
ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Hlavním principem navrhované úpravy je jednoznačně definovat obsah a rozsah 
základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního, druhého a třetího 
stupně a náležitosti osvědčení prvního, druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky na ochranu rostlin, definovat obsah a rozsah kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem pro vydání osvědčení prvního stupně, stanovit způsob provedení zkoušky 
pro vydání osvědčení druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin a určit vybrané obory vzdělání, jejichž absolventi se považují 
za držitele prvního nebo druhého stupně. 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zpřesnění a zjednodušení podmínek pro 
získání osvědčení prvního, druhého a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání 
s přípravky na ochranu rostlin a jednoznačně definovat způsob a náležitosti tohoto získání.  

 
Navrhovaná úprava jednoznačně přispěje k příznivější situaci v organizaci školení pro 

podniky manipulující s přípravky na ochranu rostlin jak v lesním hospodářství, tak i pro 
ostatní obory a sezónní pracovníky, a současně sníží finanční náklady na tato školení.  

 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro 

získání osvědčení prvního stupně byl neúměrně velký a zatěžoval vlastníky lesů jak 
organizačně tak i ekonomicky, bylo přihlédnuto k jejich rozdílným úlohám a povinnostem 
v rámci odborné způsobilosti prvního stupně a řešení bylo navrženo formou kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem v délce šesti hodin. Tento kurz také umožní u všech 
oborů, kterých se odborná způsobilost týká, rychlé a dočasné proškolení nových 
zaměstnanců a brigádníků v době sezóny. 

 
Z důvodu toho, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) 

podle zákona vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 
je v návrhu vyhlášky zakomponována povinnost zaměstnavatele písemně oznámit 
proškolené osoby, které se staly držiteli osvědčení prvního stupně. 

 
Na základě požadavků zemědělské praxe na zvýšení kvalifikovanosti a uplatnitelnosti 

absolventů zemědělských oborů v oblasti ochrany rostlin, návrh vyhlášky, rovněž s ohledem 
na znalosti absolventů vybraných oborů vzdělání, považuje tyto absolventy za držitele 
osvědčení prvního nebo druhého stupně v období 3 let od data získání tohoto vzdělání. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že absolventi vysokoškolského magisterského studijního 

programu „Rostlinolékařství“ se považují za držitele osvědčení třetího stupně, jsou způsobilí 
k činnosti ve všech třech stupních odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. 
 

Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností získaných Ústavem je třeba zřídit 
základní kurz pro vydání osvědčení třetího stupně a doplnit časové limity pro kurzy k 
odborné způsobilosti třetího stupně. Předkládaný návrh vyhlášky navrhuje konkrétní časové 
limity pro jednotlivé kurzy k odborné způsobilosti třetího stupně (základní kurz v délce 18 
vyučovacích hodin a rozsah školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je 8 
hodin). Z dosavadní praxe jednoznačně vyplývá, že je třeba zpřesnit a sjednotit způsob 
provedení zkoušky pro vydání osvědčení druhého a třetího stupně. Z tohoto důvodu se nově 
upřesňují podmínky složení zkoušky pro získání osvědčení druhého a třetího stupně. Dále je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNARSK4YCT)



2 
 

potřeba jasně formulovat situaci, pokud zkoušený u zkoušky neuspěje a opakuje písemný 
test v jiném termínu. 

 
Navrhovaná úprava nově upřesní řízení zkoušky dle Zkušebního řádu vydaného 

a zveřejněného Ústavem a povinnost zveřejnění zadání zkušebních otázek na internetových 
stránkách Ústavu. Zveřejnění zadání zkušebních otázek umožní směřovat uchazeče ke 
konkrétním tématům, které jsou u zkoušky aktuálně vyžadovány.   

 
Vzhledem ke skutečnosti, že některé učebny neměly při školení k dispozici 

technickou kapacitu pro praktickou výuku, je navrhováno vybavení  případnou technickou 
kapacitou. 

 
Pro možné riziko nedodržení stanovených hodin školení a následně možnému vzniku 

zneužití odborné způsobilosti a ohrožení bezpečného používání pesticidů, bylo nově 
navrženo vyjmout možnost školení dálkovým způsobem a přes počítačovou aplikaci 
umožňující účast na kurzu. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným 
v § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 86b 
odst. 3 zákona: 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
 Předložený návrh vyhlášky souvisí s předpisy Evropské unie a s právem Evropské 
unie je plně slučitelný, a to konkrétně s těmito předpisy: 
 

 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. 

 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Vyhláška č. 206/2012 Sb., ze dne 6. června 2012, o odborné způsobilosti pro 

nakládání s přípravky. 
 

