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VI. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 
 

Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, 

§, odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

§ 1 písm 
b), c), d) a 

f) 
 

  
 
 
 
 
 

b) obory učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského odborného vzdělávání, po jejichž 
absolvování se osoba po dobu 3 let považuje za 
držitele osvědčení prvního nebo druhého stupně, 
 
c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího 
školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení 
druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky 
a náležitosti osvědčení druhého stupně  
 
d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob 
provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího 
stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah 
a způsob provedení zkoušky pro prodloužení 
platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti 
osvědčení třetího stupně, 
 
f) Obsah a rozsah kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem 

32009L0128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5 odst. 1 
a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná příprava 
 
1.   Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři 
a poradci měli přístup k náležité odborné 
přípravě poskytované subjekty, jež byly 
určeny příslušnými orgány. Tu tvoří jak 
základní, tak doplňující odborná příprava 
zaměřená na získání a případnou 
aktualizaci znalostí. 
 
Odborná příprava je uspořádána tak, aby 
bylo zajištěno, že tito uživatelé, distributoři 
a poradci získají dostatečné znalosti 
o tématech uvedených v příloze I, a to 
s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám 
a povinnostem. 
 
2.   Do 14. prosince 2013 vytvoří členské 
státy systémy osvědčování a určí orgány 
příslušné pro jejich provádění. Tato 
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 osvědčení dokládají přinejmenším 
dostatečné znalosti témat uvedených 
v příloze I, jež profesionální uživatelé, 
distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
 
Systémy osvědčování zahrnují podmínky 
a postupy týkající se udělení, obnovy 
a zrušení osvědčení. 
 

Příloha č. 
1 písm D 

Časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem, včetně rozsahu 
témat týkajících se ochrany veřejného zdraví a 
životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve věstníku 
ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem 
držitelů osvědčení prvního stupně odborné 
způsobilosti.. 

32009L0128 Čl. 5 odst. 1 
a 2 
 

Odborná příprava 
 
1.   Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři 
a poradci měli přístup k náležité odborné 
přípravě poskytované subjekty, jež byly 
určeny příslušnými orgány. Tu tvoří jak 
základní, tak doplňující odborná příprava 
zaměřená na získání a případnou 
aktualizaci znalostí. 
 
Odborná příprava je uspořádána tak, aby 
bylo zajištěno, že tito uživatelé, distributoři 
a poradci získají dostatečné znalosti 
o tématech uvedených v příloze I, a to 
s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám 
a povinnostem. 
 
2.   Do 14. prosince 2013 vytvoří členské 
státy systémy osvědčování a určí orgány 
příslušné pro jejich provádění. Tato 
osvědčení dokládají přinejmenším 
dostatečné znalosti témat uvedených 
v příloze I, jež profesionální uživatelé, 
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distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
 
Systémy osvědčování zahrnují podmínky 
a postupy týkající se udělení, obnovy 
a zrušení osvědčení. 
 

 
 
 
 
 
 

Číslo předpisu ES  
(kód CELEX) 

Název předpisu ES 

32009L0128 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 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Obecná ustanovení 

Předmět 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 1 Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení udržitelného používání 

pesticidů snižováním rizik a omezováním vlivu používání pesticidů 

na lidské zdraví a životní prostředí a podporováním používání 

integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, 

jako jsou nechemické alternativy pesticidů. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 2 Oblast působnosti 

1. Tato směrnice se vztahuje na pesticidy, které jsou přípravky na 

ochranu rostlin, definované v čl. 3 bodě 10 písm. a). 

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny další příslušné 

právní předpisy Společenství. 

3. Tato směrnice nebrání členským státům v uplatňování zásady 

obezřetnosti při omezování nebo zákazu používání pesticidů za 

určitých okolností nebo v určitých oblastech. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 3 bod 1 Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí 

1) "profesionálním uživatelem" osoba, která používá pesticidy v 

rámci svých profesních činností, včetně obsluhy, techniků, 

zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, jak v oblasti 

zemědělství, tak v jiných odvětvích; 

326/2004 

ve znění  

245/2011 

199/2012 

 

§ 2 odst. 2 

písm. h) 

h) profesionálním uživatelem osoba, včetně obsluhy, techniků, 

zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, která 

používá přípravky v rámci svých profesních činností, jak v 

oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích 

PT  

Článek 3 bod 2 2) "distributorem" fyzická nebo právnická osoba, která uvádí 

pesticid na trh, včetně velkoobchodníků, maloobchodníků, 

prodejců a dodavatelů; 

326/2004 

ve znění  

245/2011 

 

§2 odst. 2 

písm. g) 

g) distributorem osoba, uvádí přípravek na trh PT  

Článek 3 bod 3 3) „poradcem“ osoba, která získala odpovídající znalosti a která 

v rámci své profesní způsobilosti či obchodní služby, případně 

včetně soukromých samostatně výdělečně činných poradců a 

veřejných poradenských služeb, obchodních agentů, výrobců 

potravin a maloobchodníků, poskytuje poradenství o ochraně před 

škodlivými organismy a bezpečném používání pesticidů; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 2 odst. 2 

písm. r) 

r) poradcem osoba, která v rámci svého podnikání nebo 

zaměstnání poskytuje poradenství v oblasti ochrany před 

škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a 

bezpečného používání přípravků, 

PT   

Článek 3 bod 4 4) „zařízením pro aplikaci pesticidů“ zařízení konkrétně určené pro 

aplikaci pesticidů, včetně příslušenství nezbytného pro účinný 

provoz takového zařízení, jako jsou trysky, tlakoměry, filtry, sítka 

a čisticí zařízení pro nádrže; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 2 odst. 1 

písm. z) 

z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určená 

pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, 

namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení 

určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo 

přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou 

komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz 

takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka 

PT  
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

a čisticí zařízení pro nádrže. 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 2 odst. 2 

písm. t) 

t) mechanizačním prostředkem zařízení pro aplikaci přípravků 

a technická zařízení k hubení škodlivých organismů 

  

Článek 3 bod 5 5) „leteckým postřikem“ aplikace pesticidů z letadla (z letounu či 

z helikoptéry) 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

 

§ 52 odst. 

2 

Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, 

je-li povolena Ústavem, a to na základě 

PT  

Článek 3 bod 6 6) „integrovanou ochranou rostlin“ pečlivé zvažování veškerých 

dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných 

opatření, která 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 a které snižují či minimalizují rizika pro lidské 

zdraví nebo životní prostředí. „Integrovaná ochrana rostlin“ klade 

důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení 

zemědělských ekosystémů a podporuje přirozené mechanismy 

ochrany před škodlivými organismy 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§2 odst. 1 

písm. k) 

k) integrovanou ochranou rostlin souhrn opatření, která po 

zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují 

rozvoj populací škodlivých organismů, podporují přirozené 

mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují 

rizika pro lidské zdraví a životní prostředí 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 5 odst. 1 1) Opatření integrované ochrany rostlin udržují používání 

přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které 

lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, 

přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co 

nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů. 

  

Článek 3 odst. 

7 
7) „ukazatelem rizika“ výsledek výpočetní metody, který se užívá 

pro posouzení rizika používání pesticidů na lidské zdraví nebo 

životní prostředí; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 2 odst. 2 

písm. s) 

s) ukazatelem rizika výsledek výpočetní metody, který se užívá 

pro posouzení rizika používání přípravků na lidské zdraví nebo 

životní prostředí 

PT  

Článek 3 odst. 

8 
8) „nechemickými metodami“ alternativní metody k chemickým 

pesticidům na ochranu rostlin a na ochranu před škodlivými 

organismy založené na agronomických postupech, jako jsou 

postupy uvedené v bodě 1 přílohy III, nebo fyzikální, mechanické 

nebo biologické metody ochrany před škodlivými organismy; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§2 odst. 1 

písm. y) 

y) nechemickými metodami alternativní metody k použití 

chemických přípravků na ochranu rostlin založené na 

agronomických postupech, nebo fyzikální, mechanické nebo 

biologické metody ochrany před škodlivými organismy 

PT  

Článek 3 odst. 

9 
9) „povrchovou vodou“ a „podzemní vodou“ stejné pojmy jako ve 

směrnici 2000/60/ES; 

254/2001 

ve znění  

150/2010 

§ 2odst. 1 

a 2 

(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na 

zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li 

přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 

zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 

(2) Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod 

zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku 

s horninami; za podzemní vody se považují též vody 

protékající podzemními drenážními systémy a vody ve 

studních 

Článek 3 odst. 

10 
10) „pesticidem“: 

a) přípravek na ochranu rostlin, jak je definován v nařízení (ES) č. 

1107/2009; 

b) biocidní přípravek, jak je definován ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění 

biocidních přípravků na trh [19]. 

  Definováno v nařízení (ES) č.1107/2009 čl.2 odst. 1 NT  

Článek 4 odst. 

1 

Národní akční plány 

1. Členské státy přijmou národní akční plány za účelem stanovení 

kvantitativních úkolů, cílů, opatření a harmonogramů pro snížení 

rizik a omezení dopadů používání pesticidů na lidské zdraví a 

životní prostředí a s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované 

ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se 

snížila závislost na používání pesticidů. Tyto cíle se mohou 

vztahovat na různé oblasti zájmu, například ochranu pracovníků, 

ochranu životního prostředí, rezidua, používání zvláštních technik 

nebo použití pro určité plodiny. 

 

Národní akční plány obsahují rovněž ukazatele pro sledování 

používání přípravků na ochranu rostlin, které obsahují účinné látky 

vzbuzující zvláštní obavy, zejména pokud jsou k dispozici 

alternativy. Členské státy věnují zvláštní pozornost přípravkům na 

ochranu rostlin, které obsahují účinné látky schválené v souladu se 

směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění 

přípravků na ochranu rostlin na trh [20], jež v případě obnovování 

schválení podle nařízení (ES) č. 1107/2009 nebudou splňovat 

kritéria pro schválení stanovená v bodech 3.6 až 3.8 přílohy II 

uvedeného nařízení. 

 

Na základě těchto ukazatelů a s ohledem na případné riziko nebo 

na cíle snížení používání dosažené již přede dnem použitelnosti 

této směrnice jsou stanoveny harmonogramy a cíle pro snížení 

používání, zejména pokud snížení používaní představuje vhodný 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 1 a 2 

1) Národní akční plán pro bezpečné používání přípravků (dále 

jen „akční plán“) stanoví kvantitativní úkoly, cíle, opatření a 

harmonogramy jejich plnění pro snížení rizik a omezení 

dopadů používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí 

s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a 

alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na 

používání přípravků 

2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených 

v odstavci 1 zejména 

a) harmonizované83) a neharmonizované ukazatele rizik,  

b) směry vývoje v používání účinných látek, 

c) účinné látky, plodiny, oblasti nebo postupy, kterým je třeba 

věnovat přednostní pozornost,  

d) harmonogram správných postupů pro účely dosažení 

bezpečného používání přípravků,  

e) vyhodnocení nezbytných intervalů kontrol zařízení pro 

aplikaci přípravků, jež se nepoužívají pro postřik přípravky a 

přídavných zařízení pro aplikaci přípravků, která se používají 

jen v malém rozsahu, používaných profesionálními uživateli, 

f) možné způsoby informování osob, které by mohly být 

vystaveny úletu postřikové kapaliny, 

g) postupy na podporu uplatňování integrované ochrany rostlin 
83) Příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/128/ES 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

prostředek pro snížení rizik s ohledem na prioritní otázky uvedené 

v čl. 15 odst. 2 písm. c). Tyto cíle mohou být průběžné nebo 

konečné. Členské státy použijí všechny nezbytné prostředky určené 

k dosažení těchto cílů. 

 

Při vypracovávání a revizi národních akčních plánů členské státy 

vezmou v úvahu veřejné zdraví, dopad zamýšlených opatření 

v sociální a hospodářské oblasti a v oblasti životního prostředí, 

konkrétní celostátní, regionální a místní podmínky a všechny 

příslušné skupiny zúčastněných stran. Členské státy ve svých 

národních akčních plánech popíší, jak provádějí opatření podle 

článků 5 až 15 za účelem dosažení cílů uvedených v prvním 

pododstavci tohoto odstavce. 

 

Národní akční plány zohledňují plány, které jsou pro používání 

pesticidů stanoveny jinými právními předpisy Společenství, jako 

například plánovaná opatření podle směrnice 2000/60/ES. 

Článek 4 odst. 

2 

2. Do 26. listopadu 2012 sdělí členské státy své národní akční 

plány Komisi a ostatním členským státům. 

Národní akční plány jsou nejméně každých pět let přezkoumávány 

a veškeré významné změny v národních akčních plánech jsou 

neprodleně ohlášeny Komisi. 

326/2004 

ve znění  

131/2006 

245/2011 

279/2013 

 

 

§ 71 odst. 

1 písm. g) 

f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, 

které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních 

organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o 

ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie 

rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na národní a 

mezinárodní úrovni, 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 3 a 6 

3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a 

Ministerstvem životního prostředí vytváří a vyhodnocuje a 

vždy nejpozději po 5 letech aktualizuje akční plán. 

6) Ministerstvo zveřejní schválený akční plán způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a neprodleně ohlašuje Komisi 

veškeré významné změny v akčním plánu. 

  

Článek 4 odst. 

3 

3. Do 26. listopadu 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o informacích týkajících se národních akčních 

plánů, které jí sdělily členské státy. Zpráva bude obsahovat použité 

metody a dopady týkající se stanovení různých typů cílů snížení 

rizika a používání pesticidů. 

Do 26. listopadu 2018 předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o zkušenostech získaných členskými státy při plnění 

svých cílů stanovených v souladu s odstavcem 1 za účelem 

  Nerelevantní pro transpozici NT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

dosažení cílů této směrnice. V případě potřeby může být zpráva 

doplněna vhodnými legislativními návrhy. 
Článek 4 odst. 

4 

4. Komise zpřístupní veřejnosti na webových stránkách informace 

obdržené v souladu s odstavcem 2. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 4 odst. 

