
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při 
použití přípravků na ochranu rostlin 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana 
Jurečky, čj. 35817/2017-MZE-12152, ze dne 7. září 2017, s termínem dodání stanovisek do 29 září 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

Ministerstvo financí 
 
 

Připomínky: 

1. Do Odůvodnění, do části „4) Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad…“ doporučujeme doplnit informaci, 
že v souvislosti s předloženým materiálem nejsou 
předpokládány zvýšené hospodářské a finanční dopady 
na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty.  

 

Akceptováno 

2. V Odůvodnění na str. 1 doporučujeme ověřit, zda je v 1. 
odstavci po formální stránce správně uveden název 
zákona.  
 

Akceptováno 
 

Navrhujeme uvést ve znění: 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. 

3. V Odůvodnění na str. 1, v části „2) Zhodnocení 
souladu…“ se uvádí „Zákon č. 326/2004 Sb. po schválení 
návrhu jeho novely, (sněmovní tisk č. 862) dozná několik 
zásadních změn…“. K tomuto poznamenáváme, že 
sněmovní tisk č. 862, resp. daný zákon již byl 19. 9. 2017 
vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 
299/2017 Sb. Daný text v Odůvodnění by tedy měl být 
aktualizován.  

Akceptováno 
 

Navrhované znění zákona viz připomínka výše. 

4. V úvodní větě vyhlášky doporučujeme nezavádět Akceptováno 
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legislativní zkratku (tj. vypustit slova „(dále jen „zákon“)“, 
neboť její zavedení nemá smysl (v návrhu předkládané 
vyhlášky se používá pouze v reformulovaném ustanovení 
§ 11, které se stane součástí původní vyhlášky, kde toto 
legislativní zkratka již zavedena je). 

5. V čl. I v uvozovací větě je třeba za slovo „rostlin“ doplnit 
slova „se mění takto“. 

Akceptováno 

6. K bodu 2 - § 2 nové písmeno d) pojednává o časovém 
úseku, kdy nastává ukončení denního letu včel. Protože 
se jedná o časový úsek, je třeba hovořit nejenom o jeho 
začátku, ale i o jeho konci. Proto jsme názoru, že je třeba 
doplnit navrhovanou dikci o další dvě zpřesňující 
podmínky, jak činíme v navrhované dikci níže. 

Akceptováno jinak 
 
Cílem nového ustanovení je jednoznačně definovat, kdy 
dochází k ukončení denního letu včel v daný kalendářní 
den. Pro aplikaci POR nebezpečných pro včely, je 
rozhodující začátek tohoto okamžiku. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno tak, aby tato skutečnost 
byla nesporná. 
 
Znění definice bylo konzultováno s Výzkumným ústavem 
včelařským na základě chování včel. 
Důležitým aspektem pro aplikaci přípravků označených 
jako nebezpečné pro včely je to, zda se jedná o porost 
navštěvovaný včelami, což je definováno v § 2 písm. a) 
vyhlášky – tzn., na kvetoucí porost, rostliny s výskytem 
medovice, mimokvětního nektaru. Pro včely je důležitý 
nejen pyl, ale také voda, která může být po brzké jarní 
aplikaci kvetoucího porostu pro včely riziková. 
 
d) ukončením denního letu včel okamžik, který nastane 
hodinu po západu slunce nebo 15 minut poté, kdy teplota 
vzduchu klesne a zůstane pod 12°C, podle toho, která z 
těchto dvou situací v daný kalendářní den nastane dříve, 
 
 

7. K bodu 2 - máme za to, že není třeba hovořit o denním 
letu včel, ale postačuje hovořit pouze o letu včel  - v noci 
včely zřejmě nelétají.  

Vysvětleno 
 

Cílem navrhované definice bylo charakterizovat, kdy 
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dochází k ukončení denního letu včel v daný kalendářní 
den. Pro aplikaci POR nebezpečných pro včely, je 
rozhodující začátek tohoto okamžiku. (také vizte výše) 
 

8. K bodu 2 - z legislativních hledisek doporučujeme, aby 
nově formulované písmeno d) bylo – při potřebném 
zpřesnění – osamostatněno jako odstavec 2 v § 2, a 
dosavadní text paragrafu byl označen jako odstavce 1. 