Hlavním účelem vyhlášky č. 206/2012 Sb. bylo a je definovat obsah a rozsah 
základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního, druhého a třetího 
stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a náležitosti 
těchto osvědčení. Definovat způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení druhého 
a třetího stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 
 

Vzhledem k nejasnostem již od začátku platnosti současné vyhlášky je navrhován 
rozsah základního kurzu pro získání osvědčení třetího stupně v délce 18 vyučovacích hodin 
a rozsah školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně 8 hodin. Ukázala se i 
potřeba zakomponovat do návrhu vyhlášky zmínku o řízení zkoušky Zkušebním řádem, který 
vydává a zveřejňuje na svých webových stránkách Ústav a na tomto webu zakomponovat 
povinnost zveřejnění zadání zkušebních otázek, pro lepší orientaci uchazeče. 

 
Vzhledem k rozdílným úlohám a povinnostem v rámci odborné způsobilosti prvního 

stupně se ukázalo, že stanovený rozsah základního kurzu 12 hodin a doplňujícího školení 
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pro vydání osvědčení prvního stupně 8 hodin je pro některé skupiny proškolených osob 
zbytečně dlouhý, pro jiné ale adekvátní. Proto návrh vyhlášky navrhuje situaci řešit kurzem 
organizovaným zaměstnavatelem. 

 
Předkládaný návrh vyhlášky předpokládá, že absolventi vysokoškolského 

magisterského studijního programu „Rostlinolékařství“ se považují za držitele osvědčení 
třetího stupně a jsou způsobilí k činnosti ve všech třech stupních odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky 

 
Současná vyhláška umožňuje pro pořádání základních kurzů a doplňujícího školení 

provozování počítačové aplikace umožňující účast na kurzu nebo školení dálkovým 
přístupem, zabezpečené vzdělávacím zařízením. V předkládaném návrhu je pro riziko 
zneužití a nedodržení předepsaného postupu a hodin školení tato možnost odstraněna. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
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 novely vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty.  
 

Úprava přináší části zaměstnavatelů v oblasti lesního hospodářství a všem oborům, 
kterých se odborná způsobilost týká, příznivější podmínky pro jejich činnost, zejména tím, že  

 pro sezónní zaměstnance (brigádníky) v lesním hospodářství, kteří používají prostředky 
na ochranu rostlin pouze okrajově, při práci s těmito chemickými přípravky dojde ke 
snížení rozsahu předepsaných hodin potřebných k absolvování školení prvního stupně; 

 pro nové zaměstnance a brigádníky v době sezóny u všech oborů, kterých se týká 
odborná způsobilost, vzniká snížením rozsahu předepsaných hodin potřebných 
k absolvování školení prvního stupně možnost rychlého a dočasného proškolení 

 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K bodům 1 až 4 (§ 1) 
 

Předmět právní úpravy byl upraven v návaznosti na změnu zmocňovacího ustanovení 
obsaženého v § 86b odst. 3 zákona. 
 
K písmenu b): 

 
Nově se stanoví vybrané obory vzdělání, jejichž absolventi se od data získání 

středního odborného vzdělání s výučním listem a středního odborného vzdělání s maturitní 
zkouškou nebo studia na vysoké škole z vybraných magisterských studijních programů 
považují v období 3 let za držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně v souladu s § 86 
odst. 1 zákona. Jedná se o obory, které mají rámcový program náplně pořádaných kurzů 
zahrnutý ve svých učebních osnovách. Absolventi těchto vybraných oborů budou 
proškolenou náplň kurzu vykonávat v příslušných činnostech v praxi. 

 
K písmenu c):  
 

V návaznosti na nové znění § 86 odst. 2 zákona se nově přidává obsah a rozsah 
jiného obsahem a rozsahem srovnatelného školení a způsob zveřejnění tohoto odborného 
školení, na základě jehož absolvování lze prodloužit platnost osvědčení druhého stupně. 
Obsah a rozsah všech těchto školení lze dohledat ve věstníku Ministerstva zemědělství (dále 
jen „ministerstvo“). Všechny kurzy a odborná školení jsou pak vyvěšeny na internetových 
stránkách Ústavu. 
 
K písmenu d): 
 

Nově se upravuje obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně 
S ohledem na nejasnosti spojené s výkladem dosavadního znění vyhlášky a z důvodu 
sjednocení postupu při vydání osvědčení s ostatními stupni odborné způsobilosti, bylo třeba 
zřídit základní kurz pro vydání osvědčení třetího stupně a doplnit časové limity pro kurzy k 
odborné způsobilosti třetího stupně. 

