „V § 3p odst. 2 se slova „uživatelům 
bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo“ nahrazují slovem 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
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„uživateli“. V platném znění zákona  
s vyznačenými změnami je však v § 3p odst. 2 použito slovo „uživatelům“. 
Doporučujeme upravit a sjednotit pojmy použité v obou dokumentech.  

 

 D 5 K čl. IV bodům 6. a 7. - § 5 odst. 2 a § 5a odst. 1 zákona o zemědělství 
V návrhu zákona je uvedeno:  
„6. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní:  
g) jako žadatel neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů, 
zrušení ovocného sadu podle § 3q odst. 4 nebo nesplní řádně a včas 
informační povinnost podle § 3q odst. 9.“. 
7. V § 5a odst. 1 písmeno h) zní:  
h) jako žadatel neohlásí Ústavu změny údajů v evidenci ovocných sadů, 
zrušení ovocného sadu podle § 3q odst. 4 nebo nesplní řádně a včas 
informační povinnost podle § 3q odst. 9.“. 

V  platném znění zákona s vyznačenými změnami je u obou výše 
uvedených odkazů použit odkaz na § 3q odst. 7, který však informační 
povinnost neupravuje. Doporučujeme úpravu textu tak, aby odkaz na 
příslušné ustanovení zákona byl správný a v obou dokumentech shodný.  

 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

Český 
telekomunikační 
úřad 

  Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných 
rezerv 

  Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

  Bez připomínek.  
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Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

  Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

  Bez připomínek.  

Český 
statistický úřad 

  Bez připomínek.  

Úřad na 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

  Bez připomínek.  

Agrární komora 
ČR 

D 1 V §35 odst. 6, nutné specifikovat způsob zveřejnění informace 
 
Novelizovaná úprava: V § 35 odst. 6 se za slova „Držitel povolení“ vkládají 
slova „a distributor“, za slova „je povinen“ se vkládají slova „při uvádění na 
trh“, za slovo „způsobem“ se vkládá slovo „písemně“ a za slovo 
„rozhodnutím“ se doplňují slova „ , a to neprodleně po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí“. 
 
Připomínka: Není specifikováno jak provádět. Navrhujeme možnost využití 
informování pomocí emailové korespondence nebo využívání webových 
stránek distributora (zde by byly informace uvedeny). Dále by bylo vhodné, 
aby nedocházelo k zahlcování distributorů informacemi, informovat pouze 
o zrušení povolení ne o změně povolení (tak, jak je psáno v Důvodové 
zprávě).  
 
Připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Navržená úprava je dostatečná. 
Musí informovat písemně a 
prokazatelným a vhodným 
způsobem. V DZ upraveno, že se 
jedná rovněž o změnu povolení. 
 
 
 
 

 Z 2 § 38b, odst. 1 navrhujeme změnu textace 
 
Současné platné znění: 
 
(1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před škodlivým organismem a 

Akceptováno jinak. 
Upraveno v návaznosti 
připomínky OM a MZD se 
zahrnutím účinných látek 
s odlišným mechanismem účinku. 
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a) pro dané použití je povoleno 5 nebo méně účinných látek ve formě 
samostatných 
přípravků 
b) povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence škodlivého 
organismu 
dostatečně účinné,  
c) povolené přípravky nelze použít s ohledem na specifické požadavky k 
ochraně zdraví lidí 
nebo životního prostředí, nebo 
d) použití přípravku vyžaduje integrovaná ochrana rostlin nebo je přípravek 
použitelný v ekologickém zemědělství  
 
Požadované znění: 

 
 (1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před škodlivým organismem a 
a) pro dané použití je povoleno 5 nebo méně účinných látek ve formě 
samostatných 
přípravků  
b) povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence škodlivého 
organismu 
dostatečně účinné, nebo nejsou účinné v daných podmínkách (teplota , aj.) 
c) povolené přípravky nelze použít s ohledem na specifické požadavky k 
ochraně zdraví lidí 
nebo životního prostředí, nebo 
d) použití přípravku vyžaduje integrovaná ochrana rostlin nebo je přípravek 
použitelný v ekologickém zemědělství  
 
Připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno.  
Forma existence účinných látek 
ve formě samostatných přípravků 
je zásadní pro popis situace, kdy 
tyto účinné látky nejsou 
kombinovány v jediném 
přípravku, ale existují 
samostatně.  
Údaj o absenci účinnosti v daných 
podmínkách je právně i věcně 
nejasný a neuchopitelný. 
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 Z 3 V § 38 b, odst. 1. navrhujeme změnu textace. 
 
