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II. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky je naplnění zmocňovacího ustanovení obsaženého  
v § 88 odst. 1 písm. d) návrhu zákona č. …..   /2017, kterým se mění zákon  č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Návrh vyhlášky upravuje v souladu se zákonným zmocněním podrobnosti k ochraně včel, 
zvěře a dalších necílových organismů při používání přípravků na ochranu rostlin, které 
nebyly dosud v platné právní úpravě obsaženy, případně v návaznosti na změnu zákona 
upravuje dosavadní úpravu. 
V souvislosti se změnou zákonného ustanovení upravující způsob informování o umístění 
včelstev se tato ustanovení vyhlášky stala neaplikovatelná. 
Další změny jsou podmíněny rozvojem vědeckého poznání, což umožňuje například lépe 
určit dobu letu včel a stanovit tak interval mezi dvěma aplikacemi. 
V návaznosti na aplikační praxi se navrhuje přesnější vymezení pojmu svažitý pozemek, 
konkretizace postupu při odběru vzorků pro šetření úhynu včel, či výslovná úprava bezpečné 
aplikace přípravků proti plzákům. 
 
2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
 
Zákon č. 326/2004 Sb. po schválení návrhu jeho novely, (sněmovní tisk č. 862) dozná 
několik zásadních změn, které je třeba promítnout do dosavadní vyhlášky č. 327/2012 Sb., o 
ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin.  
 
V důsledku změny zákonné úpravy v oblasti informování o stanovištích včelstev a včelařů je 
třeba text vyhlášky přizpůsobit vypuštěním těchto ustanovení. 
Rovněž došlo ke změně číslování ustanovení zákona, které obsahují zmocnění k vydání 
vyhlášky, což se musí projevit ve formálních úpravách textu. 
 
V návaznosti na poznatky každodenní praxe došlo k zpřesnění úpravy těchto institutů: 

a) definice svažitého pozemku, 
b) rozšíření náležitostí oznámení o aplikaci rodenticidů oprávněnému uživateli honitby, 
c) výslovná úprava některých opatření při aplikaci rodenticidů a moluskocidů, 
d) pravidlo pro aplikaci přípravků na svažitých pozemcích, 
e) precizace ustanovení o odběru vzorů uhynulých ryb a včel. 

V návaznosti na vědecké poznatky došlo k úpravě definice denního letu včel. 
 
Navrhované změny jsou v souladu se zákonným zmocněním. 
 
 
3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
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Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie, konkrétně se směrnicí 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.  
Navrhovaná úprava není ani v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádná pravidla, která by již nebyla v právním řádu České 
republiky zavedena. Naopak vyhláška již neobsahuje úpravu hlášení stanovišť včelstev, a 
tedy snižuje náklady včelařů. 
 
5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ani v oblasti 
rovného postavení žen a mužů. 

 
6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Vzhledem k předmětu návrhu vyhlášky nelze předpokládat žádná korupční rizika. 
 
8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
Návrh vyhlášky je obsažen v příloze k dopisu č. j. 16982/2015-OHR ze dne 31. 12. 2015, 
který zaslal tehdejší ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří 
Dienstbier ministru zemědělství. Z jeho posouzení vyplývá, že se u navrhované vyhlášky 
nemusí zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA).  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodu 1  
Jedná se o zpřesnění textu, neboť necílovým organismem jsou i včely, zvěř a vodní 
organismy. 
 
K bodu 2 
Stanovení ukončení doby denního letu včel je zcela zásadním opatřením k ochraně včel 
jakožto necílových organismů. Definice vychází z životního cyklu včel a jejich chování a byla 
stanovena na základě výsledků pozorování Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o. 
Důvodem doplnění této definice do vyhlášky je jednoznačné určení času, kdy končí denní let 
včel a lze aplikovat přípravky nebezpečné pro včely, což v současném znění vyhlášky chybí 
a činí to problémy jednak profesionálním zemědělcům při určení času, kdy mohou aplikace 
přípravků nebezpečných pro včely nebo směsí nebezpečných pro včely začít aplikovat, a 
následně inspektorům Ústavu z hlediska kontroly dodržování požadavků na ochranu včel. 
 