5 

5. Na přípravu a úpravu národních akčních plánů se použijí 

ustanovení o účasti veřejnosti podle článku 2 směrnice 2003/35/ES. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 4 a 5 

4) Ministerstvo zveřejňuje návrh akčního plánu nebo jeho 

aktualizace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně 

ministerstvo informuje veřejnost formou oznámení 

v periodickém tisku84) o zveřejnění návrhu akčního plánu nebo 

jeho aktualizace a o možnosti osob, které se jimi cítí dotčeny, 

sdělit ministerstvu připomínky. Lhůta pro sdělení připomínek 

činí dva měsíce ode dne zveřejnění návrhu akčního plánu nebo 

jeho aktualizace. 

5) Akční plán schvaluje vláda. Před předložením návrhu vládě 

ministerstvo vyhodnotí a zohlední předložené připomínky 

k návrhu akčního plánu nebo jeho aktualizaci. Obecné 

vyhodnocení připomínek, které se jednoznačně vztahují 

k předloženému návrhu, ministerstvo zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. V případě, že připomínce nebylo 

vyhověno, zveřejní též důvod. 

PT  

Článek 5 odst. 

1 a 2 

Odborná příprava, prodej pesticidů, informace a zvyšování 

povědomí 

Odborná příprava 

1. Členské státy zajistí, aby všichni profesionální uživatelé, 

distributoři a poradci měli přístup k náležité odborné přípravě 

poskytované subjekty, jež byly určeny příslušnými orgány. Tu 

tvoří jak základní, tak doplňující odborná příprava zaměřená na 

získání a případnou aktualizaci znalostí. 

 

Odborná příprava je uspořádána tak, aby bylo zajištěno, že tito 

uživatelé, distributoři a poradci získají dostatečné znalosti o 

tématech uvedených v příloze I, a to s přihlédnutím k jejich 

rozdílným úlohám a povinnostem. 

 

2. Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské státy systémy 

osvědčování a určí orgány příslušné pro jejich provádění. Tato 

osvědčení dokládají přinejmenším dostatečné znalosti témat 

uvedených v příloze I, jež profesionální uživatelé, distributoři a 

poradci získali absolvováním odborné přípravy nebo jiným 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 86 odst. 

1 až 8 

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky 

1) 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 vzdělávací zařízení pověřené 

ministerstvem. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. 

Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací 

zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové 

osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let. 

 

2) Osoba, která v rámci svých profesních činností používá 

přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a 

vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem 

osvědčení druhého stupně. Držitel osvědčení druhého stupně je 

způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení prvního stupně. 

Osvědčení druhého stupně vydá Ústavfyzické osobě, která 

splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 

2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz a úspěšně vykoná 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

způsobem. 

 

Systémy osvědčování zahrnují podmínky a postupy týkající se 

udělení, obnovy a zrušení osvědčení 

 

zkoušku. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let. 

Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě 

absolvování doplňujícího školení. 

 

3) Osoba, která v rámci svých profesních činností 

a) poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před 

škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a 

v oblasti bezpečného používání přípravků, 

b) distribuuje přípravky pro profesionální použití, nebo 

c) pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a 

druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení 

druhého a třetího stupně a doplňující školení k získání nového 

osvědčení prvního stupně,  

musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, 

jež je držitelem osvědčení třetího stupně. Držitel osvědčení 

třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení 

druhého stupně a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně 

vydá Ústav fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro 

rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo úspěšně vykoná 

zkoušku. Osvědčení se vydává s platností na dobu 5 let 

Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě 

absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.   

 

4) Ústav prodlouží platnost osvědčení druhého nebo třetího 

stupně o 5 let na základě žádosti držitele osvědčení podané 

před uplynutím doby jeho platnosti, pokud žadatel v době 

platnosti původního osvědčení splnil podmínky prodloužení 

platnosti osvědčení podle odstavce 2 nebo 3. Žádost se podává 

Ústavu přímo nebo prostřednictvím vzdělávacího zařízení, u 

kterého žadatel absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací 

zařízení v takovém případě postupuje žádost Ústavu spolu 

s dokladem o absolvování školení. 

 

5) Skončila-li platnost osvědčení druhého stupně, je možné 

nové osvědčení druhého stupně získat pouze na základě 

absolvování základního kurzu a úspěšného vykonání zkoušky 

podle odstavce 2. Skončila-li platnost osvědčení třetího stupně, 

je možné nové osvědčení třetího stupně získat pouze na 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

základě úspěšného vykonání zkoušky podle odstavce 3 věty 

třetí.  

 

6) Jestliže byla držiteli osvědčení uložena sankce zákazu 

činnosti spočívající v zákazu nakládání s přípravky, je tato 

osoba povinna odevzdat osvědčení pro nakládání s přípravky 

Ústavu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci 

rozhodnutí, jímž byla sankce zákazu činnosti uložena. Orgán, 

který o uložení sankce zákazu činnosti rozhodl, je povinen o 

jejím uložení bez zbytečného odkladu vyrozumět Ústav. 

 

7) Osoba, která byla držitelem osvědčení pro nakládání 

s přípravky, a které byla uložena sankce zákazu činnosti 

spočívající v zákazu nakládání s přípravky, může po vykonání 

této sankce nebo upuštění od výkonu zbytku sankce zažádat 

Ústav o vrácení tohoto osvědčení, pokud neuplynula doba jeho 

platnosti. Podmínkou vrácení osvědčení příslušného stupně je 

splnění podmínek pro jeho získání.  

 

8) Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se 

považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro 

nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané 

činnosti v jiném členském státě. 

 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 86a 

odst. 1 až 

5 

 

1) Základní kurzy podle § 86 odst. 1 a 2 a doplňující školení 

podle § 86 odst. 1 až 3 provádějí vzdělávací zařízení pověřená 

k této činnosti ministerstvem. 

2) K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví lidí jsou 

oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví23a).  

3) Ministerstvo rozhodne o pověření vzdělávacího zařízení, 

jestliže vzdělávací zařízení spolu se žádostí předloží 

dokumenty, které prokazují, že 

a) vzdělávací zařízení zabezpečí provádění výuky držitelem 

osvědčení pro nakládání s přípravky třetího stupně, 

b) vzdělávací zařízení disponuje odpovídajícím technickým 

zabezpečením pro pořádání základních kurzů a doplňujících 

školení, které stanoví prováděcí právní předpis,  

c) obsah a rozsah základních kurzů a doplňujících školení 
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Poznámka 

 

odpovídá požadavkům tohoto zákona, a 

d) vzdělávací zařízení má zahrnuto vzdělávání v předmětu své 

činnosti. 

4) Ministerstvo rozhodne o odnětí pověření, jestliže vzdělávací 

zařízení poruší podmínky pro pověření vzdělávacího zařízení 

podle odstavce 3. 

5) Ministerstvo vede za účelem výkonu působnosti při 

pověřování vzdělávacích zařízení a informování veřejnosti 

evidenci vzdělávacích zařízení pověřených podle odstavce 3, 

která obsahuje název vzdělávacího zařízení, datum pověření a 

datum odnětí pověření vzdělávacího zařízení. 

 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 86b 

odst. 1 až 

3 

 

1) Ústav 

a) zajišťuje po dohodě s místně příslušnými orgány ochrany 

veřejného zdraví23a) konání zkoušek stanovených pro získání 

osvědčení druhého a třetího stupně a vyhlašuje termíny pro 

jejich konání, a to nejméně 1 rok přede dnem jejich konání, 

b) vede evidenci o osvědčeních o odborné způsobilosti pro 

nakládání s přípravky. 

2) Zkoušející rostlinolékaři u zkoušek stanovených pro získání 

osvědčení druhého a třetího stupně zkoušek musí být držiteli 

osvědčení třetího stupně. 

3) Prováděcí právní předpis stanoví: 

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení 

prvního stupně a doplňujícího školení pro vydání nového 

osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního 

stupně, 

b) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro 

vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, 

rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení 

druhého stupně, 

c) rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení 

třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a 

způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení 

třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně, 

d) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání 

základních kurzů a doplňujících školení 
23a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 199/2012 

pozdějších předpisů 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 82 odst. 

2 písm. a) 

a b) 

2) Osoby s vyšším stupněm odborného vzdělání (dále jen 

„rostlinolékaři“) musí být  

a) absolventy akreditovaných magisterských nebo doktorských 

studijních programů rostlinolékařství59),  

b) absolventy programů celoživotního vzdělávání 

rostlinolékařství60) vysokých škol uskutečňujících akreditované 

studijní programy v oblasti zemědělství nebo přírodních věd a 

určené pro absolventy jiných akreditovaných studijních 

programů, nebo 

  

  206/2012 

ve znění 

návrhu 

§ 1 písm. 

a) až f) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) 

a upravuje: 

a) obsah a rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení 

prvního stupně, doplňujícího školení pro vydání nového 

osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního 

stupně, 

 

b) obory učňovského, středoškolského nebo vysokoškolského 

odborného vzdělávání, po jejichž absolvování se osoba po 

dobu 3 let považuje za držitele osvědčení prvního nebo 

druhého stupně, 

  

c) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro 

vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, 

rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení 

druhého stupně a obsah, rozsah a způsob zveřejnění odborného 

školení, na základě jehož absolvování lze prodloužit platnost 

osvědčení druhého stupně, 

  

d) obsah a rozsah základního kurzu, rozsah a způsob provedení 

zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah 

doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro 

prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti 

osvědčení třetího stupně, 

  

e) požadavky na technické zabezpečení pro pořádání 

základních kurzů a doplňujících školení a způsob prokázání 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

absolvování kurzu organizovaného zaměstnavatelem,. a 

 

f) obsah a rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem. 

§ 1 
1) 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 

 

  206/2012 

ve znění 

návrhu 

Příloha č. 

1 

část B, C 

a D 

Součástí základního kurzu a doplňujícího školení je praktické 

předvedení nebo ukázka v rozsahu, který odpovídá celkové 

délce základního kurzu a doplňujícího školení. 

B. Časový rozvrh pro jednotlivá témata základního kurzu, 

včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví, 

zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím 

k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního nebo 

druhého stupně odborné způsobilosti. 

C. Časový rozvrh pro jednotlivá témata doplňujícího školení, 

včetně rozsahu témat týkajících se ochrany veřejného zdraví, 

zveřejní ministerstvo ve věstníku ministerstva s přihlédnutím 

k rozdílným povinnostem držitelů osvědčení prvního, druhého 

nebo třetího stupně odborné způsobilosti 

D. Časový rozvrh pro jednotlivá témata kurzu organizovaného 

zaměstnavatelem, včetně rozsahu témat týkajících se ochrany 

veřejného zdraví a životního prostředí, zveřejní ministerstvo ve 

věstníku ministerstva s přihlédnutím k rozdílným povinnostem 

držitelů osvědčení prvního stupně odborné způsobilosti. 

 

  

  326/2004 

 

§ 97 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, 

s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2, které nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2005, a ustanovení § 86, které nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2006 

  

Článek 5 odst. 

3 

3. Opatření týkající se změn v příloze I za účelem zohlednění 

vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem 

s kontrolou podle čl. 21 odst. 2. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 6 odst. 

1 

Požadavky na prodej pesticidů 

1. Členské státy zajistí, aby distributoři zaměstnávali dostatečný 

326/2004 

ve znění 

§ 46a 

odst. 4 

4) Distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh 

pouze přípravky pro neprofesionální použití, musí zabezpečit, 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

počet zaměstnanců, kteří jsou držiteli osvědčení podle čl. 5 odst. 2. 

Tyto osoby musí být k dispozici v době prodeje, aby mohly 

zákazníkům poskytnout odpovídající informace ohledně použití 

pesticidů, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostních 

pokynů pro řízení těchto rizik, pokud jde o dané přípravky. 

Drobným distributorům, kteří prodávají pouze přípravky pro 

neprofesionální použití, může být udělena výjimka, pokud 

nenabízejí k prodeji pesticidní přípravky klasifikované jako 

toxické, velmi toxické, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 

reprodukci podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení 

a označování nebezpečných přípravků [21]. 

199/2012 

 

aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem 

osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje 

poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro 

zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení 

těchto rizik 

  326/2004 

ve znění  

279/2013 

§ 34 odst. 

2 

2) Ústav nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, které 

na základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2 

a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle 

chemického zákona,  

b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 1 nebo 282), nebo  

c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182),  
--------------------- 

82)´ Příloha I část 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008, 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, v platném znění. 

  

Článek 6 odst.2 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, že prodej 

pesticidů povolených pro profesionální použití je omezen na osoby, 

jež jsou držiteli osvědčení podle čl. 5 odst. 2. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 46a 

odst. 3 

písm. g) 

g) distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití 

pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat 

pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně; takový 

přípravek může být vydán pouze osobě, která je držitelem 

osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně; o distribuci a 

vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která 

obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného 

přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby, které byl přípravek 

distribuován a vydán a datum vydání tohoto osvědčení 

PT  

Článek 6 odst.3 3. Členské státy vyžadují, aby distributoři prodávající pesticidy 

neprofesionálním uživatelům poskytovali obecné informace 

326/2004 

ve znění 

§ 46a 

odst. 5 

5) Při uvádění na trh přípravku určeného neprofesionálním 

uživatelům je distributor povinen poskytovat osobám 

PT   
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

ohledně rizik pro lidské zdraví a životní prostředí souvisejících 

s používáním pesticidů, zejména pokud jde o nebezpečí, vystavení 

vlivu, správné skladování a aplikaci pesticidů, nakládání s nimi a 

jejich bezpečnou likvidaci v souladu s právními předpisy 

Společenství týkajícími se odpadů, jakož i informace o 

alternativách představujících nízké riziko. Členské státy mohou 

vyžadovat, aby tyto informace poskytovali výrobci pesticidů. 

199/2012 

 

informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním 

přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na 

osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a 

aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné 

likvidace v souladu s právními předpisy34), včetně informace o 

možnostech ochrany rostlin představujících nízké riziko. 
34)  

Článek 6 odst. 