Pokud by bylo toto doporučení přijato, je třeba dosavadní 
novelizační bod 2 vypustit, novelizační body 3 a 4 označit 
jako body 2 a 3 a bod 4 formulovat takto: 

„4. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. 
Doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Pro účely této vyhlášky nastává skončení letu včel 
hodinu po západu slunce daného kalendářního dne a 
končí hodinu po východu slunce dne následujícího nebo 
nastává 15 minut poté, kdy teplota vzduch klesla a 
zůstává pod 12o C, a končí 15 minut poté, kdy teplota 
vzduch stoupne a zůstává nad 12o C, popřípadě nastala-li 
kombinace těchto podmínek.“.  

Z námi navrhované dikce je vypuštěno sousloví „časový 
úsek“, protože z dikce je zřejmé, že se o časový úsek 
jedná a není to třeba zvlášť uvádět. Rovněž dovětek 
„popřípadě nastala-li kombinace těchto podmínek“ má 
v navrhované dikci svoje místo: lze si představit (a 
v realitě jistě nastává) např. situaci, kdy v určitý den 
nastane skončení letu včel hodinu po západu slunce, 
ale následující den nezačne hodinu po východu slunce, 
ale začne až v 10:15 hod., protože až v 10:00 hod. 
dosáhla teplota 12o C.  

 

Vysvětleno 
 

vizte výše 

9. V bodu 8 doporučujeme vložit za slovo „se“ slova „včetně 
nadpisu nad § 7 nadpisů § 7 a 8“.  

Akceptováno 
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10. V bodu 14 doporučujeme vložit za slovo „se“ slova 
„včetně nadpisu“. 

 

Akceptováno 

11. V bodu 15 v uvozovací větě vložit za slova „§ 11“ slova 
„včetně nadpisu“. 

 

Akceptováno 

12. Nadpis § 11 (mimo jeho část v hranatých závorkách) 
doporučujeme provést tučným písmem. 

 

Vysvětleno 
 

Nadpisy ve vyhlášce nejsou proveden tučným písmem. 

13. V § 11 odst. 1 doporučujeme systematicky zařadit slovo 
„se“ již za slova „mimo zvěř“ a toto slovo za slovem 
„přípravku“ vypustit.  

Akceptováno 

14. V bodu 18 - § 13 odst. 1 systematicky zařadit slovo „se“ 
již za slova „1 až 3“ a toto slovo za slovem „přípravku“ 
vypustit. 

Akceptováno 

15. Bod 26 - § 14 : V zájmu jednotnosti dikce doporučujeme 
reformulovat § 14 celý z hlediska logické posloupnosti, při 
určitém zpřesnění textu odstavce 2 a jeho rozčlenění na 
více odstavců s přihlédnutí k jeho obsahu a při celkové 
reformulaci dosavadního odstavce 3, takto:  

   „26. § 14 včetně nadpisu zní: 
„ § 14 

Způsob odběru vzorku při šetření příčin 
úhynu včel, zvěře a ryb 
(K § 51 odst. 4 zákona) 

„(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská 
veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu 
nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného 
porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí 
být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a 

Vysvětleno 
 

Znění § 14 odst. 1 a 2 novely vyhlášky bylo koncipováno 
z důvodu jednotnosti prováděných úkonů v rámci odběru 
vzorků KVS a ÚKZÚZ vždy do jednoho odstavce, a to vše 
k odběrům vzorků při šetření otravy včel do odstavce 1 a 
shodně k odběru všech vzorků při šetření příčin úhynu ryb 
do odstavce 2.  
Navrhovaná úprava připomínky zvyšuje počet odstavců 
ustanovení § 14 a způsobuje rozdělení textu, který se týká 
postupu při odběru vzorků při šetření příčin úhynu ryb do 
odst. 2, 4 a 5, což podle našeho názoru přináší 
nejednotnost do celého ustanovení § 14. 
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neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18°C a 
nižší do doby doručení stejnému státnímu veterinárnímu 
ústavu k provedení analýzy.  

(2) K vyšetření příčin uhynutí ryb nebo příznaků 
otravy ryb odebírá krajská veterinární správa vzorek ryb v 
nádržích s jednodruhovou obsádkou v počtu 5 až 20 kusů 
podle hmotnosti a okolností úhynu a v nádržích s 
vícedruhovou obsádkou a v tekoucích vodách vzorek ryb 
v počtu 3 až 5 kusů od druhů nejčastěji se objevujících 
mezi rybami s příznaky otravy nebo uhynulými rybami. 
Současně odebere krajská veterinární správa vzorky 
znečištěné vody v množství 4 litrů, popřípadě sedimenty 
dna o hmotnosti 2 kg.  