K bodu 3 
Jedná se o zpřesnění definice. Stávající text nedůsledně odděluje vodní organismy, které 
jsou definovány v písm. g). 
  
K bodu 4 
Definice svažitého pozemku se upravuje v návaznosti na poznatky z aplikační praxe. 
Dochází totiž k častým neshodám mezi zemědělci a inspektory Ústavu, zda mohl být 
přípravek použit nebo ne. Hodnocení pro omezení aplikace přípravků na svažitých 
pozemcích je prováděno na sklon svahu ≥ 3° a proto musí být definice pojmu upravena. 
 
K bodu 5 
Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na změnu zákona. 
 
K bodu 6 
Právní úprava klasifikace chemických směsí ve vztahu ke včelám je předmětem zákona. 
S ohledem na novelu zákona jsou tato ustanovení ve vyhlášce nadbytečná. 
 
K bodu 7  
S ohledem na snížení reziduální zátěže včel při provádění aplikací přípravku, směsi 
přípravků nebo směsí přípravku s pomocným prostředkem a hnojivem v rámci jednoho dne 
je stanovena ochranná lhůta 12 hodin mezi těmito aplikacemi se zohledněním jejich 
nebezpečnosti pro včely. Toto ustanovení zaručuje, že negativní důsledky aplikací přípravků 
a jejich směsí pro včely budou minimalizovány.  
 
K bodu 8 
Novela zákona zjednodušila administrativu spojenou s oznamováním umístění včelstev. 
Z tohoto důvodu je třeba zrušit § 7 a 8 vyhlášky. 
 
K bodu 9 
V návaznosti na realizované sloučení Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu zemědělského dochází ke změně označení příslušného orgánu. 
 
K bodu 10 
Ustanovení reaguje na možnost provést ošetření pozemku i jinou osobou (zpravidla se jedná 
o službu) než osobou, která na této půdě zemědělsky hospodaří. 
 
K bodu 11 
Jedná se o zpřesnění textu na základě poznatků z aplikační praxe. 
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K bodu 12 
Navrhovaná úprava sleduje cíl zpřesnění informací, které je profesionální uživatel povinen 
poskytnout uživateli honitby a Ústavu před zahájením aplikace přípravku. Dávkování 
přípravku je uváděno v množství granulí na 1 noru a předpokládané celkové množství je 
odhad spotřebovaného množství přípravku v kg na výměru ošetřovaného pozemku.  
 
K bodu 13 
Mění se preferovaný způsob identifikace pozemku, přičemž při definování místa aplikace 
přípravku je třeba pracovat s termínem díl půdního bloku, nikoli půdní blok. Půdní blok je 
tvořen veškerou zemědělsky užívanou půdou a je dělen na díly půdních bloků, které jsou 
obhospodařovány konkrétním uživatelem a mají identifikovánu konkrétní kulturu, což je 
smyslem požadované identifikace ošetřovaného území.  
 
Identifikační číslo dílu půdního bloku je složeno z čísla čtverce a čísla dílu půdního bloku. 
Číslo čtverce označuje příslušnost dílu půdního bloku do mapového čtverce 10 x 10 km, 
určuje, ve které části republiky se uvedený díl půdního bloku nachází. Číslo dílu půdního 
bloku je číslo konkrétní plochy v rámci tohoto čtverce, proto je nezbytné používat termín 
identifikační číslo dílu půdního bloku.  
 
K bodu 14 
Právní úprava obsažená v dosavadním § 10 ztratila novelizací zákona a jeho § 51 odst. 9 
svůj význam, a proto je § 10 zrušen. 
 