4 

4. Opatření stanovená v odstavcích 1 a 2 musí být zavedena do 14. 

prosince 2015. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 7 odst. 

1 
Informace a zvyšování povědomí 

1. Členské státy přijmou opatření s cílem informovat širokou 

veřejnost a podpořit a usnadnit programy pro informování a 

zvyšování povědomí a dostupnost přesných a vyvážených 

informací o pesticidech široké veřejnosti, zejména pokud jde o 

rizika a možné akutní a chronické účinky na lidské zdraví, necílové 

organismy a životní prostředí vyplývající z používání pesticidů, i o 

použití nechemických alternativ.  

326/2004 

ve znění 

490/2009 

245/2011 

279/2013 

 

§ 39 odst. 

2 a 3 

2) Ústav zveřejní ve Věstníku každoročně seznam přípravků a 

dalších prostředků povolených v České republice.  

3) Ústav je oprávněna informovat veřejnost prostřednictvím 

sdělovacích prostředků o možných a zjištěných nebezpečných 

účincích přípravku nebo dalšího prostředku na zdraví lidí, 

zvířat a na životní prostředí, včetně reziduí účinné látky 

 

PT  

  326/2004 

ve znění 

245/2011 

279/2013 

§ 49 odst. 

4 a 5 

4) Ústav zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 

údaje o spotřebě účinných látek, které jsou v přípravcích 

obsaženy, sumarizované podle přílohy III nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů.  

(5) Zveřejnění nebo poskytnutí informace o spotřebách 

účinných látek a přípravků ve vztahu k územní jednotce se 

nepovažují za porušení obchodního tajemství. 

  

  326/2004 

ve znění 

279/2013 

§ 72 odst. 

3 

Ústav zveřejňuje ve Věstník informace o dokumentech 

z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropské unie 

a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu 

škodlivých organismů, přehledy o vydaných povoleních 

přípravků a o vydáních povolení zápisu dalších prostředků do 

úředního registru v souladu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu 

rostlin na trh67), přehledy provozovatelů kontrolního testování 

zařízení pro aplikaci přípravků a jiné významné informace pro 

veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování 

nebezpečných škodlivých organismů 
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
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Poznámka 

 

trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 5 odst. 4 

písm. e) 

(4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen 

"Ústav") 

e) shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy k uplatňování 

obecných zásad integrované ochrany rostlin pro rostliny a 

skupiny rostlin s využitím výsledků činnosti vědeckovýzkumné 

základny. 

  

Článek 7 odst. 

2 
2. 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. 

258/2000 

ve znění 

274/2003 

§ 79 odst. 

1 písm. b)  

(1) Orgány ochrany veřejného zdraví jsou oprávněny 

k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory 

veřejného zdraví zpracovávat 

b) citlivé údaje vypovídající o národnosti a zdravotním stavu 

fyzických osob, zahrnující diagnózy onemocnění, údaje o 

rizikovém chování, o splnění povinnosti podrobit se léčení, o 

počtu, druhu a závěrech lékařských prohlídek, údaje o expozici 

fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí, 

údaje o epidemiologii drogových závislostí a citlivé údaje 

podle § 40 písm. c). 

PT   

  258/2000 

ve znění 

274/2003 

§ 79 odst. 

2  

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 jsou orgány ochrany veřejného 

zdraví zpracovávány v registru aktuálního zdravotního stavu 

fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a 

fyzických osob podezřelých z nákazy a v registru kategorizací 

prací a expozic faktorům pracovního a životního prostředí (dále 

jen „registry“). Rozsah zpracovávaných údajů může být 

rozšířen pouze výjimečně v zájmu splnění povinnosti orgánu 

ochrany veřejného zdraví, stanovené právním předpisem a za 

podmínek stanovených zvláštním zákonem43). Osobní a citlivé 

údaje shromážděné podle odstavce 1 se zpětně neopravují ani 

nedoplňují. 
43) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění 199/2012 pozdějších předpisů. 

  

  326/2004 § 72 odst. (4) Ústav v rozsahu své působnosti poskytuje informace a   
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

ve znění 

279/2013 

4 spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány 

územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními 

sdruženími. Ústav zpřístupní zejména informace o možných 

účincích přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví 

Toxikologickému informačnímu středisku. 

Článek 7 odst. 

3 

3. Pro zvýšení porovnatelnosti informací Komise ve spolupráci 

s členskými státy do 14. prosince 2012 vypracuje strategický 

dokument o sledování a zkoumání dopadů používání pesticidů na 

lidské zdraví a životní prostředí. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 8 odst. 

1 

Zařízení pro aplikaci i pesticidů 

Kontrola používaného zařízení 

1. Členské státy zajistí, že každé profesionálně používané zařízení 

pro aplikaci pesticidů je kontrolováno v pravidelných intervalech. 

Doba mezi dvěma kontrolami nepřesáhne do roku 2020 pět let a 

poté nepřesáhne tři roky. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 61 odst. 

1 

1) Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána 

k aplikaci přípravků v rámci podnikání (dále jen „profesionální 

zařízení pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních zařízení 

pro aplikaci přípravků a zádových postřikovačů, musí být 

podrobována kontrolnímu testování podle tohoto zákona 

 

PT  

Článek 8 odst. 

2 

2. Do 26. listopadu 2016 členské státy zajistí, aby kontrola každého 

zařízení pro aplikaci pesticidů byla provedena alespoň jednou. Po 

tomto dni se smějí profesionálně používat pouze zařízení pro 

aplikaci pesticidů, která úspěšně prošla kontrolou. 

 

Každé nové zařízení musí být kontrolováno nejméně jednou během 

období pěti let od doby, kdy bylo zakoupeno. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 64 odst. 

4 písm. a) 

4) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních 

zařízení pro aplikaci přípravků 

  

  207/2012 § 1 písm. 

f) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) 

a stanoví 

f) lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních 

zařízení pro aplikaci přípravků 
1) 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 

 

  

  207/2012 

 

§ 4 odst. 1 

a 2 

1) Doba ode dne uvedení profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků do provozu do dne prvního kontrolního testování 

nebo doba mezi dvěma kontrolními testováními nesmí 

přesáhnout 3 roky 

  

    2) Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků, u něhož byla 

provedena oprava, úprava nebo přestavba, která by mohla 

ovlivnit aplikaci přípravků, musí být prověřeno kontrolním 
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Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

testováním před jeho prvním použitím po této opravě, úpravě 

nebo přestavbě 

  207/2012 

 

§ 8 Do dne 1. ledna 2020 nesmí doba ode dne uvedení 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků do provozu do 

dne prvního kontrolního testování nebo doba mezi dvěma 

kontrolními testováními přesáhnout 5 let. 

  

Článek 8 odst. 

3 

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 a po provedení posouzení rizik pro 

lidské zdraví a životní prostředí, včetně posouzení rozsahu využití 

daného zařízení, mohou členské státy: 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 61 odst. 

1 

1) Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána 

k aplikaci přípravků v rámci podnikání (dále jen „profesionální 

zařízení pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních zařízení 

pro aplikaci přípravků a zádových postřikovačů, musí být 

podrobována kontrolnímu testování podle tohoto zákona 

PT  

Článek 8 odst. 

3 písm. a) 

a) použít odlišné harmonogramy a intervaly kontrol zařízení pro 

aplikaci pesticidů, jež se nepoužívají pro postřik pesticidy, ručních 

zařízení pro aplikaci pesticidů či zádových postřikovačů a 

přídavných zařízení pro aplikaci pesticidů, která se používají jen 

v malém rozsahu, uvedených v národním akčním plánu podle 

článku 4. 

Následující další zařízení pro aplikaci pesticidů nelze v žádném 

případě považovat za zařízení používaná jen v malém rozsahu: 

i) postřikovací zařízení upevněná na vlaku či letadle, 

ii) postřikovače s postřikovacími rameny delšími než tři metry, 

včetně postřikovacích zařízení upevněných na zařízeních pro 

výsev; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. e) 

2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených 

v odstavci 1 zejména 

e) vyhodnocení nezbytných intervalů kontrol zařízení pro 

aplikaci přípravků, jež se nepoužívají pro postřik přípravky a 

přídavných zařízení pro aplikaci přípravků, která se používají 

jen v malém rozsahu, používaných profesionálními uživateli 

  

Článek 8 odst. 

3 písm. b) 

b) osvobodit od kontrol ruční zařízení pro aplikaci pesticidů a 

zádové postřikovače. V tomto případě členské státy zajistí, aby 

obsluha byla informována o nutnosti pravidelně vyměňovat 

příslušenství a o zvláštních rizicích souvisejících s tímto zařízením 

a aby obsluha byla v souladu s článkem 5 vyškolena pro účely 

používání tohoto zařízení. 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 61 odst. 

1 

1) Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou používána 

k aplikaci přípravků v rámci podnikání (dále jen „profesionální 

zařízení pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních zařízení 

pro aplikaci přípravků a zádových postřikovačů, musí být 

podrobována kontrolnímu testování podle tohoto zákona 

PT  

  206/2012 Příloha č. 

1 bod 9 
Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, 

doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního 

stupně, obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého 

stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti 

osvědčení druhého stupně a obsah a rozsah doplňujícího 

školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně 

 

9. Používání zařízení pro aplikaci přípravků, jeho údržba a 

zvláštní techniky postřiku, zejména používání zařízení 
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Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

omezující nežádoucí úlet přípravků, význam a účel technické 

kontroly používaných zařízení pro aplikaci přípravků a 

způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená 

s používáním ručního zařízení pro aplikaci přípravků 

nebo zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení 

těchto rizik.  

Článek 8 odst. 

4 

4. Kontrolami se ověřuje, zda zařízení pro aplikaci pesticidů 

odpovídala příslušným požadavkům uvedeným v příloze II, aby 

bylo dosaženo vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí. 

U zařízení pro aplikaci pesticidů, která jsou v souladu 

s harmonizovanými normami vytvořenými v souladu s čl. 20 odst. 

1, se předpokládá, že jsou v souladu se základními požadavky na 

ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 64 odst. 

1 

1) Kontrolní testování spočívá v přezkoumání způsobilosti 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro správnou 

aplikaci přípravků podle technologických požadavků na 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012  

§ 64 odst. 

4 písm. b) 

a c) 

4) Prováděcí právní předpis stanoví 

b) technologické požadavky na profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků 

c) technologický postup kontrolního testování profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků, 

  

  207/2012 § 5 Technologické požadavky na profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků a technologický postup kontrolního 

testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou 

stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce 

  

Článek 8 odst. 

5 
5. Profesionální uživatelé pravidelně provádějí kalibraci a 

technické kontroly zařízení pro aplikaci pesticidů v souladu 

s příslušnou odbornou přípravou, již absolvovali podle článku 5 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 61 odst. 

3 

3) Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 

musí zařízení udržovat v odpovídajícím technickém stavu, 

provádět jeho kalibraci a kontrolu pro zajištění správné a 

kvalitní aplikace přípravků i v období mezi pravidelně 

provedeným kontrolním testováním 

  

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 61 odst. 

7 písm. a) 

7) Prováděcí právní předpis stanoví 

a) náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků podle odstavce 3 

 

  

  207/2012 § 2 odst. 1 1) Náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků jsou stanoveny v příloze č. 1 

k této vyhlášce 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 61 odst. 

2 

2) Zařízení pro  aplikaci přípravků smí v rámci podnikání 

používat k aplikaci přípravků pouze osoba odborně způsobilá 

pro nakládání s přípravky 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 8 odst. 

6 
6. Členské státy určí subjekty odpovědné za provádění systémů 

kontrol a uvědomí o nich Komisi. 

326/2004 

ve znění  

279/2013 

§ 72 odst. 

1 písm. d) 

(1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona, 

ve věcech 

d) mechanizačních prostředků  

PT  

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

279/2013 

§ 61 odst. 

6 

6) Ústav kontroluje používání profesionálních zařízení pro 

aplikaci přípravků 

  

 Každý členský stát vytvoří systémy osvědčování, které umožní 

ověřovat kontroly, a uzná osvědčení udělená v ostatních členských 

státech v návaznosti na požadavky uvedené v odstavci 4, je-li 

časový interval od poslední kontroly vykonané v jiném členském 

státě shodný či kratší než časový interval kontrol používaný na 

jeho vlastním území  

 

Členské státy usilují o uznávání osvědčení vydaných v jiných 

členských státech za předpokladu, že jsou dodrženy intervaly 

kontrol uvedené v odstavci 1. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 64 odst. 

2 

2) Kontrolní testování provádí Ústav nebo provozovatel 

kontrolního testování. Na základě výsledku kontrolního 

testování vydá Ústav nebo provozovatel kontrolního testování 

osvědčení o způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků spolu s výsledky provedeného testování pro potřeby 

vlastníka nebo držitele profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků a označí předmětné zařízení kontrolní nálepkou. 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 64 odst. 

4 písm. e) 

a f) 

4) Prováděcí právní předpis stanoví 

e) náležitosti a vzor osvědčení o způsobilosti profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků, 

f) náležitosti a vzor kontrolní nálepky podle odstavce 2 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 65 odst. 

1 

1) Provozovatel kontrolního testování je povinen postupovat 

podle technologických požadavků na profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků a dodržovat technologický postup provádění 

kontrolního testování, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 65 odst. 

5) 

5) Výkon kontrolního testování kontroluje Ústav   

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 64 odst. 

3 

3) Osvědčení o provedení kontrolního testování vydaná 

v jiných členských státech Evropské unie se považují za 

osvědčení odstavce 2, neuplyne-li od posledního kontrolního 

testování provedeného v jiném členském státě Evropské unie 

lhůta delší než je lhůta pro kontrolní testování stanovená podle 

tohoto zákona 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  207/2012 § 7 Náležitosti a vzory osvědčení o funkční způsobilosti 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků stanoví příloha 

č. 7 k této vyhlášce. Součástí osvědčení o funkční způsobilosti 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků je kontrolní 

nálepka, jejíž náležitosti a vzor jsou stanoveny v části B 

bodech 8.1 a 8.4 přílohy č. 5 k této vyhlášce 

  

Článek 8 odst. 