(3) K vyšetření příčin uhynutí zvěře nebo příznaků 
otravy zvěře odebírá krajská veterinární správa jako 
vzorek tělo uhynulé zvěře nebo zvěře s příznaky otravy, 
popřípadě jen tělesnou tkáň, tělní tekutinu nebo výměšky 
zvěře, a to v množství potřebném pro dané vyšetření 
podle určení krajské veterinární správy. 

(4) Ústav odebírá vzorek rostlin z ošetřeného porostu 
o hmotnosti nejméně 200 gramů, popřípadě vzorek 
zeminy z ošetřeného pozemku o hmotnosti nejméně 500 
gramů, a to v případech šetření úhynu ryb v nádržích. 

(5) Vzorky odebrané krajskou veterinární správou a 
Ústavem musí být označeny a zabaleny v pevném obalu a 
neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18°C a 
nižší s výjimkou zeminy do doby doručení stejnému 
státnímu veterinárnímu ústavu k provedení analýzy.“. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věci 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 

1. K návrhu vyhlášky:  
- úvodní větě Doporučujeme vložit v úvodní větě za text 
„2017 Sb.“ čárku a dále doporučujeme doplnit na konci 
úvodní věty čl. I slova „, se mění takto“. 
 - novelizačnímu bodu 2: Z důvodu větší přehlednosti 
doporučujeme uvést text novelizačního bodu za slovem 
„zní:“ na samostatném řádku. Podobně doporučujeme 
upravit i novelizační body č. 18 a 21.  
- novelizačnímu bodu 7: Doporučujeme vložit slovo 
"vkládá" slovo "nový".,  
- novelizačnímu bodu 17: Doporučujeme sjednotit tento 
novelizační bod s jeho platným zněním a vložit za slova 
"vod" čárku.,  
- novelizačnímu bodu 22: Z důvodů větší přehlednosti a 
sjednocení návrhu (viz novelizační bod 23 a 
další)doporučujeme uvést navržený novelizační bod jako 
nový odtavec. Podobně doporučujeme upravit i 
novelizační bod č. 24.  
K účinnosti: Doporučujeme v souladu s čl. 53 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády uvést u návrhu účinnost ve 
znění den, měsíc a rok, v kterém má právní předpis nabýt 
účinnosti. Novela zákona č. 326/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou návrh vyhlášky provádí, byla 
podepsána prezidentem 4. září 2017, šlo tedy již dovodit, 
kdy bude uvedený předpis účinný.  
K podpisové doložce: Po případném schválení návrhu 
vládou doporučujeme upravit podpisovou doložku v 
souladu s přílohou č. 3 Legislativních pravidel vlády, tedy 
ve znění: „Ministr zemědělství:“. 
 

 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

2. K platnému znění § 2: Doporučujeme upravit ustanovení 
§ 2 v souladu s čl. 10 odst. 7 písm. b) bodu LPV a to, 
dosavadní ustanovení nahrazované jiným ustanovením 
přeškrtnout jednoduchou čarou a bezprostředně za ním 
uvést tučným písmem nově navrhované ustanovení. 

Akceptováno 
 

Pozn.: Asi jde ale jen o písm. h). 

Ministerstvo 1. K úvodní větě návrhu Akceptováno 
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spravedlnosti 
 
 

Upozorňujeme na chybný výčet novel prováděného 
zmocňovacího ustanovení, pročež doporučujeme slova 
„zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.“ nahradit 
slovy „zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2010 Sb.“. 

 

2. K úvodní větě čl. I 

Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh novely, doporučujeme 
doplnit na konci textu slova „, se mění takto“. 

 

Akceptováno 

3. K čl. I bodu 2 [§ 2 písm. d)] 

a) Máme za to, že užití slov „časový úsek“ je v tomto 
kontextu nevhodné, neboť takový úsek musí být vymezen 
dvěma krajními body v čase, kdežto návrh hovoří pouze o 
tom, kdy začíná, nikoli kdy končí. Podle našeho mínění však 
„ukončení denního letu včel“ tak jako tak odpovídá spíše než 
„časový úsek“ určitý „okamžik“ v čase, pročež doporučujeme 
slova „časový úsek, který začíná“ nahradit např. slovy 
„okamžik, který nastává“. 

b) Pro zpřehlednění navrhované textace doporučujeme slova 
„daného kalendářního dne“ vypustit a za slovo „nastane“ 
vložit slova „v daný kalendářní den“. 

