
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu 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 

(tisk 862) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 156 ze 

41. schůze konané dne 19. dubna 2017 (tisk 862/2) 

 

 

1. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se v novelizačním bodu č. 5 v § 5 

odst. 1 slova „(dále jen „integrovaná ochrana rostlin“)“ zrušují. 

 

 

2. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se v novelizačním bodu č. 8 v § 9 se 

slova „písemně oznámit Ústavu ve lhůtě deseti kalendářních dnů“ nahrazují slovy „bez zbytečného 

odkladu oznámit Ústavu“.  

 

 

3. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se za dosavadní novelizační bod č. 

8 vkládá nový novelizační bod č. 9, který zní: 

„9. V § 21 se doplňuje odstavec 10, který zní: 

„(10) Pokud při řízení o přidělení celně schváleného určení vznikne důvodné podezření, že 

zásilka, která je dovážena ze třetí země do České republiky, obsahuje rostliny stanovené v příloze 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních 

druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1143/2014, musí být taková zásilka podrobena kontrole provedené Ústavem. Orgán odpovědný za 

celní projednání zásilky o vzniklém podezření neodkladně písemně informuje místně příslušné 

pracoviště Ústavu. Pokud bylo zjištěno, že zásilka obsahuje rostliny stanovené v příloze 

prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 a nejsou splněny podmínky stanovené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 pro vstup zásilky na území Evropské unie, Ústav 

neodkladně podle § 75 nařídí odmítnutí vstupu zásilky na území Evropské unie, nebo zničení 

zásilky nebo její části.“. 

 

Dosavadní novelizační body č. 9 až 140 se přečíslují.“. 

 

 

4. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se v novelizačním bodu 

č. 14 v § 31b odst. 3 písm. d) za slova „datum výroby“ vkládají slova „výrobce formulace“. 

 

 

5. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I dosavadním bodu 18 se v § 34 odst. 

2 písm. b) a v § 34 odst. 3 se slova „včely, skupinu necílových členovců nebo obratlovců, nebo pro 

vodní organismy“ nahrazují slovy „necílové organismy“. 
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6. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I dosavadním bodu 43 se v § 46c 

odst. 1 písm. d) za slovo „přípravcích“ vkládají slova „a pomocných prostředcích, včetně čísla šarže 

a data výroby výrobce formulace“ a v  § 46c odst. 1 písm. g) se slova „povolené k profesionálnímu 

použití“ nahrazují slovy „pro profesionální uživatele“. 

 

 

7. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I dosavadním bodu 48 se v § 50 odst. 

1 slova „označený na základě povolení“ nahrazují slovem „klasifikovaný“. 

 

 

8. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se za dosavadní novelizační bod č. 

52 vkládá nový novelizační bod č. 53, který zní:  

„53.  V § 51 odst. 2 písm. a) se slova „u místně příslušných obecních úřadů“ nahrazují slovy 

„prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle 

zákona o zemědělství“ a slova „a místně příslušným obecním úřadům“ se zrušují. 

 

Dosavadní novelizační body č. 53 až 140 se přečíslují.“.   

 

 

9. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se za dosavadní novelizační bod č. 

53 vkládá nový novelizační bod č. 54, který zní:  

„54. V § 51 odst. 5 se slova „podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu 

úřadu“ nahrazují slovy „podle plemenářského zákona pověřené osobě“ a slova „trvalých a 

přechodných“ se zrušují.  

 

Dosavadní novelizační body č. 54 až 140 se přečíslují.“.   

 

 

10. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I dosavadní novelizační body č. 55 a 

56 znějí:  

„55.  V § 51 se odstavec 8 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavec 9 se označí jako odstavec 8.   

 

 56.  V § 51 odst. 8 se písmeno c) zrušuje.  

 

Dosavadní písmeno d) se označí jako písmeno c).“.   

 

 

11. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se za dosavadní novelizační bod č. 

81 vkládá nový novelizační bod č. 82, který zní: 

 

„82. V § 73 odst. 2 se slova „na úseku ochrany včel podle § 51 odst. 2 a 6 a“ zrušují. 

 

Dosavadní novelizační body č. 82 až 140 se přečíslují.“.   

 

 

12. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I dosavadní novelizační body č. 109 

až 110 znějí:  

„109.  V § 79c odst. 1 písm. d) se slova „jako ošetřovatel porostu“ a slova „odst. 1 a 2, nebo § 52“ 

zrušují.    
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 110.  V § 79c odst. 1 písm. f) se slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.  

  

 

13. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodě č. 

113 v § 79e odst. 1 úvodní části ustanovení a v dosavadním novelizačním bodě č. 116 v § 79g odst. 

1 úvodní části ustanovení se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“. 