7 

7. Opatření týkající se změn v příloze II za účelem zohlednění 

vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem 

s kontrolou podle čl. 21 odst. 2. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 9 odst. 

1 
Zvláštní postupy a použití 

Letecký postřik 

1. Členské státy zajistí zákaz leteckého postřiku. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 52 odst. 

1 a 2 

1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále 

stanoveno jinak 

2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla nebo vrtulníku, 

je-li povolena Ústavem, a to na základě 

a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o 

povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo 

b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace 

PT  

Článek 9 odst. 

2 
2. Odchylně od odstavce 1 může být letecký postřik povolen pouze 

ve zvláštních případech za předpokladu, že jsou splněny tyto 

podmínky: 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 52 odst. 

5 
5) Ústav na žádost osoby, která bude provádět leteckou 

aplikaci, schválí plán letecké aplikace, pokud z návrhu plánu 

letecké aplikace, který je přílohou žádosti, vyplývá, že 

 

PT  

Článek 9 odst. 

2 písm. a) 

a) nesmějí existovat žádné jiné přijatelné alternativy nebo musí být 

zřejmé výhody ve srovnání s pozemní aplikací pesticidů, pokud jde 

o snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí; 

 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. a) 

a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má 

v konkrétním případě letecká aplikace nižší dopady na lidské 

zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace přípravků, 

PT  

Článek 9 odst. 

2 písm. b) 
b) použité pesticidy musí být členským státem výslovně schváleny 

pro letecký postřik v návaznosti na konkrétní posouzení zaměřené 

na rizika plynoucí z leteckého postřiku; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. b) 

b) použité přípravky jsou povoleny pro použití leteckou 

aplikací 

PT  

Článek 9 odst. 

2 písm. c) 
c) osoba provádějící letecký postřik musí být držitelem osvědčení 

podle čl. 5 odst. 2. Členské státy mohou během přechodného 

období, kdy ještě nebudou k dispozici systémy osvědčování, 

přijmout jiný doklad o dostatečných znalostech 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. e) 

e) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon 

letecké aplikace fyzickou osobou, která je odborně způsobilou 

osobou pro nakládání s přípravky 

PT  

Článek 9 odst. 

2 písm. d) 
d) podnik zodpovědný za poskytnutí zařízení pro letecký postřik 

musí být držitelem osvědčení od příslušného orgánu pro 

schvalování zařízení a letadel pro leteckou aplikaci pesticidů; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. c) 

c) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení 

k provozování leteckých prací podle zvláštního právního 

předpisu85) 

85) § 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 

199/2012 zákona č. 225/2006 Sb. 

PT 2 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 9 odst. 

2 písm. e) 
e) je-li oblast, která má být ošetřena, v těsné blízkosti oblastí 

přístupných veřejnosti, musí povolení obsahovat konkrétní opatření 

pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným 

negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob. 

Oblast, která má být ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale 

obydlených oblastí; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

3 

písm. b) 

b) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i 

náhodně se vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která 

mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na 

zdraví náhodně se vyskytujících osob 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. g) 

g) oblast, která má být ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti 

trvale obydlených oblastí. 

PT  

Článek 9 odst. 

2 písm. f) 
f) od roku 2013 musí být letadlo vybaveno příslušenstvím, které 

představuje nejlepší dostupnou technologii pro omezení úletu 

postřikové kapaliny. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

5 

písm. f) 

f) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, 

které představuje nejlepší dostupnou technologii zajišťující 

omezení nežádoucího úletu, 

 

PT  

  207/2012 § 5 

 

Technologické požadavky na profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků a technologický postup kontrolního 

testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků jsou 

stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

bod 5 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení   

Článek 9odst. 3 3. Členské státy určí příslušné orgány, které stanovují konkrétní 

podmínky, za kterých lze provádět letecký postřik, přezkoumávají 

žádosti podle odstavce 4 a zveřejňují informace o plodinách, 

oblastech, okolnostech a zvláštních požadavcích na aplikaci, včetně 

povětrnostních podmínek, za nichž lze letecký postřik povolit. 

 

V povolení příslušné orgány stanoví opatření nezbytná k včasnému 

varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a 

k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 52 odst. 

7 

7) Ústav na žádost osoby, která bude leteckou aplikaci 

provádět, povolí jednotlivou leteckou aplikaci, je-li v souladu 

se schváleným plánem letecké aplikace, a v rozhodnutí určí 

opatření pro řízení rizik, zejména 

a) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i 

náhodně se vyskytujících osob,  

b) opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované 

oblasti a 

c) opatření, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním 

účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob 

PT  

Článek 9odst. 4 4. Profesionální uživatel, který si přeje aplikovat pesticidy 

leteckým postřikem, zašle včas příslušnému orgánu žádost o 

schválení plánu aplikace doplněnou údaji dokládajícími, že jsou 

splněny podmínky podle odstavců 2 a 3. Žádost o aplikaci 

leteckým postřikem podle schváleného plánu aplikace se včas 

předkládá příslušnému orgánu. Obsahuje údaje o předběžné době 

postřiku a množství a druhu aplikovaných pesticidů. 

 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52 odst. 

6 písm. a) 

až g) 

6) Žádost o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké 

aplikace kromě náležitostí podle správního řádu obsahuje 

a) předběžnou dobu postřiku, 

b) množství a druh aplikovaných přípravků, 

c) přesné určení oblasti, 

d) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou 

aplikaci provádět, 

e) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude 

PT  
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Členské státy mohou stanovit, že žádosti o aplikaci leteckým 

postřikem podle schváleného plánu aplikace, na něž nebyla ve 

lhůtě stanovené příslušnými orgány doručena odpověď 

s rozhodnutím, se považují za schválené. 

 

 

letecká aplikace provádět, 

f) návrh opatření nezbytných k včasnému varování místních 

obyvatel i náhodně se vyskytujících osob, 

g) návrh opatření nezbytných k ochraně životního prostředí 

v blízkosti ošetřované oblasti. 

 

 Za zvláštních okolností, jako jsou nouzové nebo zvlášť obtížné 

situace, lze předložit ke schválení i jednotlivé žádosti o aplikaci 

leteckým postřikem. V odůvodněných případech mají příslušné 

orgány možnost použít zrychlený postup s cílem ověřit, že jsou 

před aplikací leteckým postřikem splněny podmínky uvedené 

v odstavcích 2 a 3. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 52 odst. 

8 

8) V případě, že hrozí závažné hospodářské škody, je ohroženo 

zdraví lidí nebo zvířat, nebo hrozí závažná újma životnímu 

prostředí, povolí Ústav na základě žádosti mimořádnou 

leteckou aplikaci. V rozhodnutí o povolení mimořádné letecké 

aplikace Ústav stanoví podmínky pro provedení letecké 

aplikace, které odpovídají požadavkům podle odstavce 5, a 

opatření podle odstavce 7. 

 

PT  

Článek 9 odst. 

5 

5. Členské státy zajistí splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 

a 3 tím, že provádějí příslušné sledování. 

326/2004 

ve znění  

490/2009 

245/201119

9/2012 

279/2013 

§ 43 odst. 

1 a 3 

1) Kontrolou přípravků a dalších prostředků se rozumí kontrola 

dodržování podmínek, požadavků a povinností stanovených 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 67), tímto 

zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a povoleními 

Ústavu fyzickým a právnickým osobám a týkajícími se 

přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na 

trh, skladování, skladování v rámci distribuce a používání.  

3) Používáním přípravku a dalšího prostředku se rozumí 

všechny činnosti, které přímo směřují k jeho aplikaci, zejména 

přechodné skladování mimo distribuci, bezprostřední 

zacházení, jeho ředění, míchání a samotná aplikace pomocí 

zařízení pro aplikaci přípravků.  
67) 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. 

PT  

  326/2004 

ve znění 

279/2013 

§ 72 odst. 

1 písm. c) 

a d) 

1) Ústav vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona 

ve věcech  

c) přípravků a dalších prostředků,  

d) mechanizačních prostředků. 

 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 2 odst. 2 

písm. t) 

t) mechanizačním prostředkem zařízení pro aplikaci přípravků 

a technická zařízení k hubení škodlivých organismů 
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Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. z) 

z) zařízením pro aplikaci přípravků zařízení konkrétně určená 

pro aplikaci přípravků zejména samojízdná, návěsná, tažená, 

namontovaná na vlaku, letadle, jakož i stacionární zařízení 

určená k aplikaci přípravků, přenosná motorem poháněná nebo 

přenosná ručně ovládaná zařízení a ruční zařízení s tlakovou 

komorou, včetně příslušenství nezbytného pro účinný provoz 

takového zařízení, jako zejména trysky, tlakoměry, filtry, sítka 

a čisticí zařízení pro nádrže. 

 

  

  326/2004 

ve znění 

279/2013 

 

§ 74 odst. 

1 písm. j) 

(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním 

j) dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým 

osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě. 

  

Článek 9odst. 6 6. Příslušné orgány vedou záznamy o žádostech a povoleních podle 

odstavce 4 a v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy 

nebo právními předpisy Společenství zpřístupní veřejnosti 

podstatné informace, které jsou v uvedených žádostech a 

povoleních obsaženy, jako například informace o oblasti, která má 

být ošetřována, o předběžném dni a čase postřiku a o druhu 

pesticidu. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013  

§ 52 odst. 

9 a 10 

9) Rozhodnutí o povolení jednotlivé aplikace nebo o povolení 

mimořádné aplikace vyhlásí Ústav na své úřední desce a 

úředních deskách obecních úřadů, jejichž územních obvodů se 

rozhodnutí týká. 

10) Obecní úřady podle odstavce 9 informují obyvatele o 

obsahu rozhodnutí způsobem v místě obvyklým. 

 

PT  

Článek 10 

 

Informování veřejnosti 

Členské státy mohou do svých národních akčních plánů začlenit 

ustanovení o informování osob, které by mohly být vystaveny úletu 

postřikové kapaliny. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a  

odst. 2 

písm. f) 

2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených 

v odstavci 1 zejména 

f) možné způsoby informování osob, které by mohly být 

vystaveny úletu postřikové kapaliny 

PT  

Článek 11 

odst. 1 

Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody 

1. Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření na ochranu 

vodního prostředí a zdrojů pitné vody před vlivem pesticidů. Tato 

opatření podporují příslušná ustanovení směrnice 2000/60/ES a 

nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou s nimi v souladu. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 49 odst. 

1 

(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 67) a tímto zákonem 

s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely 

výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být 

 a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů 

včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem, 
67) 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. 

 

PT  

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 39odst. 

1, 2 a 4 

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani 

důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

 zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí.  

(2) V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito 

látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno 

se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, 

má uživatel závadných látek povinnost činit tato opatření: 

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen 

„havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému 

vodoprávnímu úřadu; může-li havárie ovlivnit vodní tok, 

projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke 

schválení s příslušným správcem vodního toku, kterému také 

předá jedno jeho vyhotovení, 

b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy 

uchovávat po dobu 5 let 

(4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo 

nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami 

ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 

zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, 

aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 

kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení 

výrobního zařízení. Je povinen zejména 

a) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, 

zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo 

zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich 

nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 

b) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení 

se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany 

jakosti vod, 

c) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, 

včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku 

závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy; 

sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku 

závadných látek do podzemních vod, 

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo 

výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně 

způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených 

pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků 

bezodkladně provádět jejich včasné opravy; těsnost nádrží 

určených pro skladování ropy nebo ropných produktů 

s minimálním objemem 1 000 m3 nebo používaných pro 

skladování ropy a ropných produktů podle zákona o nouzových 

zásobách ropy 21b), zabezpečených nepropustnou úpravou proti 

úniku závadných látek do podzemních vod a kontinuálně 

sledovaných kontrolními systémy, jejichž výstupy jsou 

zaznamenávány a uchovávány do doby provedení 

bezprostředně následující zkoušky těsnosti, lze, pokud není 

výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet nejméně jednou za 20 

let; v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv 

v nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o 

objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se 

opakovaná zkouška těsnosti nepožaduje, 

e) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro 

zjišťování úniků závadných látek a výstupy z něj předkládat na 

žádost vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního 

prostředí, 

f) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti 

nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru. 

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

350/2012 

§ 30 odst. 

1, 7, 8 a 

10 

(1) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 

zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 

využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným 

odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody 

pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody 

stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné 

povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní 

úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší 

kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může 

ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného 

pásma též ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. 

Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.  

(7) Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to 

neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje 

odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní 

díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo 

opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

vjezdu 

(8) V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět 

činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je 

vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranného pásma. 

10) V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, 

které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 

nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto 

pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném 

pásmu povinny provést osoby podle odstavce 12, popřípadě 

způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto 

pásmu ležících 

  326/2004 

ve znění 

245/2011 

199/2012  

279/2013 

 

§ 34 odst. 

1 písm. d) 

Ústav může v rozhodnutí o povolení dále stanovit  

d) opatření ke snížení rizik včetně opatření k ochraně vod 

 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52a Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody 

Aplikace a skladování přípravků jsou zakázány ve vzdálenosti 

10 metrů od podzemního nebo povrchového zdroje pitné 

vody86), pokud pro tento zdroj nebylo stanoveno ochranné 

pásmo podle vodního zákona. Vzdálenost 10 metrů se počítá 

od odběrného zařízení 
86) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Článek 11 

odst. 2 písm. a) 

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují 

a) upřednostnění pesticidů, které nejsou podle směrnice 

1999/45/ES klasifikovány jako nebezpečné pro vodní prostředí ani 

neobsahují prioritní nebezpečné látky podle čl. 16 odst. 3 směrnice 

2000/60/ES; 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 49 odst. 