 

Akceptováno jinak 
 

Ustanovení bylo přeformulováno následovně: 
 
d) ukončením denního letu včel okamžik, který nastane 
hodinu po západu slunce nebo 15 minut poté, kdy teplota 
vzduchu klesne a zůstane pod 12°C, podle toho, která z 
těchto dvou situací v daný kalendářní den nastane dříve, 
 

4. K čl. I bodu 3 [§ 2 písm. f)] 

Doplnění slov „mimo vodní organismy“ považujeme 
s ohledem na jejich samostatné vymezení v § 2 písm. g) za 
nadbytečné a významově matoucí, pročež doporučujeme 
část novelizačního bodu, týkající se této změny, vypustit. 

Akceptováno 
 

 

5. K čl. I bodu 5 (§ 3) 

Doporučujeme bod zpřesnit, jelikož v novelizované vyhlášce 
nemá § 3 samostatný nadpis, nýbrž zde nalezneme společný 
nadpis § 3 až 6. Z toho důvodu navrhujeme nahradit slova 
„V nadpisu § 3“ slovy „Ve společném nadpisu § 3 až 6“. 

 

Akceptováno jinak 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
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6. K čl. I bodu 15 (§ 11 – nadpis a odstavec 1) 

Vzhledem k explicitnímu užití slova „zvěř“ doporučujeme pro 
významovou nadbytečnost vypustit slova „mimo zvěř“ a 
současně doporučujeme v souladu se zbylou textací 
novelizované vyhlášky vložit za slova „Ochrana zvěře a“ 
slovo „dalších“. 

 

Vysvětleno 
 

V kontextu § 2 a definic v písm. e) a f) je logičtější použití 
pojmů podle těchto definic pro řádné rozlišení kategorií. 

7. K čl. I bodům 15 a 18 (§ 11 odst. 1 a § 13 odst. 1) 

Upozorňujeme na nejednotný přístup k textaci těchto dvou 
ustanovení, kdy v případě zvěře a dalších necílových 
suchozemských obratlovců (§ 11 odst. 1) není užito odkazu 
na příslušné ustanovení novelizované vyhlášky, kdežto v 
případě vod, vodních organismů a dalších necílových 
organismů (§ 13 odst. 1) je užito (poměrně složitého) 
normativního odkazu. Doporučujeme oba případy sjednotit 
vypuštěním textu „podle § 2 písm. f) bodů 1 až 3“ 
z navrhovaného znění § 13 odst. 1, jelikož odkaz 
považujeme vzhledem k rozsahu právní úpravy za 
nadbytečný. 

 

Vysvětleno 
 

Opět jako již výše jde o udržení kontextu a tedy uvádění 
pojmů v souladu s definicemi dle § 2 vyhlášky. Užití 
odkazu v § 13 odst. 1 i slovo „některých“ má své 
opodstatnění, a to jasnou specifikaci, že nejde o ochranu 
všech kategorií dalších necílových organismů mimo vodní 
organismy dle § 2 písm. f), ale pouze o skupiny uvedené 
v bodech 1. – 3., kdy skupiny uvedená v bodu 4., tedy 
necíloví suchozemští obratlovci mimo zvěř a jejich ochrana 
je uvedena v § 11. 

8. K čl. I bodu 17 (§ 13) 

Doporučujeme do bodu zapracovat ještě potřebnou změnu 
nadpisu § 13, spočívající ve vypuštění slova „některých“. 

 

Vysvětleno 
 

vizte bod výše 

9. K čl. I bodům 20 a 22 až 24 (§ 13 odst. 2 až 4, 6 a 7) 

V zájmu žádoucího zpřesnění textace doporučujeme vložit za 
slovo „etiketě“ slovo „přípravku“. 

 

Akceptováno 

10. K čl. I bodům 22 a 24 (§ 13 odst. 4 a 7) 

S ohledem na nepřehlednost těchto bodů, způsobenou 
vysokým počtem změn činěných v předmětných 
ustanoveních, doporučujeme body koncipovat dle 
následujícího schématu:  
„V § 13 odstavec 4/7 zní: …“. 