 
K písmenům e) a f): 
 

Nově se upravuje obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem pro 
vydání osvědčení prvního stupně a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem. Praxe ukázala, že pro některé školené pracovníky v rámci školení pro 
získání osvědčení prvního stupně je požadovaná doba základního kurzu zbytečně dlouhá, 
pro ostatní, ale nelze dobu kurzu zkrátit, proto návrh vyhlášky navrhuje situaci řešit kurzem 
organizovaným zaměstnavatelem. 

. 
K bodu 5 (§ 1a) 
 

Stanovují se vybrané obory vzdělání, jejichž absolventi se považují v období 3 let za 
držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně a to s ohledem na skutečnost, že v těchto 
oborech je součástí osnovy výuky náplň kurzů a školení o odborné způsobilosti upravených 
touto vyhláškou. Absolventi těchto vybraných oborů budou proškolená témata kurzu 
vykonávat v příslušných činnostech v praxi. Jedná se pouze o obory vzdělání 41 - 51 - H/01 
Zemědělec – farmář, 41 - 55 - H/01 Opravář zemědělských strojů a 41 - 52 - H/01 Zahradník 
v rámci středního vzdělání s výučním listem, o obory vzdělání 41 - 04 - M/01 
Rostlinolékařství, 41 - 41 - M/01 Agropodnikání, 41 - 42 - M/01 Vinohradnictví, 41 - 44 - M/01 
Zahradnictví,  41 - 45 - M/01 Mechanizace a služby v rámci středního vzdělání s maturitní 
zkouškou a vysokoškolský magisterský studijní program Fytotechnika.  
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K bodům 6 až 9 (§ 3) 
 

K odstavci 5: 
 

Z dosavadní praxe jednoznačně vyplývá, že je třeba zpřesnit a sjednotit způsob 
provedení zkoušky pro vydání osvědčení druhého a třetího stupně. Z tohoto důvodu se 
v odstavci 5 nově upřesňuje písemný test, tím že je zde stanovený přesný počet otázek 
(25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti veřejného zdraví). 

 
Praxe rovněž ukázala, že je třeba jednoznačně a jasně formulovat  případ, kdy 

zkoušený neuspěje u zkoušky. V takovém případě má zkoušený možnost zkoušku opakovat 
v jiném termínu. Zkoušku však lze absolvovat nejpozději do 12 měsíců od data absolvování 
základního kurzu nebo doplňujícího školení. 

 
K odstavci 6: 

 
Návrh předpokládá, že se zkouška řídí Zkušebním řádem, který vydává a zveřejňuje 

na svých internetových stránkách Ústav. Zkušební řád obsahuje souhrn informací v podobě 
jednoduchého návodu o postupu a průběhu zkoušky (informace o termínech zkoušek, 
žádosti o provedení zkoušky, jejím podání a předložení požadovaných dokladů k žádosti, 
informace o zkušební komisi, průběhu zkoušky a vystavení osvědčení). Tento souhrn 
umožňuje danému žadateli se lépe zorientovat, jak postupovat, jak bude zkouška probíhat 
a co musí splnit. Znění zkušebních otázek se zveřejní na internetových stránkách Ústavu, 
pro lepší orientaci uchazeče. 

 
K odstavci 8: 

 
V návaznosti na § 86 odst. 2 zákona se nově upravuje způsob zveřejnění jiného 

obsahem a rozsahem srovnatelného školení, na základě jehož absolvování lze prodloužit 
platnost osvědčení druhého stupně. Všechny kurzy a odborná školení jsou vyvěšeny na 
internetových stránkách Ústavu. 
 
K bodům 10 až 15 (§ 4) 

 
K odstavcům 1 až 4: 

 
S ohledem na nejasnosti spojené s výkladem stávajícího znění vyhlášky a z důvodu 

sjednocení postupu vydání osvědčení třetího stupně s ostatními stupni odborné způsobilosti, 
bylo třeba zřídit základní kurz pro vydání osvědčení třetího stupně a doplnit časové limity pro 
kurzy odborné způsobilosti třetího stupně. Návrhem je upřesněn obsah základního kurzu a 
stanoven rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně. Byl dohodnut časový 
limit 18 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky. 

 
 Dále je v návaznosti na § 86 odst. 3 zákona nově upraven rozsah školení pro 

prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně, a to 8 vyučovacích hodin. Do této doby není 
započítán čas pro vykonání zkoušky. Za vyučovací hodinu je považováno 45 min. 

 
K odstavci 5: 
 

Praxe ukázala, že je třeba jednoznačně a jasně formulovat  případ, kdy zkoušený 
neuspěje u zkoušky. Ustanovení je obdobné jako v případě zkoušky pro vydání osvědčení 
druhého stupně (§ 3 odst. 5).  