1 písm. a) 

(1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie67) a tímto zákonem 

s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely 

výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být 

a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů 

včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem, 
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

PT  
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

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. 

Článek 11 

odst. 2 písm. b) 

b) upřednostnění nejúčinnějších postupů aplikace, jako je použití 

nízkoúletového aplikačního zařízení, a to zejména ve vertikálních 

kulturách, jako jsou chmelnice, sady a vinice 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 61 odst. 

7 písm. b) 

 

7) Prováděcí právní předpis stanoví: 

b) omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro 

aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na 

druhu a způsobu aplikace přípravků vedoucí k minimalizaci 

rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí podle odstavce 4, 

 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 62 odst. 

1 až 3 

 

Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet 

přípravků 

1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků stanoví 

prováděcí právní předpis. 

2) Ústav vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup přehled zařízení pro aplikaci přípravků z hlediska 

omezení nežádoucího úletu přípravků. 

3) Při použití zařízení omezujících úlet přípravků nemusí být 

za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem 

dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení 

přípravku. 

  

  207/2012 § 2 odst. 2 2) Omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro 

aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti 

na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro 

ochranu zdraví a životního prostředí stanoví příloha č. 2 k této 

vyhlášce 

  

  207/2012 Příloha č. 

2 třetí 

odst. 

Při správně zvoleném protiúletovém opatření mohou být při 

aplikaci na části pozemku, na který se nevztahují požadavky 

spjaté s ochrannými vzdálenostmi, hodnoty rychlosti pojezdu 

i rychlosti větru až dvojnásobné, je-li zajištěna ochrana 

okolních ploch, včetně povrchových vod, zdrojů pitné vody a 

necílových organismů proti úletu přípravku 

  

  207/2012 § 3 odst. 1 

a 2 

1) Požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků stanoví 

příloha č. 4 k této vyhlášce. 

2) Podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků omezujícího úlet přípravků, za kterých není třeba 

dodržet ochrannou vzdálenost určenou v rozhodnutí o povolení 

přípravku, stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce. 

 

  

Článek 11  c) použití zmírňujících opatření, která minimalizují riziko 207/2012 § 2 odst. 2 2) Omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro PT  
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Poznámka 

 

odst. 2 písm. c) znečištění mimo lokalitu způsobené úletem postřikové kapaliny, 

odtokem z drenáží a odplavením. Tato opatření zahrnují zřízení 

přiměřeně velkých ochranných pásem pro ochranu necílových 

vodních organismů a ochranných vzdáleností od povrchových a 

podzemních vod používaných pro odběr pitné vody, kde pesticidy 

nesmějí být použity ani skladovány 

 aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti 

na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro 

ochranu zdraví a životního prostředí stanoví příloha č. 2 k této 

vyhlášce 

  207/2012 Příloha č. 

2 

Omezení použití profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků 

Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 

použije toto zařízení pouze ve správných agrotechnických 

termínech a při optimálních povětrnostních podmínkách. Dále 

musí zvolit optimální nastavení pracovního režimu zařízení tak, 

aby byla minimalizována rizika pro ochranu zdraví a životního 

prostředí. 
Při správně zvoleném protiúletovém opatření mohou být při 

aplikaci na části pozemku, na který se nevztahují požadavky 

spjaté s ochrannými vzdálenostmi, hodnoty rychlosti pojezdu 

i rychlosti větru až dvojnásobné, je-li zajištěna ochrana 

okolních ploch, včetně povrchových vod, zdrojů pitné vody a 

necílových organismů proti úletu přípravku 

 

  

  327/2012 § 2 písm. 

f 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

f) vodními organismy živočichové 1) a rostliny 1), které jsou 

svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí, 

--------------------------------- 

1) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

  

  327/2012 

 

§ 13 odst. 

1 a  5 až 7 

1) Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových 

organismů při používání přípravku se řídí standardizovanými 

větami a údaji na obalu přípravku vyjadřujícími bezpečnostní 

pokyny a informace k rizikům. 

5) Ochrannou vzdálenost stanovenou na obalu přípravku 

s ohledem na ochranu vodních organismů, ochranu necílových 

členovců nebo necílových rostlin je možno zkrátit použitím 

protiúletového zařízení pro aplikaci přípravků, které je 

rostlinolékařskou správou vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 

2 zákona. Zkrácení není možné, je-li vyloučeno na obalu 
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Poznámka 

 

přípravku. 

 

6) Ochranná vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů 

se odvozuje od břehové čáry v  případě stojatých i tekoucích 

vod3). 

 

7) Je-li na obalu přípravku uvedena ochranná vzdálenost od 

povrchové vody pro případ aplikace na svažitých pozemcích, 

nesmí být přípravek aplikován na těch částech svažitých 

pozemků, které jsou vzdáleny od povrchové vody méně, než 

činí stanovená ochranná vzdálenost. 

------------------------------------- 
3) § 44 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 

 

  327/2012 § 2 písm. 

g) 

g) svažitým pozemkem část pozemku se sklonem větším než 3o 

svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se 

nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena 

plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3o směrem 

k povrchové vodě 

 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 52a Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody 

Aplikace a skladování přípravků jsou zakázány ve vzdálenosti 

10 metrů od podzemního nebo povrchového zdroje pitné 

vody86), pokud pro tento zdroj nebylo stanoveno ochranné 

pásmo podle vodního zákona. Vzdálenost 10 metrů se počítá 

od odběrného zařízení 
86) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

  254/2001 

 

§ 39 odst. 

1 

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani 

důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo 

zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

  

                                                 
3) § 44 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 
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Poznámka 

 

neohrozily jejich prostředí. ….. 

 

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

350/2012 

 

§ 30 odst. 

1, 7, 8 a 

10 

(1) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti 

zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo 

využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným 

odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody 

pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody 

stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné 

povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní 

úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší 

kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může 

ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je 

zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem. 

(7) Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to 

neplatí pro osoby,  

mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských 

nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad 

může stanovit rozhodnutím nebo    opatřením obecné povahy i 

další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu 

(8) V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět 

činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je 

vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranného pásma. 

10) V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, 

které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 

nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto 

pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném 

pásmu povinny provést osoby podle odstavce 12, popřípadě 

způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto 

pásmu ležících 

  

Článek 11 

odst. 2 písm. d) 

d) co největší omezení nebo vyloučení aplikace pesticidů na 

silnicích a železničních tratích a podél nich, na velmi propustném 

povrchu nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo 

podzemních vod, nebo na nepropustném povrchu s vysokým 

rizikem odplavení do povrchových vod nebo do odpadních 

systémů. 

254/2001 

 

§ 39 odst. 

1 

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani 

důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod (dále jen „závadné látky“). Každý, kdo 

zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená 

opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí. 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW2GR)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        08_vyhláška_206_srt_LRV      str. 29 z 

79                  

  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 49 odst. 

1 

1) Přípravky nesmí být používány v rozporu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 67) a tímto zákonem 

s výjimkou rozšířeného povolení nebo použití pro účely 

výzkumu a vývoje nebo zkoušení. Při jejich aplikaci nesmí být 

a) postupováno v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, 

zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů 

včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem, 

b) zasaženy rostliny a plochy mimo pozemek, na němž se 

provádí aplikace 

  

Článek 12 

 

Snížení použití pesticidů nebo rizika v určitých oblastech  

Členské státy s náležitým ohledem na nezbytná hygienická 

opatření, opatření na ochranu veřejného zdraví a biologickou 

rozmanitost nebo na výsledky příslušných posouzení rizik zajistí,  

 aby bylo používání pesticidů v určitých oblastech minimalizováno 

nebo zakázáno. Přijmou se vhodná opatření na řízení rizik a 

upřednostňuje se používání přípravků na ochranu rostlin 

představující nízké riziko, jak jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 

1107/2009, a opatření pro biologickou ochranu. Těmito určitými 

oblastmi jsou: 

a) oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými 

skupinami obyvatel, jak jsou definovány v článku 3 nařízení (ES) 

č. 1107/2009, jako například veřejné parky a zahrady, sportoviště, 

rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště a 

oblasti v těsné blízkosti zdravotnických zařízení; 

b) chráněné oblasti vymezené ve směrnici 2000/60/ES nebo jiné 

oblasti určené k zavedení nezbytných ochranných opatření 

v souladu se směrnicí 79/409/EHS a směrnicí 92/43/EHS; 

c) nedávno ošetřené oblasti, které využívají pracovníci 

v zemědělství nebo do kterých mají přístup 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 52b 

odst. 1 a 2 

1) Při používání přípravků v územích chráněných podle 

zvláštního právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) je 

profesionální uživatel povinen přijmout opatření 

k minimalizaci rizik aplikace přípravku pro životní prostředí, 

necílové organismy a biodiverzitu. Ustanovení zvláštního 

právního předpisu v oblasti ochrany přírody87) tímto nejsou 

dotčena. 

 

2) Na pozemcích a v objektech, ve kterých má být provedeno 

ošetření přípravkem, upřednostní profesionální uživatel při 

tomto ošetření přípravky představující nízké riziko67) nebo 

přijme opatření vedoucí ke snížení rizika z hlediska zdraví lidí, 

pokud tyto pozemky nebo objekty využívají nebo do nich mají 

přístup pracovníci v zemědělství, nebo se jedná o oblasti 

využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami 

obyvatel. 
87) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

199/2012 pozdějších předpisů. 
67) 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 

 

PT  

  326/2004 

ve znění  

245/2011 

199/2012 

§ 33 odst. 

2 

2) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany 

zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví na základě 

hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem 23a). Za 

vypracování hodnocení uhradí žadatel Státnímu zdravotnímu 

ústavu cenu, která se stanoví podle zvláštního právního 

předpisu 23b). Na základě hodnocení Státního zdravotního 
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ústavu vydá Ministerstvo zdravotnictví toxikologický posudek 

přípravku (dále jen „toxikologický posudek“) formou 

závazného stanoviska. Toxikologický posudek v případech 

týkajících se použití přípravku v oblastech využívaných 

širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel podle 

§ 2 odst. 1 písm. x) obsahuje i závěry k zákazu jeho použití 

nebo způsobu a možnosti jeho podmíněného použití. 
  326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 2 odst. 1 

písm. x 

x) oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými 

skupinami obyvatel79) zejména veřejné parky nebo zahrady, 

veřejná prostranství uvnitř obcí, hřbitovy, sportoviště, 

rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská 

hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících 

léčebnou péči nebo kulturních zařízení 

--------------------------- 

 
79) Čl. 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/2009 
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  327/2012 § 12 písm. 

a) až d) 

Opatřeními k ochraně necílových suchozemských obratlovců a 

zvěře při používání přípravku, který je označen jako 

nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské 

obratlovce nebo pro jejich skupiny, jsou 

a) vypuzení necílových suchozemských obratlovců a zvěře z 

pozemku, který má být ošetřen, bezprostředně před aplikací 

tohoto přípravku v případě, jsou-li necíloví suchozemští 

obratlovci a zvěř tímto ošetřením ohroženi, 

b) zabránění přístupu necílových suchozemských obratlovců a 

zvěře na ošetřený pozemek vhodnými technickými prostředky, 

například plašiči nebo elektrickými ohradníky, minimálně po 

dobu aplikace přípravku, 

c) použití přípravku způsobem, kterým se zabrání 

přímému kontaktu necílových suchozemských 

obratlovců a zvěře s aplikovaným přípravkem, nebo 
d) vyloučení aplikace tohoto přípravku na honebních 

pozemcích v uznané honitbě nebo na jejich částech 

vyznačených uživatelem honitby, v době, kdy se na nich líhnou 

mláďata nebo se na nich nacházejí hnízda s vejci. 

  

  327/2012 

 

§ 13 odst. 

1 až 4 a 8 

(1) Ochrana vodních organismů a některých dalších necílových 

organismů při používání přípravku se řídí standardizovanými 

větami a údaji na obalu přípravku vyjadřujícími bezpečnostní 

pokyny a informace k rizikům. 

 

(2) Při aplikaci přípravku se dodržují omezení vztahující se 

k riziku pro necílové členovce a necílové rostliny stanovené 

standardizovanými větami a údaji na obalu přípravku, pokud 

nejsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4.  

 

(3) Ochranné vzdálenosti stanovené na obalu  přípravku 

s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových 

rostlin nemusí být dodrženy, jestliže v souvislosti s jejich 

dodržením a ponecháním neošetřené plochy pozemku by se 

mohly při jejich dodržení zvýšit rizika související se zájmy 

chráněnými zákonem, a to vzhledem k vlastnostem nebo k 

okolnostem výskytu cílového škodlivého organismu, zejména 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

vzhledem k nutnosti zvýšeného počtu dalších ošetření 

přípravkem.  

 

(4) Ochranné vzdálenosti stanovené na obalu  přípravku 

s ohledem na ochranu necílových členovců nebo necílových 

rostlin nemusí být dále dodrženy od okraje pozemku, který 

sousedí s 

a) jiným zemědělským pozemkem včetně zemědělsky 

využívané louky nebo pastviny, pokud nejde o pozemek 

obhospodařovaný dle zásad ekologického zemědělství nebo 

pozemek, který je součástí území chráněného podle jiného 

právního předpisu1), 

b) stavebním pozemkem, 

c) vodní plochou, přičemž tímto není dotčeno ustanovení 

odstavce 1, 

d) komunikací, nebo 

e) pásem pozemku, který ho odděluje od silnice, rychlostní 

silnice a dálnice. 

 

8) Dodržování ochranných vzdáleností uvedených na obalu 

přípravku s ohledem na ochranu necílových členovců nebo 

necílových rostlin se nevyžaduje u vytrvalých kultur, zejména 

sadů, vinic a chmelnic, pokud jsou krajní řady ošetřovány 

pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití 

protiúletového zařízení pro aplikaci přípravků, které je 

rostlinolékařskou správou vedeno a zveřejněno podle § 62 odst. 

2 zákona. 

Článek 13 odst. 