Akceptováno 
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11. K čl. I bodu 22 (§ 13 odst. 4) 

Dáváme ke zvážení, zda jsou slova „v nařízení Ústavu“, užitá 
v závěru navrhované textace, dostatečně určitá, jelikož ve 
všech ostatních případech jsou uvedeny konkrétní typy 
nařízení Ústavu. 

 

Akceptováno 
 

 

12. K čl. I bodu 26 (§ 14 odst. 1 a 2) 

Konstatujeme, že není zřejmý význam užitých slov „stejnému 
státnímu veterinárnímu ústavu“, pročež požadujeme buď 
jejich úpravu, anebo vysvětlení. 

 

Akceptováno/Vysvětleno 
 

Vzorky včel a rostlin odebrané v rámci jednoho místního 
šetření musí být doručeny na adresu jednoho 
veterinárního ústavu k provedení analýz. V návaznosti na 
zavedenou praxi svozných linek KVS je jak pro inspektora 
KVS, tak následně z důvodu vyhodnocení výsledků analýz 
reziduí POR zjištěných analýzou ve vzorcích včel a rostlin, 
rozhodující, aby byly všechny odebrané vzorky 
analyzovány v jedné laboratoři v rámci jedné zakázky. 
 
Slovní spojení „státní veterinární ústav“ bylo nahrazeno 
přesnějším spojením „státní ústav pro veterinární 
laboratorní diagnostiku“. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo dopravy 1. K úvodní větě čl. I:  

V souladu s čl. 55 legislativních pravidel vlády je na konci 
úvodní věty třeba doplnit slova „se mění takto:“.  

 

Akceptováno 

2. K bodu 5: 

Upozorňujeme na to, že zřejmě důsledkem legislativně 
technické chyby při novelizaci zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon  
č. 299/2017 Sb.), je ve zmocňovacím ustanovení § 88 odst. 1 

Vysvětleno 
 

V důsledku pozměňovacího návrhu podaného v rámci 
projednávání sněmovního tisku č. 862 došlo v zákoně č. 
326/2004 Sb. k přečíslování odstavců v § 51, což už 
ovšem nebylo zohledněno v § 88. Jedná se o legislativně 
technickou vadu, která však nemá vliv na to, že zákonné 
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písm. d) zákona uvedeno (podle našeho názoru nesprávně) 
zmocnění pro vydání vyhlášky k provedení ustanovení § 51 
odst. 5, 6 a 9 zákona a nikoliv ustanovení § 51 odst. 3, 4 a 8 
písm. c) zákona. Současně je třeba konstatovat, že 
z ustanovení § 51 odst. 5 zákona byl odkaz na podzákonnou 
právní úpravu novelou zákona vypuštěn a odstavec 9 není 
v ustanovení § 51 zákona vůbec obsažen (viz novelizační 
body 56 a 58 zákona č. 299/2017 Sb.). 

S ohledem na výše uvedené tedy upozorňujeme, že pro 
vydání vyhlášky v navrženém znění zřejmě chybí zákonné 
zmocnění. Vyhlášku lze na základě zákonného zmocnění 
uvedeného v § 88 odst. 3 zákona vydat pouze k provedení § 
49 odst. 1 písm. a) zákona (viz novelizační body 15 a 17 
předloženého návrhu vyhlášky), čemuž je třeba přizpůsobit 
obsah návrhu vyhlášky včetně znění úvodní věty. 

zmocnění k vydání vyhlášky zákon č. 326/2004 Sb. nadále 
obsahuje. Při nejbližší příležitosti bude v zákoně č. 
326/2004 Sb. chybný křížový odkaz opraven (předložení 
další novely zákona č. 326/2004 Sb. je v plánu na rok 
2018). 
 
 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu Ministerstvo 
zahraničních věcí neuplatňuje zásadní připomínky, nicméně 
doporučuje v úvodní větě čl. I za slovo „rostlin“ vložit 
opomenutá slova „se mění takto“.  
 