 

 

14.  V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodě 

č. 113 v § 79e odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní: 

„3. použije pomocný prostředek v rozporu s jeho označením nebo v rozporu s nařízením Ústavu o 

rozšíření povolení na menšinová použití,“. 

 

 

15. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se v dosavadním novelizačním 

bodu č. 113 v § 79e odst. 1 písmeno g) zrušuje. 

 

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m).  

 

 

16. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu č. 

113 v § 79e odst. 1 písmeno g) [dosavadní písm. h)] zní: 

„g) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení pomocného prostředku, neoznačí pomocný 

prostředek, který uvádí na trh podle § 55,“. 

 

 

17. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodě č. 

113 v § 79e odst. 2 a v dosavadním novelizačním bodě č. 116 v § 79g odst. 2 se slova „správní 

delikt“ nahrazují slovem „přestupek“ a slova „se uloží pokuta“ se nahrazují slovy „lze uložit 

pokutu“. 

 

18. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se v dosavadním novelizačním bodě 

č. 116 v § 79g odst. 3 slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 

 

19. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I se dosavadní novelizační bod č. 118 

zrušuje. 

 

Dosavadní novelizační body se přečíslují. 

 

 

20. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

127 se v § 86 odst. 3 písm. b) slovo „použití“ nahrazuje slovem „uživatele“. 

 

 

21.  V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

127 se v § 86 odst. 3 písm. c) slovo „zaměstnanecké“ nahrazuje slovy „zaměstnavatelem 

organizované“.  

 

 

22. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

128 v § 86 odst. 8 druhá věta zní: „V případě dočasného nebo příležitostného výkonu této činnosti 

je ministerstvo po obdržení oznámení před zahájením výkonu dočasné nebo příležitostné 
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regulované činnosti podle zákona o uznávání odborné kvalifikace oprávněno ověřit odbornou 

kvalifikaci uchazeče.“. 

 

 

23. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

130 v § 86a odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) název vzdělávacího zařízení, které provádělo doplňující školení k osvědčení prvního stupně,“. 

 

 

24. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

130 v § 86a odst. 2 se slova „pořádaných“ nahrazují slovem „organizovaných“.  

 

 

25. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v dosavadním novelizačním bodu 

133 se v § 86b odst. 3 na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

„f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem.“.  

 

 

26. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. II v bodech 1, 3 a 4 se číslo „2017“ 

nahrazuje číslem „2018“. 

 

 

27. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V se před dosavadní novelizační bod 

č. 1 vkládá nový novelizační bod č. 1, který zní:  

„1.  V § 2e odst. 1 písm. c) se slova „místně příslušným“ zrušují. 

 

Dosavadní novelizační body č. 1 až 8 se přečíslují.“.   

 

 

28. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V se v dosavadním novelizačním bodě č. 1 v 

§ 2fb odst. 3 slova „a krajským úřadům“ nahrazují slovy „, krajským úřadům a příslušným 

kontrolním orgánům56)“. 

 

 

29. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V se za dosavadní novelizační bod 

č. 1 vkládá nový novelizační bod č. 2, který zní:  

„2.  V § 3a odst. 2 písm. c) se slova „s výjimkou včel“ zrušují. 

 

Dosavadní novelizační body č. 2 až 8 se přečíslují.“.   

 

 

30. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V se za dosavadní novelizační bod 

č. 2 vkládají nové novelizační body č. 3 až 6, které znějí:  

„3.  V § 3ab odst. 1 se slovo „případně“ zrušuje. 

 

 4.  V § 3ab odst. 2 písm. c) se slovo „, popřípadě“ nahrazuje slovem „a“. 

 

 5.  V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a údaje o uživateli objektu, a to 

osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo, 

popřípadě telefonní číslo nebo elektronická adresa“. 
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 6.  V § 3ab odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ a katastrální území a katastrální 

parcela, ve které se objekt nachází“. 

 

Dosavadní novelizační body č. 3 až 8 se přečíslují.“.   

 

 

31. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V se za dosavadní novelizační bod 

č. 3 vkládají nové novelizační body č. 4 až 7, které znějí:  

„4.  V § 3g se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při postupu podle tohoto odstavce 

se použije ustanovení § 141 odst. 4 správního řádu.“.  

 

 5.  V § 3g se doplňuje odstavec 16, který zní: 

„(16) V řízení o aktualizaci evidence půdy se nepoužije ustanovení o vyrozumění účastníků 

řízení o provádění důkazu mimo ústní jednání a o vydání usnesení při provádění důkazu 

ohledáním věci na místě podle správního řádu.“. 

 

 6.  V § 3h se na konci odstavce 2 doplňují slova „, s tím, že prvním úkonem ve věci je vydání 

oznámení o provedení aktualizace evidence půdy nebo oznámení o provedení aktualizace 

evidence ekologicky významných prvků“.  