1 

Nakládání s pesticidy, jejich skladování a nakládání s jejich obaly a 

zbytky 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že 

následující činnosti prováděné profesionálními uživateli nebo 

případně distributory neohrozí lidské zdraví nebo životní prostředí: 

     

Článek 13 odst. 

1 písm. a) 

a) skladování, ředění a míchání pesticidů a nakládání s nimi před 

aplikací; 

326/2004 

ve znění 

490/2009 

245/2011 

199/2012 

279/2013 

§ 43 odst. 

1 a 3 

1) Kontrolou přípravků a dalších prostředků se rozumí kontrola 

dodržování podmínek, požadavků a povinností stanovených 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 67), tímto 

zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a povoleními 

Ústavu fyzickým a právnickým osobám a týkajícími se 

přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW2GR)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        08_vyhláška_206_srt_LRV      str. 33 z 

79                  

  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

trh, skladování, skladování v rámci distribuce a používání 

    3) Používáním přípravku a dalšího prostředku se rozumí 

všechny činnosti, které přímo směřují k jeho aplikaci, zejména 

přechodné skladování mimo distribuci, bezprostřední 

zacházení, jeho ředění, míchání a samotná aplikace pomocí 

zařízení pro aplikaci přípravků 

  

  326/2004 

ve znění  

131/2006 

245/2011 

279/2013 

§ 46 písm. 

a) body 1, 

2, 3 a 5 a 

písm. b) 

Profesionální uživatelé, kteří skladují přípravky nebo další 

prostředky, jsou povinni  

a) zajistit 

1. uskladnění přípravků nebo dalších prostředků podle jejich 

druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků nebo 

dalších prostředků určených k likvidaci jako odpad34) a mimo 

dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných 

přípravků nebo dalších prostředků,  

2. oddělené skladování přípravků nebo dalších prostředků 

s prošlou dobou použitelnosti a jejich neuvádění na trh, jestliže 

rozborem odpovídajícího vzorku nebylo prokázáno, že 

chemické a fyzikální vlastnosti těchto přípravků nebo dalších 

prostředků splňují podmínky stanovené v rozhodnutí o jejich 

povolení,  

3. průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji 

přípravků nebo dalších prostředků, včetně přípravků s prošlou 

dobou použitelnosti,  

5. skladování pouze takových přípravků nebo dalších 

prostředků, které jsou baleny a označeny v souladu s přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 67), jde-li o skladování 

přípravků nebo dalších prostředků určených k uvádění na trh 

nebo k použití,  

  

b) na požádání informovat Ústavu místech uskladnění 

přípravků nebo dalších prostředků. 
34) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
67) 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 

 

  

  32/2012 § 5 odst. 1 Kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti   
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Poznámka 

 

až 3 k nakládání s přípravky nebo dalšími prostředky v rámci 

distribuce 

(1) Místa, na nichž dochází k nakládání s přípravky nebo 

dalšími prostředky v rámci distribuce, musí odpovídat druhu a 

množství distribuovaných přípravků tak, aby bylo umožněno 

bezpečné nakládání s přípravky. 

(2) Místo, na němž dochází při podnikatelské činnosti 

k nakládání s přípravky nebo dalšími prostředky v rámci 

distribuce, musí být chráněno před deštěm, mrazuprosté, musí 

umožňovat oddělené skladování jednotlivých druhů přípravků 

nebo dalších prostředků a musí být vybaveno zařízením 

k měření teploty vzduchu. 

(3) Pro každé místo podle odstavce 1 musí být zpracován 

samostatný provozně bezpečnostní řád se specifikací 

hygienických, provozně bezpečnostních a požárních předpisů. 

  32/2012 

326/2012 

§ 6 odst. 

1, 2 a 5 

Zásady správné distribuční praxe 

(1) Při distribuci přípravků nebo dalších prostředků distributor 

a) vytvoří a v jejím průběhu soustavně a systematicky 

uplatňuje požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 a 

b) zajistí, že zaměstnanci jsou vyškoleni k činnosti, kterou 

vykonávají, a jejich pravomoc je písemně vymezena. 

c) zajistí, aby prostory a technické zařízení určené pro 

distribuci přípravků nebo dalších prostředků odpovídaly druhu 

a rozsahu distribuovaných přípravků nebo dalších prostředků 

a aby byly tyto prostory a technické zařízení udržovány 

a kontrolovány tak, aby bylo zabezpečeno správné zacházení s 

přípravky nebo dalšími prostředky 

(2) Přípravky nebo další prostředky skladuje distributor tak, 

aby 

a) byly dodrženy podmínky skladování odpovídající 

nebezpečnosti přípravků nebo dalších prostředků a další 

požadavky na skladování přípravků stanovené přímo 

použitelným předpisem Evropské unie 1),4), zákonem a jiným 

právním předpisem5), 

b) byl zaveden systém obměny zásob, 

c) přípravky nebo další prostředky, jejichž doba použitelnosti 

uplynula, byly umístěny odděleně a nebyly dále distribuovány,  

d) přípravky nebo další prostředky s porušeným obalem nebo 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

přípravky nebo další prostředky, u nichž je podezření, že jsou 

kontaminovány nebo padělány, nebo přípravky nebo další 

prostředky, u nichž byla uplatněna reklamace, byly umístěny 

odděleně a nebyly dále distribuovány,  

e) přípravky nebo další prostředky určené na vývoz do třetích 

zemí byly uskladněny odděleně od přípravků nebo dalších 

prostředků určených k uvádění na trh, 

f) přípravky nebo další prostředky uvedené pod písmeny c) až 

e) byly uskladněny v prostoru, který je výrazně označen,   

h) nedošlo k jejich kontaminaci, poškození, odcizení, 

znehodnocení a záměnám a nedocházelo k neshodám mezi 

dokumentací vedenou podle § 7 a činnostmi uskutečňovanými 

v rámci příjmu, skladování a dodávek přípravků nebo dalších 

prostředků. 

(5) Distributor provádí opakovaně vnitřní kontroly, kterými 

ověřuje zavádění a dodržování správné distribuční praxe, a 

přijímá potřebná nápravná opatření. V rámci vnitřních kontrol 

provádí distributor nejméně jedenkrát ročně kontrolu za účelem 

porovnání stavu přijatých a distribuovaných přípravků nebo 

dalších prostředků s aktuálním skladovým stavem přípravků 

nebo dalších prostředků. Veškeré nesrovnalosti zjištěné v rámci 

tohoto porovnání musí být zaznamenány 

 

------------------------------------- 
1) 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. 
4) 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, v platném 

znění. 

 

  32/2012 § 7 odst. 1  (1) Distributor vypracovává a udržuje aktuální písemné 

postupy pro činnosti, které mohou ovlivnit jakost přípravků, 

dalších prostředků nebo distribučních činností, jako jsou 

postupy příjmu, kontroly dodávek, skladování, čištění a údržby 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

prostor, kontroly podmínek skladování včetně ochrany 

přípravků nebo dalších prostředků při skladování a přepravě, 

stažení přípravků z oběhu, objednávání, vracení a dodávání, 

vede záznamy podle odstavce 4 a uchovává doklady podle 

odstavce 6. 

Článek 13 odst. 

1 písm. b) 
b) nakládání s obaly a zbytky pesticidů; 326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 46a 

odst. 5 

5) Při uvádění na trh přípravku určeného neprofesionálním 

uživatelům je distributor povinen poskytovat osobám 

informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním 

přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na 

osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a 

aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné 

likvidace v souladu s právními předpisy34), včetně informace o 

možnostech ochrany rostlin představujících nízké riziko 

----------------------- 
34) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

  185/2001 

ve znění 

314/2006 

§ 10 odst. 

3 

3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní 

dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo 

jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo 

odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

  

  185/2001 § 12 odst. 

2 

2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto 

zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání 

s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání 

s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno 

nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny 

limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 

  

  185/2001 

ve znění 

188/2004 

169/2013 

64/2014 

§ 16 odst. 

1  

Původce odpadů je povinen 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 

odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 

právnické osoby, 22) 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a 

nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu 

úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování 

PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci 

vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu 

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním 

předpisem, 

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a 

životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy  

i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených 

tímto zákonem podle § 15, 

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a 

v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. 
  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 10 odst. 

1, 2 

1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr 

těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr 

zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je 

povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a 

jejich dostupnost. 

2) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky 

prodejem spotřebiteli, a autorizované obalové společnosti (§ 

16) v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o autorizaci (§ 17) jsou 

povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu 

zajištění zpětného odběru podle odstavce 1. 

  

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 12 odst. 

1 písm. a) 

a b) 

1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady 

z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. 

 

2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné 

nebezpečnými věcmi, 13) nebezpečnými látkami nebo 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

nebezpečnými přípravky, 1) se povinnost podle odstavce 1 

vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 

3 k tomuto zákonu. 

 

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 14 odst. 

1 

1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené 

výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, 

které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití 

odpadu z obalů (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 

3. 

 

  

Článek 13 odst. 

1 písm. c) a d) 
c) likvidace směsí v nádržích, které zbyly po aplikaci  

d) čištění použitého zařízení po aplikaci 

207/2012 § 2 odst. 3 

 

3) Příprava aplikační kapaliny a provádění čištění 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků musí být 

v souladu s požadavky stanovenými v příloze č. 3 k této 

vyhlášce 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

4 část B 

Příprava aplikační kapaliny a čištění profesionálního zařízení 

pro aplikaci přípravků 

B. Čištění profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 

  

Článek 13 odst. 

1 písm. e) 

e) využití či likvidace zbytků pesticidů a jejich obalů v souladu 

s právními předpisy Společenství týkajícími se odpadů. 

 

185/2001 

ve znění 

314/2006 

§ 10 odst. 

3 

3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní 

dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo 

jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo 

odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

PT  

  185/2001 § 12 odst. 

2 

2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto 

zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání 

s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání 

s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno 

nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny 

limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. 

  

  185/2001 

ve znění 

188/2004 

169/2013 

64/2014 

§ 16 odst. 

1 

Původce odpadů je povinen 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §9a, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 

odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 

právnické osoby, 22) 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a 

nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu 

úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování 

PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci 

vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu 

stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním 

předpisem, 

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a 

životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy, 

i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených 

tímto zákonem podle § 15, 

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a 

v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. 
  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 10 odst. 

1, 2 

1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr 

těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr 

zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr. Přitom je 

povinna dbát zejména na dostatečnou četnost sběrných míst a 

jejich dostupnost. 

2) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky 

prodejem spotřebiteli, a autorizované obalové společnosti (§ 

16) v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o autorizaci (§ 17) jsou 

povinny informovat odběratele a spotřebitele o způsobu 

zajištění zpětného odběru podle odstavce 1. 

  

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 12 odst. 

1 písm. a) 

a b) 

1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na 

území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady 

z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity 

v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu. 

 

2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné 

nebezpečnými věcmi, 13) nebezpečnými látkami nebo 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

nebezpečnými přípravky, 1) se povinnost podle odstavce 1 

vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 

3 k tomuto zákonu. 

 

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 14 odst. 

1 

1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené 

výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, 

které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití 

odpadu z obalů (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 

3. 

  

Článek 13 odst. 

2 

2. Členské státy přijmou v případě pesticidů povolených pro 

neprofesionální uživatele veškerá nezbytná opatření s cílem 

zabránit nebezpečnému nakládání s pesticidy. Tato opatření mohou 

zahrnovat použití pesticidů s nízkou toxicitou a směsí připravených 

k okamžitému použití a omezení objemu nádob či velikosti balení. 

32/2012 § 5 odst. 1 

a 4 

(1) Místa, na nichž dochází k nakládání s přípravky nebo 

dalšími prostředky v rámci distribuce, musí odpovídat druhu a 

množství distribuovaných přípravků tak, aby bylo umožněno 

bezpečné nakládání s přípravky. 

(4) Na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti 

k nakládání s přípravky nebo dalšími prostředky 

v malospotřebitelském balení a tato malospotřebitelská balení 

jsou přímo prodávána uživatelům, kteří nejsou profesionálními 

uživateli, se vztahují požadavky uvedené v odstavci 1. 

PT  

  326/2004 

ve znění 

279/2013 

§ 34 odst. 

2  

 

Ústav nepovolí pro neprofesionální použití přípravky, které na 

základě posouzení účinků na zdraví lidí podle § 33 odst. 2 

a) jsou klasifikovány jako toxické nebo vysoce toxické podle 

chemického zákona,  

b) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 1 nebo 282), nebo  

c) mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 

kategorie 382) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici kategorie 182), u nichž 

není sníženo riziko pro zdraví člověka stanovením dalších 

opatření. 

  

       

Článek 13 odst. 

3 

3. Členské státy zajistí, aby skladovací prostory pro pesticidy 

určené k profesionálnímu použití byly postaveny tak, aby nemohlo 

dojít k nechtěnému úniku. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována umístění, velikosti a stavebním materiálům 

326/2004 

ve znění  

245/2011 

§ 46 písm. 

a) bod 4 

4. splnění technických požadavků na skladování přípravků 

nebo dalších prostředků a další podmínky stanovené zvláštním 

právním předpisem35) 

35) Vyhláška č. 191/2002, o technických požadavcích na stavby 

zemědělství (zrušena vyhláškou. č. 268/2009 Sb.) 

 

PT  

  268/2009 

ve znění 

§ 53 a Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu 

rostlin 
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  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

20/2012 (1) Základní zabezpečení staveb musí zamezit samovolnému 

pronikání látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního 

terénu a podloží a následně do povrchových a podzemních vod 

a) nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do 

styku se závadnými látkami, 

b) odkanalizováním, případně stavebními úpravami 

znemožňujícími únik látek ze stavby vytečením, přetečením 

nebo splachem. 

(2) Stavby musí být členěny na 

a) úsek příjmu a vyskladnění přípravků a prostředků na 

ochranu rostlin se zastřešenou manipulační plochou s rampou a 

záchytným havarijním prostorem, 

 b) úsek skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin 

pro oddělené skladování jednotlivých druhů, prázdných 

znečištěných obalů pro zpětný odběr 30), úsek musí být 

samostatně odvětratelný s možností temperování a sledování 

teploty vzduchu, 

c) úsek pomocných a hygienických provozů samostatně 

odvětratelný s možností temperování, zejména umývárny, WC 

a šatny. 