Akceptováno 
 

Ministerstvo vnitra 
 
 

Doporučující připomínka: 
 
K čl. I bodu 26 – k § 14 
Dle navrhovaných ustanovení se vzorky odebrané krajskou 
veterinární správou i Ústavem mají k provedení analýzy 
doručit za „stejnému státnímu veterinárnímu ústavu“. 
Z vyhlášky č. 327/2012 sb. ani ze samotného 
rostlinolékařského zákona však nevyplývá, co je pojmem 
„státní veterinární ústav“ míněno. Pokud jde o instituci 
vymezenou v § 17a odst. 2 písm. c) veterinárního zákona, 
dovolujeme si připomenout poslední větu čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, podle nějž lze legislativní 
zkratku zavedenou v zákoně použít pouze v jej provádějícím 
podzákonném právním předpisu. Proto je třeba v předmětné 
vyhlášce použít plné znění příslušného termínu.    
 

Akceptováno/Vysvětleno 
 

Vzorky včel a rostlin odebrané v rámci jednoho místního 
šetření musí být doručeny na adresu jednoho 
veterinárního ústavu k provedení analýz – viz vysvětlení u 
připomínky Ministerstva spravedlnosti. 
 
Slovní spojení „státní veterinární ústav“ bylo nahrazeno 
přesnějším spojením „státní ústav pro veterinární 
laboratorní diagnostiku“. 

Ministerstvo Bez připomínek.  
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životního prostředí 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

1.Text § 5a navrhujeme v následující podobě: 
„Je-li přípravek povolen pro aplikaci ve směsi přípravků nebo 
ve směsi přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, 
musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 
12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1.“ 
 
Odůvodnění: Z původně navrženého znění návrhu § 5a lze 
dovodit, že všechny přípravky, směsi přípravků nebo směsi 
přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojiva je možné 
mísit a aplikovat zaráz, což není možné, pokud přípravek 
k tomuto nebyl hodnocen a povolen. Domníváme, že 
z navrženého znění je zřejmé, že mísení přípravků, 
popřípadě hnojiv je možné pouze pokud byla směs takto 
hodnocena.  
 
Citace z nařízení (EU) 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  
bod 7.1.8 Doplňkové studie pro kombinace přípravků na 
ochranu rostlin. 
„V případech, kdy jsou na etiketě přípravku uvedeny 
požadavky, aby byl přípravek na ochranu rostlin použit s 
jinými přípravky na ochranu rostlin nebo adjuvans jako tank-
mix, může být nezbytné provést studie pro kombinace 
přípravků na ochranu rostlin nebo přípravku na ochranu 
rostlin s adjuvans. 
Nezbytnost provedení doplňkových studií musí být 
projednána případ od případu s příslušnými vnitrostátními 
orgány s přihlédnutím k výsledkům studií akutní toxicity 
jednotlivých přípravků na ochranu rostlin a toxikologickým 
vlastnostem účinných látek, k možnosti expozice příslušné 
kombinaci přípravků, zejména pokud jde o zranitelné 
skupiny, a k dostupným informacím nebo praktickým 
zkušenostem s dotyčnými přípravky nebo s obdobnými 

Vysvětleno 
 

Aplikace směsí přípravků, směsí přípravku s pomocným 
prostředkem nebo hnojivem nejsou zákonem o 
rostlinolékařské péči zakázány. 
Pokud žadatel o povolení POR nepředloží výsledky 
pokusů směsí přípravků, směsí přípravku s pomocným 
prostředkem, a to z důvodu, že žádá pouze o povolení 
samostatného přípravku, nemá povolovací orgán co 
hodnotit. To však neznamená, že by bylo zakázáno 
přípravky používat ve směsích, kterých může být mnoho. 
Pro žadatele o povolení by bylo zajištění potřebných 
podkladů k hodnocení v rámci povolovacího řízení 
finančně i administrativně náročné. 
 
Navrhované ustanovení § 5a vyhlášky bylo vytvořeno na 
základě dotazů profesionálních uživatelů, a to za účelem 
upřesnění pravidel aplikace POR z hlediska ochrany včel, 
nikoliv za účelem ochrany zdraví zranitelných skupin 
obyvatel. 
 