Současné platné znění: 

1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před škodlivým organismem 
a  

 
Požadované znění: 
(1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před škodlivým organismem 

nebo ošetření porostů vedoucí ke zvýšení kvality pěstovaných rostlin 
nebo jejich produkce a 

Odůvodnění:  
Podle současného znění nepokrývá tento paragraf ošetření plodin nebo 
rostlinných produktů přípravky na ochranu rostlin, popř. dalšími látkami, 
které nemají přímou účinnost vůči chorobám a škůdcům, ale např. ovlivňují 
fyziologické pochody v rostlinách (zejména rostlinné hormony, inhibitory či 
akcelerátory produkce etylenu, apod.). Tyto látky hrají v moderním 
zemědělství stále významnější roli a měly by proto být zahrnuty do oblasti 
platnosti § 38 b. 
Preferované směry by měl stanovovat Národní akční plán (NAP) a není dle 
našeho názoru nutno implementovat čl. 15 směrnice přímým 
prostřednictvím tohoto zákona. 
 
Připomínka je zásadní 
 

Akceptováno jinak. 
Odst. 1 upraveno tak, aby 
zahrnoval všechny přípravky, 
nikoliv jen takové, které řeší 
ochranu před škodlivými 
organismy. 
 
Použit text: „v případě, že je 
potřebné ošetření přípravky na 
ochranu rostlin. 
 
 
 
 

 D 4 V § 45 navrhujeme zkrácení lhůty  
 

Současné platné znění: Ústav vydá rozhodnutí při splnění požadavků podle 
odstavce 1 ve lhůtě do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.  
 
Požadované znění: Ústav vydá rozhodnutí při splnění požadavků podle 
odstavce 1 ve lhůtě do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.  

Akceptováno jinak. 
Odstavec 3 vypuštěn. Shodné 
lhůty jako ve správním řádu. 
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Připomínka je doporučující. 
 

 Z 5 V § 47 navrhujeme zrušit novelizovanou úpravu 
 

Přípravek nebo pomocný prostředek nesmí být uváděn na trh po uplynutí 
doby použitelnosti.“. 
 
Odůvodnění: 
Chybí vysvětlení a dopadová studie. Nevíme, co by se dělo s přípravkem, 
který se nestihne prodat?  Zde je nutné, aby se postupovalo dle stávající 
legislativy, tzn., pokud se rozbory prokáže, že přípravek stále odpovídá 
podmínkám rozhodnutí o povolení, je možné exspiraci prodloužit. Pokud by 
toto nebylo umožněno, došlo by k výraznému omezení distributorů, mnoho 
přípravků, u kterých by bylo složení skladováním nezměněno, by se stalo 
nebezpečným odpadem a docházelo by k zatěžování životního prostředí v 
souvislosti s likvidací tohoto přípravku, přitom nejlepší využití je použít 
přípravek tam, kam je určen – na ochranu rostlin. Pro společnosti, které 
přebalují přípravky do balení pro neprofesionální použití, by tento 
požadavek mohl být i likvidační.  
 
Připomínka je zásadní. 
 

 
Akceptováno.  
Bude ponecháno původní znění § 
47 s drobnými úpravami, které 
směřují k upřesnění požadavků, 
nutných splnit při prodloužení 
data expirace přípravku. Bude 
zejména doplněna výslovná 
povinnost oznamovat tyto případy 
ÚKZÚZ pro zajištění objektivní 
kontroly dodržení požadavků 
zákonem stanovených pro 
možnost prodloužení doby 
použitelnosti V tomto smyslu 
bude rovněž upravena zvláštní 
část důvodové zprávy. 
 
 

 Z 6 V § 51 odst. 2 nesouhlasíme s navrhovaným zněním 
 

Novelizovaná úprava: Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 
profesionální uživatel musí 
 
Požadované znění:  Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 je 
nutno 

 
Odůvodnění: Nevidíme důvod, proč stávající znění měnit. Jakým způsobem 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Navrhovaná úpravu zásadně 
nemění stanovenou povinnost, 
dochází pouze k upřesnění 
formulace. Jedná se o povinnost 
profesionálního uživatele, která 
musí být tímto způsobem v 
obecně platném právním předpisu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



114 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
se oznámí? Nebylo by lépe využít stávající databáze ČMSCH Hradišťko pod 
Medníkem (Českomoravská společnost chovatelů a. s.), kde musí být každý 
chovatel včel hlášen tak jako tak dokonce s konkrétním číslem stanoviště v 
katastrálním území a parcelním číslem, kde jsou včelstva umístěna? Obecní 
úřady mnohdy ani neví i ve větších sídlech, že takovou povinnost vůbec 
mají a mnohdy neposkytují dostatečnou součinnost.  
 
Připomínka je zásadní. 
 

adresně vyjádřena. 
 

 D 7 Do § 54 doplnit do pomocných prostředků k feromonům i ostatní látky 
(smáčedla, adjuvanty, aj.) 

 
Připomínka je doporučující. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Tyto látky jsou již podle stávající 
navrženého vymezení 
pomocnými prostředky. 
 