(3) Podlaha musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti 

chemickým účinkům uskladněných přípravků, s povrchem 

umožňujícím snadné čištění a  istribuuje do samostatné 

havarijní jímky. 

(4) Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro 

srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované přípravky. 

(5) Stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu 

rostlin musí být vybavena havarijní jímkou, která musí mít 

povrch odolný proti chemickým účinkům uskladněných 

přípravků a musí být zabezpečena proti přítoku srážkové vody 

z okolních ploch a proti pronikání podzemní vody. Musí být 

dimenzována minimálně na 10 % celkového objemu 

skladovaných kapalin, avšak nejméně na celý objem jednoho 

největšího skladovaného přepravního obalu nebo nádoby. 

(6) Podlaha příručního skladu musí být nepropustná pro 

kapaliny, odolná proti chemickým účinkům uskladněných 

přípravků a prostředků na ochranu rostlin, musí být opatřena 

zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního prahu jako 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

náhrada za havarijní jímku. Příruční sklad musí být samostatně 

odvětratelný s možností temperování a sledování teploty 

vzduchu, technické a dispoziční řešení musí umožňovat uložení 

přípravků a prostředků na ochranu rostlin přehledně a odděleně 

podle druhu nebezpečnosti v přepravních obalech, 

kontejnerech a nádobách, oddělené ukládání znečištěných 

obalů 30), osobních ochranných pracovních prostředků a 

oděvů, při dodržování podmínek hygienických, bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví při práci. Na příruční sklad se 

nevztahují odstavce 1 až 5 

Článek 14 odst. 

1 
Integrovaná ochrana rostlin 

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření na podporu 

ochrany před škodlivými organismy s nízkými vstupy pesticidů, 

přičemž dle možnosti upřednostní nechemické metody, aby 

profesionální uživatelé pesticidů přešli na postupy a přípravky, 

které jsou k dispozici pro daný problém spojený se stejným 

škodlivým organismem, avšak představují nejnižší riziko pro lidské 

zdraví a životní prostředí. Ochrana rostlin s nízkými vstupy 

pesticidů zahrnuje integrovanou ochranu rostlin, jakož i ekologické 

zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. 

června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produktů [22]. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 71 odst. 

1 písm. b)  

1) Ministerstvo 

b) stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a 

výzkumu se zaměřením na výzkum metod integrované ochrany 

rostlin, zejména nechemických metod ochrany rostlin a metod 

ochrany rostlin využívajících přípravky s nízkým rizikem 

PT  

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

 

§ 5 odst. 1 

a 2 písm. 

b) 

1) Opatření integrované ochrany rostlin udržují používání 

přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na úrovních, které 

lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit, 

přičemž je kladen důraz na růst zdravých plodin při co 

nejmenším narušení zemědělských a lesních ekosystémů. 

2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených 

v odstavci 1 uplatňovat obecné zásady integrované ochrany 

rostlin, které obsahují zejména 

b) preventivní opatření a přímé metody ochrany rostlin, které 

mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové 

organismy a životní prostředí,  

 

  

  326/2004  

ve znění 

245/2011 

279/2013 

§ 38b 

odst. 1 

písm. b), 

c) a d) 

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

organismem a  

b) povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence 

dostatečně účinné 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

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,  

povolí Ústav z důvodu veřejného zájmu rozšíření povolení na 

menšinová použití vydáním nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu 

vydává Ústav způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté 

 

Článek 14 odst. 

2 
2. Členské státy zajistí nezbytné podmínky pro uplatňování 

integrované ochrany rostlin nebo podpoří jejich zavedení. Členské 

státy zejména zajistí, aby profesionální uživatelé měli k dispozici 

informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organismů a 

pro rozhodování v oblasti ochrany rostlin, jakož i poradenské 

služby v oblasti integrované ochrany rostlin. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 5 odst. 4 

písm. a) 

až e) 

 

 

4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen 

„Ústav“) 

a) provádí monitoring škodlivých organismů a s ochranou 

rostlin souvisejících poruch rostlin a podmínek pro šíření 

škodlivých organismů, 

b) zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodlivých 

organismů včetně upozornění na riziko dosažení hodnot prahů 

škodlivosti škodlivých organismů a riziko výskytu s ochranou 

rostlin souvisejících poruch rostlin, 

c) shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku vzniku 

rezistence škodlivých organismů k přípravkům a o opatřeních 

k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům 

(dále jen „antirezistentní strategie“), 

d) zajišťuje dostupnost přípravků pro uplatňování integrované 

ochrany rostlin a antirezistentních strategií a 

e) shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy k uplatňování 

obecných zásad integrované ochrany rostlin pro rostliny a 

skupiny rostlin s využitím výsledků činnosti vědeckovýzkumné 

základny 

 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 2 odst. 2 

písm. u) 

u) poradcem osoba, která v rámci svého podnikání nebo 

zaměstnání poskytuje poradenství v oblasti ochrany před 

škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a 

bezpečného používání přípravků 

  

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 85 Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před 

škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání 

přípravků 

1) Fyzické osoby mohou v rámci svého podnikání nebo 

zaměstnání provádět pro jiné osoby poradenství v oblasti 

ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, 

pouze pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné 

způsobilosti podle § 86 odst. 3 a 

a) splňují podmínky odborné kvalifikace rostlinolékaře podle § 

82 odst. 2 nebo § 82 odst. 3 písm. a)  nebo § 82 odst. 5,  

b) mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší 

odborné vzdělání v oboru vzdělání rostlinolékařství a nejméně 

tříletou odbornou praxi stejného zaměření, nebo 

c) jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských 

nebo doktorských studijních programů v oblasti pěstitelství, 

zemědělství nebo lesnictví, nebo mají střední vzdělání 

s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ukončené 

absolutoriem v pěstitelských zemědělských a lesnických 

oborech a mají nejméně čtyři roky praxe v oboru 

rostlinolékařství nebo ochrany rostlin, nebo složily zkoušku 

z dílčí (profesní) kvalifikace „Poradce v ochraně rostlin“ podle 

zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání. 

2) Živnostensky podnikat 12) v oboru poradenství v oblasti 

ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími 

poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků 

mohou jen osoby, které splňují požadavky stanovené 

v odstavci 1. 

12) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  326/2004 

ve znění  

199/2012 

§ 85odst. 

1 a 2 

1) Fyzické osoby mohou v rámci svého podnikání nebo 

zaměstnání provádět pro jiné osoby poradenství v oblasti 

ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími 

poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, 

pouze pokud jsou držiteli platného osvědčení o odborné 

způsobilosti podle § 86 odst. 3 …¨ 

2) Živnostensky podnikat12) v oboru poradenství v oblasti 

ochrany před škodlivými organismy a s ní souvisejícími 

poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků 

mohou jen osoby, které splňují požadavky stanovené 

v odstavci 1 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění 199/2012 pozdějších předpisů 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 14 odst. 

3 
3. Do 30. června 2013 podají členské státy Komisi zprávu o 

uplatňování odstavců 1 a 2, a zejména o tom, zda jsou splněny 

nezbytné podmínky pro uplatňování integrované ochrany rostlin. 

  Nerelevantní pro transpozici   

Článek 14 odst. 

4 

4. Členské státy popíší ve svých národních akčních plánech 

způsoby, kterými zajistí, aby všichni profesionální uživatelé 

uplatňovali obecné zásady integrované ochrany rostlin podle 

přílohy III nejpozději od 1. ledna 2014. 

Opatření týkající se změn v příloze III za účelem zohlednění 

vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem 

s kontrolou podle čl. 21 odst. 2. 

326/2004 

ve znění  

199/2012 

 

§5 odst. 2 

a 3 

2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených 

v odstavci 1 uplatňovat obecné zásady integrované ochrany 

rostlin, které obsahují zejména 

b) metody pro sledování výskytu škodlivých organismů a 

s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin a pro 

rozhodování v oblasti integrované ochrany rostlin, 

c) preventivní opatření a přímé metody ochrany rostlin, které 

mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové 

organismy a životní prostředí,  

d) opatření k zamezení rezistence škodlivých organismů 

k přípravkům (dále jen „antirezistentní strategie“) a 

e) způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti 

integrované ochrany rostlin. 

3) Obecné zásady integrované ochrany rostlin podle odstavce 2 

stanoví prováděcí právní předpis. 

PT  

  205/2012 § 1 Tato vyhláška stanoví obecné zásady integrované ochrany 

rostlin podle příslušného předpisu Evropské unie1) 

1) 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 

 

  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. g) 

2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených 

v odstavci 1 zejména 

g) postupy na podporu uplatňování integrované ochrany rostlin 

  

Článek 14 odst. 

5 
5. Členské státy stanoví vhodné pobídky na podporu toho, aby 

profesionální uživatelé na dobrovolném základě uplatňovali 

pokyny integrované ochrany rostlin určené pro jednotlivé plodiny 

nebo odvětví. Tyto pokyny mohou vypracovat veřejné orgány nebo 

organizace zastupující určité profesionální uživatele. Členské státy 

uvedou odkaz na takové pokyny, které považují za přiměřené a 

vhodné, ve svých národních akčních plánech 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. g) 

2) Akční plán obsahuje kromě náležitostí stanovených 

v odstavci 1 zejména 

g) postupy na podporu uplatňování integrované ochrany rostlin 

 

PT  

  326/2004 

ve znění 

§ 5 odst. 4 

písm. e) 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen 

„Ústav“) 
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Poznámka 

 

199/2012 

279/2013 

e) shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy k uplatňování 

obecných zásad integrované ochrany rostlin pro rostliny a 

skupiny rostlin s využitím výsledků činnosti vědeckovýzkumné 

základny 

Kapitola V Ukazatele, podávání zpráv a výměna informací 

 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 15 odst. 

1 

Ukazatele  

1. Stanoví se harmonizované ukazatele rizika, jak je uvedeno 

v příloze IV. Členské státy však mohou kromě harmonizovaných 

ukazatelů nadále používat stávající vnitrostátní ukazatele nebo 

přijmout další vhodné ukazatele. 

Opatření týkající se změn v příloze IV za účelem zohlednění 

vědeckého a technického pokroku, jež mají za účel změnit jiné než 

podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem 

s kontrolou podle čl. 21 odst. 2. 

  Pozn. Příloha č. 4 není ustanovena NT  

Článek 15 odst. 

2 písm.a) 

2. Členské státy 

a) vypočítají harmonizované ukazatele rizika podle odstavce 1 za 

použití statistických údajů shromážděných v souladu s právními 

předpisy Společenství týkajícími se statistiky přípravků na ochranu 

rostlin spolu s dalšími relevantními údaji 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. a) 

a) harmonizované83) a neharmonizované ukazatele rizik 
83) Příloha č. IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/128/ES 

PT  

Článek 15 odst. 

2 písm.b) 
b) zjistí směry vývoje v používání určitých účinných látek; 326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. b) 

b) směry vývoje v používání účinných látek PT  

Článek 15 odst. 

2 písm.c) 
c) určí priority, jako jsou účinné látky, plodiny, oblasti nebo 

postupy, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, nebo správné 

postupy, které mohou sloužit jako příklady pro účely dosažení cílů 

této směrnice, s cílem snížit rizika a omezit vliv používání 

pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podpořit vývoj i 

zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo 

postupů, aby se snížila závislost na používání pesticidů. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 48a 

odst. 2 

písm. c) 

c) účinné látky, plodiny, oblasti nebo postupy, kterým je třeba 

věnovat přednostní pozornost 

PT  

Článek 15 odst. 

3 

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům výsledky 

hodnocení prováděných podle odstavce 2 a tyto údaje zpřístupní 

veřejnosti. 

326/2004 

ve znění 

131/2006 

245/2011 

279/2013 

§ 71 odst. 

1 písm. f) 

f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, 

které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních 

organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o 

ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie 

rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na národní a 

mezinárodní úrovni, 

PT  

  326/2004 

ve znění  

§ 48a 

odst. 6 
(6) Ministerstvo zveřejní schválený akční plán způsobem 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

199/2012 umožňujícím dálkový přístup a neprodleně ohlašuje Komisi 

veškeré významné změny v akčním plánu. 

Článek 15 odst. 

4 

4. Komise vypočte ukazatele rizika na úrovni Společenství za 

použití statistických údajů shromážděných v souladu s právními 

předpisy Společenství týkajícími se statistiky přípravků na ochranu 

rostlin a dalších relevantních údajů, s cílem odhadnout směry 

vývoje rizik plynoucích z používání pesticidů. 

 

Komise tyto údaje a informace rovněž použije k vyhodnocení 

pokroku při dosahování cílů dalších politik Společenství, jež jsou 

zaměřeny na snižování vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní 

prostředí. 

 

Výsledky jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím webové 

stránky uvedené v čl. 4 odst. 4. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 16 Podávání zpráv 

Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o pokroku při uplatňování této směrnice, případně spolu s návrhy 

změn. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Kapitola VI Závěrečná ustanovení   Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 17 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních 

předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá 

nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující 

326/2004 

ve znění 

245/2011 

199/2012 

§ 79c 

odst. 1 

písm. c), 

d) , e) a g) 

a odst. 2 a 

3 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

c) používá přípravek v rozporu s podmínkami  

2. používání přípravků podle § 49 odst. 1,  

d) jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 

odst. 1 a 2 nebo § 52 až 52b,  

e) při své profesní činnosti nakládá s přípravky bez osvědčení o 

odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného 

podle tohoto zákona 

g)   istribuuje přípravek v rozporu s § 46a odst. 3 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 40 000 

Kč.  

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), písm. c) 

bodu 2 a písm. d) lze vedle pokuty uložit sankci zákazu 

činnosti do 2 let 

PT  

  326/2004 

ve znění 

245/2011 

§ 79e 

odst.1 

písm. a) a 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) jako profesionální uživatel neuplatňuje obecné zásady 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

199/2012 

 

c) a odst. 