K bodu 15 
Díky široké škále přípravků na ochranu rostlin není reálně možné jak z praktických tak 
ekonomických důvodů stanovit obecná jednotně uplatňovaná opatření pro aplikaci všech 
přípravků. Ochranná opatření se stanovují v povolení každého přípravku s ohledem na jeho 
vlastnosti. 
S ohledem na dosavadní zkušenosti spojené s nebezpečím nesprávné aplikace rodenticidů 
(jedy proti hlodavcům) a moluskocidů (jedy proti slimákům a plzákům) spočívajícím 
v častějším výskytu otrav necílových organismů (ptáci, psi, kočky) jsou zavedena zvláštní 
opatření k předcházení těmto otravám. 
 
K bodu 16 
Obecnou úroveň ochrany necílových organismů nově upravuje § 11 odst. 1. Dosavadní § 12 
je tedy nadbytečný. 
 
K bodu 17 
Jedná se o legislativně technickou úpravu. Název § 13 bude odpovídat znění zmocňovacího 
ustanovení. 
 
K bodu 18 
Ochrana vod, vodních organismů a některých dalších necílových organismů je primárně 
zajišťována, tak jako u jiných chemických přípravků, prostřednictvím standardních vět a 
pokynů a dalších podmínek, za kterých bylo užití přípravku povoleno. Navrhované 
ustanovení jasně deklaruje tuto skutečnost uživatelům. 
 
K bodu 19 
Úprava obsažená v odstavci 2 fakticky opisovala to, co již stanoví odstavec 1. Z tohoto 
důvodu je navrženo jeho vypuštění. 
 
K bodu 20  
Ochranné vzdálenosti jsou předmětem zjišťování v řízení o povolení přípravku. Pokud je 
nutno tyto vzdálenosti stanovit, jsou tyto vzdálenosti stanoveny v rozhodnutí o povolení, 
přičemž držitel povolení má povinnost tyto ochranné vzdálenosti uvádět na etiketě přípravku. 
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Ve zvláštních případech zákon předpokládá nahrazení povolení nařízením Ústavu o 
rozšíření povolení na menšinová použití nebo nařízením Ústavu vydaném v případě 
mimořádných stavů v ochraně rostlin.  
 
 
K bodu 21 
Navrhuje se do výčtu pozemků, v jejichž sousedství může být prováděna aplikace přípravků 
na ochranu rostlin, doplnit rovněž lesní pozemek. V praxi se jedná o další hospodářsky 
využívaný pozemek, přičemž jeho vlastnosti lze mít za obdobné jako v případě 
zemědělského pozemku. Není důvod znevýhodňovat zemědělského podnikatele, jehož 
pozemky sousedí s lesním pozemkem oproti podnikateli, jehož pozemky sousedí s jinými 
zemědělskými pozemky.  
 
K bodu 22 
Ustanovení zpřesňuje dosavadní úpravu tím, že jednoznačně stanoví, že se jedná o zařízení 
omezující nežádoucí úlet, což je pojem, se kterým pracuje zákon. 
Zkrácení ochranné vzdálenosti není možné, pokud má přípravek takové vlastnosti, které 
vylučují jakékoliv zkrácení vzdálenosti. 
 
 
K bodu 23 
Navrhované znění má na základě zkušeností z kontrol dodržování vět k ochraně vodních 
organismů na svažitých částech pozemků za cíl jednoznačně upravit zákaz zkrácení 
ochranné vzdálenosti pomocí zařízení omezujícího nežádoucí úlet.  
 
K bodu 24 
Jedná se o formulační a legislativně technické změny. 
 
 
K bodu 25 
Jedná se o legislativně technickou změnu. 
 
K bodu 26 
V návaznosti na dosavadní zkušenosti dochází ke zpřesnění úpravy odběru vzorků. 
Ustanovení jasně popisuje činnosti Ústavu a Státní veterinární správy při odběru vzorků, 
včetně nezbytného množství těchto vzorků. 
 
K čl. II 
Účinnost vyhlášky bude stanovena v návaznosti na účinnost novely zákona  
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