 
 

 Z 8 V § 68 a § 69 doplňuje se věta „toto rozhodnutí se vydává na dobu 2 let“ 
 
Novelizovanou úpravu považujeme za omezení pro podnikání. Chceme 
vysvětlení a případné přehodnocení. 
Připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Úprava reaguje na situaci, kdy 
některé státy dovozu vyžadují 
„čerstvá“ povolení k výrobě 
technických zařízení. Navržená 
úprava je tak významným 
benefitem, neboť výrobcům a 
exportérům nenastanou problémy 
ve státech dovozu se zastaralým 
povolením.  
 

 D 9 § 79 c u deliktů fyzické osoby doplnit nenahlášení stanoviště včel u fyzické 
osoby 
 
Odůvodnění: Poznatky z praxe ukazují, že s FO jsou v tomto ohledu 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Sankce je již uvedena v § 79c 
odst. 1 písm. h). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ACKA8SJFF8M)



115 
 

Resort   Připomínka Vypořádání 
největší potíže. 
 
Připomínka je doporučující. 
 

 
 

 D 10 K § 86 odst. 1 – Navrhujeme ponechat původní znění.  
 
Novelizovaná úprava: Osvědčení se vydává s platností na dobu 3 let.“ 
 
Požadované znění: Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
OZ 1. stupně se vydává bez 
jakékoliv zkoušky nebo 
písemného ověření znalostí ve 
srovnání s vydáváním osvědčení 
o OZ vyšších stupňů. Absence 
přezkoušení je tak nahrazena 
četnějším opakováním školení, a 
to včetně nově navrhované 
možnosti školení přímo 
v zemědělském podniku.  
Analýzy kontrol dodržování 
pravidel pro používání přípravků 
prováděných ÚKZÚZ ukázaly, že 
se počty kontrol se závadami 
mírně zvyšují či stagnují - viz 
níže. Před zavedením intervalu 5 
let pro školení na 1. stupeň (rok 
2012) platila zákonná povinnost 
proškolit techniky ochrany rostlin 
1x ročně přímo v podniku 
agronomy: na jednání 
Koordinační skupiny pro NAP 
zaznívaly tak hlasy, aby se 
interval jeden rok vrátil. Návrh 3 
let tak představuje určitý 
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Navrhujeme, aby proškolení 1. stupně mohli přímo ve svých podnicích 
zajišťovat držitelé osvědčení 3. stupně s platností v plném rozsahu. 
 
Odůvodnění: Držitel osvědčení 3. stupně může poskytovat poradenství a 
pořádat kurzy k získání osvědčení všech stupňů.  
 
Na úrovni 1. stupně je třeba zejména pracovníky seznámit se zásadami 
použití konkrétního přípravku, zásad práce apod. v konkrétním případě vždy 
pracovníkem, který řídí v podniku ochranu rostlin – tzn. držitelem osvědčení 
2. stupně. Zaměstnanci na úrovni 1. stupně nejsou zpravidla schopni 
samostatně vyhodnotit širší souvislosti a rizika plynoucí z jednotlivých 

kompromis. 

R Poče
t 
kontr
ol 
použí
vání 
POR 

Počet 
kontrol 
se 
závadam
i 

% 
poruš
ení 

2013 2126 94 4,4 

2014 1733 101 5,8 

 
Ponechání četnosti školení 
nadále na 5 let vyvolá zavedení 
přezkoušení, které jako zásadní 
připomínku požaduje nyní např. 
MZd, a to logicky , jako 
ekvivalenci k přezkoušení pro 
stupně 2 a 3. 
 
 
Akceptováno částečně. 
Vysvětleno. 
 
Směrnice 2009/128/ES požaduje, 
aby školení bylo prováděno 
lektory, kteří jsou schopni povinné 
osoby seznámit vhodnou 
edukativní formou s celým 
rozsahem odborné osnovy včetně 
oblasti ochrany veřejného zdraví, 
to nesplňují automaticky všichni 
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situací a odpovědnost v podniku za ně nese osoba řídící ochranu rostlin 
 

držitelé OZ 3.stupně. 
Držitel 3. Stupně je oprávněn 
pouze k organizaci kurzů ve 
školících zařízeních, nikoliv 
k lektorství, zároveň není 
automaticky ani poradcem – ten 
musí splnit další kvalifikaci podle 
§ 85. 
Zavedení institutu „odborný 
školitel“ však sjednotí požadavky 
na lektory jak ve školících 
zařízeních, tak přímo v podnicích, 
není tak vyloučeno, že řada 
agronomů bude potřebnou 
kvalifikaci splňovat a bude tak 
moci osoby pro 1.stupeň vyškolit. 
 
 

Asociace 
samostatných 
odborů 

  Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

  Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

  Bez připomínek.  
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