 

7.  V § 3o se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) V případě chovatele včel provádí aktualizaci údajů evidence objektů Fond na základě 

informací z ústřední evidence vedené podle plemenářského zákona47); ustanovení odstavců 1 až 

4 se použije přiměřeně.“.   

 

Dosavadní novelizační body č. 4 až 8 se přečíslují.“.   

 

 

32. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) v čl. V dosavadní novelizační body č. 7 a 8 znějí:  

„7.  V § 5 odst. 1 písm. f) se za slovo „chovatel“ vkládají slova „, s výjimkou chovatele včel,“. 

 

8. V § 5 odst. 1 písmeno g) zní: 

 „g) 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.“.“. 

 

 

33. V části čtvrté (změna zákona o zemědělství) čl. VI zní:  

 

„Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

 

1. Ministerstvo zemědělství uvede evidenci hospodářství podle objektů určených k chovu 

evidovaných zvířat v oblasti chovu včel podle § 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději do prvního dne šestého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení do souladu s ústřední evidencí vedenou podle plemenářského 

zákona.  

 

2. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v součinnosti s žadatelem o poskytnutí dotace na 

druh zemědělské kultury ovocný sad aktualizuje evidenci ovocných sadů podle § 3q zákona č. 

252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, způsobem podle § 3q 
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zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 

prvního dne šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“. 

 

 

34. V části páté (změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) bod 12 

zní: 

„12. V § 3 se doplňují odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí: 

„(8) V rozsahu působnosti podle § 2 a § 3 se Ústav podílí na organizování školících, 

vzdělávacích a informačních aktivit včetně publikace výsledků a metodik. 

 

(9) Příjmy za provádění odborných zkušebních a vzdělávacích činností a dalších činností podle 

odstavců 1 písm. c) a e), 2, 5, 6 a 8 nejsou příjmy státního rozpočtu podle zákona o 

rozpočtových pravidlech27), ale jsou příjmy zvláštního účtu Ústavu, kterými jsou hrazeny 

náklady Ústavu vynaložené na jejich provádění. 

____________ 
27) § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

 

35. V části páté (změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) bod 

14 zní: 

„14. V § 8 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Orgány Celní správy České republiky poskytují na vyžádání Ústavu o kontrolované 

právnické nebo podnikající fyzické osobě, která dováží ze třetích zemí hnojiva, krmiva, krmné 

směsi, přípravky na ochranu rostlin a rostlinné produkty propuštěné do režimu volného oběhu 

tyto informace: 

a) identifikační údaje kontrolované osoby, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo 

pobytu, popřípadě místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta, 

b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované 

nomenklatuře uvedené v Příloze č. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném, celním sazebníku, v platném znění, 

c) informace o zemi odeslání a zemi původu výrobku, 

d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek a  

e) informace o realizovaných dovozech. 

Poskytnutí těchto informací není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu. 

 

(4) Ústav je oprávněn z důvodů ochrany zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a ochrany 

spotřebitele zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup zjištění a výsledky z kontrolní 

činnosti prováděné podle zvláštních právních předpisů4). Tyto informace mohou obsahovat 

a) údaje o osobě, která v rozporu se zvláštními právními předpisy4) uvedla na trh rozmnožovací 

materiál, hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek, substrát, krmivo, 

přípravek na ochranu rostlin nebo další prostředek,  

b) identifikační údaje o rozmnožovacím materiálu, hnojivu, pomocné půdní látce, pomocném 

rostlinném přípravku, substrátu, krmivu, přípravku na ochranu rostlin nebo dalším 

prostředku,   

c) povahu případného rizika, přijatá opatření a další informace nezbytné pro ochranu zdraví 

lidí, zvířat, životního prostředí a spotřebitele. 

 

(5) Zveřejňování informací podle odstavce 4 není porušením mlčenlivosti podle kontrolního 

řádu a správního řádu.“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 23. května 2017 
 

 

 

B. Poslanec Petr Kudela 

SD 6386 

 

 

1. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v novelizačním bodu č. 113 v § 79e 

odst. 2 se číslo „500 000“ nahrazuje číslem „750 000“. 

 

2. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v novelizačním bodu č. 115 se číslo 

„1 500 000“ nahrazuje číslem „2 000 000“. 

 

3. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v novelizačním bodu č. 116 v § 79g 

odst. 2 se číslo „3 000 000“ nahrazuje číslem „4 000 000“. 

 

4. V části první (změna zákona o rostlinolékařské péči) v čl. I v novelizačním bodu č. 117 se číslo 

„5 000 000“ nahrazuje číslem „6 000 000“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 24. května 2017 

 

 

 

 

Josef Kott, v.r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru 
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