 
K odstavci 8: 
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Návrh předpokládá, že se zkouška řídí Zkušebním řádem, který vydává a zveřejňuje 
na svých webových stránkách Ústav – dále viz odůvodnění k § 3 odst. 6.  

 
 

K bodům 16 a 26 (§ 5 odst. 2 a přílohy č. 3 a 4) 
 

Jedná se o legislativně technickou změnu související se sloučením Státní 
rostlinolékařské správy s Ústavem, které bylo provedeno zákonem č. 279/2013 Sb. 
 
K bodu 17 (§ 6) 

 
Je nově umožněno, aby učebna, kde se pořádají základní kurzy a doplňující školení 

nebyla vybavena technickou kapacitou pro praktickou výuku, a to z toho důvodu, že 
v některých případech nebylo možné zajistit místo pro stroje určené k ochraně rostlin apod. 

 
Z důvodu možného rizika nedodržení stanovených hodin školení a následně 

možnému vzniku zneužití odborné způsobilosti a ohrožení bezpečného používání pesticidů, 
se znemožňuje absolvovat školení dálkovým způsobem přes počítačovou aplikaci 
umožňující účast na kurzu, zabezpečenou vzdělávacím zařízením.  

 
K bodu 18 (§ 6a) 

 
Nově se upravuje obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem pro 

vydání osvědčení prvního stupně a způsob prokázání absolvování kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem, a to v návaznosti na § 86 odst. 1 zákona, který tento nový kurz upravuje. 
V praxi se ukázaly rozdílné úlohy a povinnosti v rámci odborné způsobilosti prvního stupně a 
stanovený rozsah základního kurzu 12 hodin a doplňujícího školení pro vydání osvědčení 
prvního stupně 8 hodin je tudíž pro některé skupiny proškolených osob zbytečně dlouhý, pro 
jiné však adekvátní. Tato situace je řešena kurzem organizovaným zaměstnavatelem v délce 
šesti vyučovacích hodin, kdy za vyučovací hodinu je považováno 45 minut. Pro nové 
zaměstnance a brigádníky v době sezóny u všech oborů, kterých se týká odborná 
způsobilost, vzniká snížením rozsahu předepsaných hodin potřebných k absolvování školení 
prvního stupně možnost rychlého a dočasného proškolení. Tento kurz také umožní snížit 
rozsah předepsaných hodin potřebných k absolvování školení prvního stupně pro sezónní 
zaměstnance (brigádníky) v lesním hospodářství, kteří používají prostředky na ochranu 
rostlin pouze okrajově.  

 
Obsah kurzu zůstává stejný a je dán přílohou č. 1 k  vyhlášce. Náležitosti osvědčení 

prvního stupně je také dáno přílohou č. 2 k této vyhlášce. 
 

 Pro vedení evidence o osvědčeních o odborné způsobilosti a možnosti následné 
kontrolní činnosti dodržování této povinnosti je zaměstnavateli uloženo neprodleně po 
ukončení zaměstnavatelem organizovaného kurzu písemně oznámit Ústavu všechny osoby, 
které byly proškoleny a staly se držiteli osvědčení prvního stupně. Osoby jsou identifikovány 
jménem a příjmením, datem a místem narození a místem trvalého bydliště. 

 
K bodům 19 až 24 (příloha č. 1) 
 

Z důvodu uvedení obsahu základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně je 
doplněn obsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího stupně  

 
Návrh vyhlášky ukládá povinnost, že časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu 

organizovaného zaměstnavatelem, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného 
zdraví, zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným 
povinnostem držitelů osvědčení prvního stupně odborné způsobilosti. 
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V příloze č. 1 se na několika místech nově výslovně akcentuje ochrana životního 
prostředí obecně a zvláště pak ochrana vodních zdrojů povrchových a podzemních vod, a to 
z důvodu zásadního významu jejich ochrany a dodržení požadované kvality pitné vody.  

 
K bodu 25 (příloha č. 2) 

 
Je nahrazen pojem „vzdělávací instituce“ pojmem „vzdělávací zařízení“, a to z toho 

důvodu, že tento pojem používá zákona o rostlinolékařské péči. Dále je přidán 
zaměstnavatel v náležitostech osvědčení prvního stupně a odstraněno č.j., z důvodu, že č.j. 
nevydává Ústav. 

 
Dle zákona je upravena platnost osvědčení na 3 roky od data vydání osvědčení nebo 

do konce kalendářního roku (u kurzů organizovaných zaměstnavatelem). 
 
Jsou vyznačeny povinné údaje na osvědčení. 
 

K Čl. II 
 

Účinnost je stanovena ke dni, kdy nabude účinnosti zákon č.299/2017 Sb., 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. 
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