Znění § 5a vyhlášky navazuje na již schválenou verzi 
novely zákona o rostlinolékařské péči – ustanovení § 
51 odst. 3 a 4, kde je v odst. 3, 4 směs přípravků, směs 
přípravku s pomocným  prostředkem nebo hnojivem bez 
ohledu na to, zda je tato směs povolena ÚKZÚZ, 
umožněna, což odpovídá dosavadní praxi používání směsí 
POR, POR s pomocným prostředkem a hnojivem. 
Zákonem stanovená pravidla aplikace směsí přípravků, 
popř. směsi přípravku s pomocným prostředkem nebo 
hnojivem z pohledu ochrany včel jsou již dlouhodobě 
používána a mají za cíl snížit riziko otrav včel v případě 
používání přípravků nebo směsí nebezpečných nebo 
zvlášť nebezpečných pro včely. 
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přípravky.“ 
Není-li v rozhodnutí o povolení Ústředního kontrolního a 
zkušebního ústavu zemědělského, které musí zohlednit i 
požadavky MZ vyplývající z hodnocení Státního zdravotního 
ústavu, povolená aplikace jako tank-mix, nelze ji provést. 
 
Tato připomínka je podstatné povahy. 
 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„Legislativní pravidla“), 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 (dále jen 
„Metodické pokyny“). 

Povinností předkladatele je v odůvodnění nařízení vlády 
jednoznačně stanovit, zda navrhovaná právní úprava právo 
Evropské unie provádí nebo neprovádí. Pokud jej provádí, je 
nutno postupovat v souladu s pravidly vykazování 
implementace, jak je stanoví Legislativní pravidla 
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a Metodické pokyny (implementační ustanovení návrhu je 
nutno podtrhnout a označit celexovým číslem (čl. II odst. 1 
Přílohy č. 5 Legislativních pravidel). K návrhu je nutno přiložit 
rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel) a aktualizované tabulky srovnávací (čl. 9 odst. 2 
písm. e) Legislativních pravidel)). 

Odůvodnění návrhu sice identifikuje předpis Evropské unie, 
který se regulované problematiky dotýká (str. 2), avšak žádné 
z navrhovaných ustanovení neoznačuje jako implementační. 

Je tudíž nezbytné, aby předkladatele jasným způsobem 
uvedl, zda návrh je či není vůči právu Evropské unie 
implementační, a případně návrh doplnil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žádné z ustanovení není implementačního charakteru. 

Po stránce materiální: 

Vztah k právu EU:  

Návrh vyhlášky má vztah ke 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 (dále jen 
„Směrnice“). 

 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Zásadní připomínka: 

K Čl. I – Bodu 16 (§ 12) návrhu: 

Dle bodu 16 návrhu se má zrušit § 12 vyhlášky č. 327/2012 
Sb. (dále jen „Vyhláška“). Obsah předmětného ustanovení je 
dle odůvodnění návrhu (str. 4) nadbytečný, když v obecné 
rovině jej upravuje § 11 odst. 1 Vyhlášky. Na rozdíl od § 12 
vyhlášky však není § 11 vykazován v databázi ISAP jako 

Vysvětleno 
 

Transpozice čl. 12 Směrnice je zajištěna ustanovením § 
52b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. 
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implementační k čl. 12 Směrnice. Zrušením § 12 Vyhlášky by 
tak došlo ke snížení dosavadní míry transpozice Směrnice. 
Požadujeme vysvětlit, jak bude nadále zajištěna 
transpozice čl. 12 Směrnice.  

 

K Čl. I – Bodu 19 (§ 13 odst. 2) návrhu: 

Předmětný bod návrhu má zrušit § 13 odst. 2 Vyhlášky, který 
je dle databáze ISAP transpozičním ustanovením k čl. 12 
Směrnice. I když z odůvodnění návrhu (str. 4) plyne, že 
zrušované ustanovení fakticky opisuje obsah odstavce 1 
téhož ustanovení, požadujeme vysvětlit, zda navrhovaným 
řešením zůstane zachována alespoň současná míra 
transpozice Směrnice. 

 

Vysvětleno 
 

Zapracováním textu z původního § 13 odst. 2 do § 13 odst. 
1 vyhlášky zůstane zachována transpozice Směrnice 
v současné míře. 

Závěr: 

 Návrh vyhlášky se jeví tak, že přímo 
nezapracovává právo EU a není s právem EU v rozporu. 

 Zásadní připomínky týkající se snížení dosavadní 
míry transpozice je ale nutno zapracovat a nedostatky po 
stránce formální napravit. 

 

 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

Bez připomínek.  
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Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický 
úřad  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek. 
 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

 

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

Úřad  pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  
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Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  
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