2 

integrované ochrany rostlin podle § 5 odst. 2 

c) distribuuje přípravek nebo další prostředek v rozporu s § 46a 

odst. 3 

2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 

200 000 Kč 

  326/2004 

ve znění 

245/2011 

199/2012 

§ 79g 

odst. 1 

písm. g), 

i) a o) a 

odst. 2 a 3 

1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

správního deliktu tím 

g) používá přípravky v rozporu s § 49 odst. 1 

i) jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v  

o) rozporu s § 51 odst. 1 nebo § 52 až 52b 

porušuje povinnosti při distribuci přípravků nebo dalších 

prostředků podle § 46a odst. 3 písm. g) nebo § 46a odst. 4 nebo 

5 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 

000 Kč.  

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), g), i) a j) lze 

vedle pokuty uložit sankci zákazu činnosti do 2 let 

  

  258/2000 

ve znění 

254/2001 

320/2002 

274/2003 

392/2005 

375/2011 

223/2013 

64/2014 

§ 92 odst. 

1 až 3 

Ukládání pokut 

(1) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto 

zákonem, zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě 

vydanými rozhodnutími či opatřeními orgánu ochrany 

veřejného zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství, právním předpisem podle § 85 a za nesplnění 

nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními 

předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu 

pracovnělékařské služby v rozsahu § 82 odst. 2 písm. n) uloží 

orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní 

zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti 

nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč. 

(2) Došlo-li však nesplněním nebo porušením povinností podle 

odstavce 1 k poškození zdraví fyzických osob, vzniku nebo 

hrozbě epidemie, může orgán ochrany veřejného zdraví 

uvedený v odstavci 1 uložit fyzické osobě při její podnikatelské 

činnosti nebo právnické osobě pokutu až do výše 3 000 000 

Kč. 

(3) Pokutu až do výše 100 000 Kč může uložit orgán ochrany 

veřejného zdraví uvedený v odstavci 1 fyzické osobě při její 

podnikatelské činnosti a právnické osobě za uvedení 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

nepravdivých údajů a informací.. Pokutu až do výše 1 000000 

Kč může tento orgán ochrany veřejného zdraví uložit osobě, 

která neoprávněně vystupovala jako autorizující osoba nebo 

držitel autorizace. 

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 116 

odst. 1 

písm. , g), 

h) a k) 

odst. 2  

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo 

stavby v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 

10, 

k) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými 

látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), m), n) 

nebo o), 

 b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), l), p) 

nebo q), 

 c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), 

e), f) nebo h), nebo 

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k). 

  

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

61/2014 

§ 122 

odst. 2 a 3 

a odst. 5 

 

(2) Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve 

větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí 

přestupku tím, že 

 a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 

39 odst. 2 písm. a), nebo 

 b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených 

opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 

 (3) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

látkami nebo nebezpečnými látkami nebo zachází se 

závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je 

spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. 

(5) Za přestupek lze uložit pokutu 

 a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 

2 písm. b) nebo odstavce 4; je-li přestupek podle odstavce 1 

spáchán vypuštěním odpadní vody s obsahem zvlášť 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

nebezpečné závadné látky do kanalizace, lze uložit pokutu do 

500 000 Kč, 

 b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), 

nebo 

 c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3. 

 

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

§ 125a 

odst. 1 

písm. g), 

h) a  l) a 

odst. 2 

písm.  a , 

c) a d) 

 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

správního deliktu tím, že 

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo 

stavby v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 30 odst. 

10, 

l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými 

látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta 

a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), g), o) 

nebo p) 

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c), 

e), h), n) nebo t), 

d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l) 

nebo r), nebo 

  

  254/2001 

ve znění 

150/2010 

61/2014 

§ 125g 

odst. 2 a 3 

a odst. 5 

písm. b) a 

c) 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se 

závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je 

spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 

podzemní vody, se dopustí správního deliktu tím, že 

 a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 

39 odst. 2 písm. a), nebo 

 b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených 

opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 

 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se 

zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo 

zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 

zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se 

dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností 

podle § 39 odst. 4. 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta 

 a) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
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odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

písm. b), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 4 

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,  

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 44 odst. 

2 písm. h) 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 

správního deliktu tím, že 

g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, nezajistí zpětný odběr těchto obalů nebo 

odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1, 

h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, nezajistí využití odpadů z obalů podle § 12,  

i) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo 

balené výrobky, poruší povinnost podat návrh na zápis do 

Seznamu podle § 14 odst. 1, 

 

  

  477/2001 

ve znění 

66/2006 

§ 45písm. 

c) 

Za správní delikt podle § 44 se uloží pokuta 

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. 

a), c) až f) a písm. i) a j) nebo podle odstavce 4 

c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 

podle odstavce 2 písm. b), g) nebo h), nebo podle odstavce 3 

písm. a) až q).  

  

 Členské státy sdělí Komisi do 26. listopadu 2012 ustanovení o 

těchto sankcích a neprodleně uvědomí Komisi o všech jejich 

následných změnách 

326/2004 

ve znění  

131/2006 

245/2011 

279/2013 

§ 71 odst. 

1 písm.f) 

f) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, 

které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních 

organizacích, zejména z členství v Mezinárodní úmluvě o 

ochraně rostlin a v Evropské unii, zpracovává národní strategie 

rostlinolékařské péče a zajišťuje její koordinaci na národní a 

mezinárodní úrovni, 

PT  

Článek 18 Výměna informací a osvědčených postupů 

Komise navrhne výměnu informací a osvědčených postupů 

v oblasti udržitelného používání pesticidů a integrované ochrany 

rostlin jako prioritu k diskuzi v odborné skupině pro tematickou 

strategii udržitelného používání pesticidů. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 19 odst. 

1 a 2 
Poplatky a platby 

1. Členské státy mohou získat úhradu nákladů souvisejících 

s jakoukoliv činností, která vyplývá ze závazků podle této 

směrnice, prostřednictvím poplatků či plateb. 

 

2. Členské státy zajistí, aby byly poplatky nebo platby uvedené 

v odstavci 1 stanoveny průhledným způsobem a aby odpovídaly 

skutečným nákladům na vykonanou práci. 

326/2004 

ve znění 

131/2006 

199/2012 

279/2013 

§ 79 písm. 

g), j) a l)  

 Žadatel o 

g) udělení osvědčení o způsobilosti k provádění úředně 

uznaných zkoušek podle § 45,  

j) posouzení provozovny pro kontrolní testován zařízení pro 

aplikaci přípravků,  

l) provedení dalších odborných úkonů 

je povinen Ústavu uhradit náklady, které jí vznikly při 

provádění příslušných odborných úkonů 

PT  
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Poznámka 

 

 

  147/2002 

ve znění  

441/2005 

279/2013 

§ 11 Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů a 

způsob výpočtu jejich výše za odborné a zkušební úkony 

vykonávané v působnosti Ústavu podle zvláštních zákonů 4), 20) 

-------------- 

20) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis 

 

  

  221/2002 

ve znění 

431/2013 

§ 3a odst. 

1 

1) Sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné 

Ústavem na úseku rostlinolékařské péče se stanoví v příloze č. 

4 k této vyhlášce. 

  

Článek 20 odst. 

1 

Normalizace 

1. Normy uvedené v čl. 8 odst. 4 této směrnice se stanoví postupem 

podle čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování 

informací v oblasti norem a technických předpisů [23]. 

Žádost na vypracování těchto norem může být sestavena za 

konzultace s výborem uvedeným v čl. 21 odst. 1. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 20 odst. 

2 
2. Komise zveřejní odkazy na tyto normy v Úředním věstníku 

Evropské unie 

  Nerelevantní pro transpozici   

Článek 20 odst. 

3 
3. Pokud členský stát nebo Komise usoudí, že harmonizovaná 

norma nesplňuje zcela základní požadavky, které jsou stanoveny 

v příloze II a na které se tato harmonizovaná norma vztahuje, 

předloží Komise nebo příslušný členský stát záležitost výboru 

zřízenému článkem 5 směrnice 98/34/ES a uvedou své argumenty. 

Výbor po konzultaci s příslušnými evropskými normalizačními 

orgány neprodleně zaujme stanovisko. 

S ohledem na stanovisko tohoto výboru se Komise rozhodne 

zveřejnit, nezveřejnit, zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat 

s omezením, či zrušit odkazy na příslušnou harmonizovanou normu 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

Komise informuje dotčený evropský normalizační orgán a případně 

požádá o revizi daných harmonizovaných norem 

 

  Nerelevantní pro transpozici   

Článek 21 odst. 

1 
Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a 

zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 

  Nerelevantní pro transpozici NT  
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Poznámka 

 

obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající 

se bezpečnosti potravin [24]. 

Článek 21 odst. 

2 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a 

článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 

zmíněného rozhodnutí 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 22 Výdaje 

S cílem podpořit zavedení harmonizované politiky a systémů 

v oblasti udržitelného používání pesticidů může Komise 

financovat: 

a) vytvoření harmonizovaného systému, včetně příslušné databáze 

pro shromažďování a uchovávání všech informací o ukazatelích 

rizika v případě pesticidů a pro zpřístupňování těchto informací 

příslušným orgánům, dalším zúčastněným stranám a široké 

veřejnosti; 

b) provedení studií nezbytných pro přípravu a vytvoření právních 

předpisů, včetně přizpůsobení příloh této směrnice technickému 

pokroku; 

c) vytvoření pokynů a osvědčených postupů k usnadnění 

uplatňování této směrnice. 

 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 23 odst. 

1 
Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 14. prosince 

2011. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 23 odst. 

2 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 

působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 24 Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení 

v Úředním věstníku Evropské unie 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Článek 25 Určení 

Tato směrnice je určena členským státům 

  Nerelevantní pro transpozici NT  

Příloha  I Témata odborné přípravy podle článku 5 

 

206/2012 Příloha č. 

1 

Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně, 

doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního 

PT  
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Poznámka 

 

stupně, obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého 

stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti 

osvědčení druhého stupně a obsah a rozsah doplňujícího 

školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně 

Příloha  I bod 1 

 
1. Veškeré příslušné právní předpisy týkající se pesticidů a jejich 

používání. 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 1 

A. Téma 

1. Právní předpisy týkající se přípravků a jejich používání.  

PT  

Příloha  I bod 2 2. Existence nedovolených (padělaných) přípravků na ochranu 

rostlin, jejich rizika a metody určení takových přípravků 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 2 

2. Existence nepovolených nebo padělaných přípravků, jejich 

rizika a metody rozpoznání takových přípravků.  

PT  

Příloha  I bod 3 3. Nebezpečí a rizika související s pesticidy a způsoby, jak je 

zjišťovat a regulovat, zejména 

a) rizika pro člověka (obsluhu, obyvatele, náhodně se vyskytující 

osoby, osoby vstupující do ošetřených oblastí a osoby, které 

nakládají s ošetřenými plodinami nebo je požívají) a jak jsou tato 

rizika znásobena faktory, jako je například kouření; 

b) příznaky otravy pesticidy a opatření první pomoci; 

c) rizika pro necílové rostliny, užitečný hmyz, volně žijící zvěř, 

biologickou rozmanitost a životní prostředí obecně 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 3 

3. Nebezpečí a rizika související s přípravky a způsoby, jak je 

zjišťovat a regulovat, zejména:  

a) rizika pro člověka (obsluhu, obyvatele území, osoby, které 

se vyskytují v místě při aplikaci přípravku, osoby vstupující do 

ošetřených oblastí a osoby, které nakládají s ošetřenými 

plodinami nebo osoby, které je konzumují) a jak jsou tato 

rizika znásobena faktory, jako je například kouření,  

b) nežádoucí účinky na zdraví způsobené přípravky a opatření 

první pomoci,  

c) rizika pro necílové organismy, biologickou rozmanitost a 

životní prostředí obecně.  

PT  

Příloha  I bod 4 4. Znalost strategií a postupů integrované ochrany rostlin, strategií 

a postupů integrované produkce plodin, zásad ekologického 

zemědělství, biologických metod ochrany před škodlivými 

organismy, informace o obecných zásadách a zvláštních pokynech 

týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny 

nebo odvětví 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 4 

4. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, integrované 

produkce rostlin, biologických metod ochrany před škodlivými 

organismy, zásady ekologického zemědělství, informace o 

obecných zásadách a zvláštních pokynech týkajících 

se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo 

odvětví.  

PT  

Příloha  I bod 5 5. Úvod do srovnávacího hodnocení na uživatelské úrovni, který 

profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní situaci zvolit 

z povolených přípravků pro řešení daného problému se škodlivými 

organismy ty nejvhodnější pesticidy s nejmenšími vedlejšími 

účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí. 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 5 

5. Úvod do srovnávacího hodnocení přípravků na uživatelské 

úrovni, který profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní 

situaci zvolit z povolených přípravků pro řešení daného 

problému se škodlivými organismy přípravky s nejmenšími 

vedlejšími účinky na lidské zdraví, necílové organismy a 

životní prostředí.  

PT  

Příloha  I bod 6 6. Opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové organismy a 

životní prostředí: bezpečné pracovní postupy při skladování 

pesticidů, nakládání s nimi a při jejich míchání, jakož i likvidaci 

prázdných obalů, dalších kontaminovaných materiálů a zbytků 

pesticidů (včetně směsí v nádržích), v koncentrované i ředěné 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 6 
6. Opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové 

organismy a životní prostředí, a to zejména bezpečné pracovní 

postupy při skladování přípravků, nakládání s nimi nebo 

při jejich míchání nebo při likvidaci prázdných obalů, dalších 

přípravky kontaminovaných materiálů nebo zbytků přípravků 

PT  
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podobě; doporučené postupy, jak omezit vystavení obsluhy vlivu 

přípravků (osobní ochranné vybavení). 

včetně směsí v nádržích, v koncentrované i ředěné podobě, 

doporučené postupy, jak omezit vystavení obsluhy zařízení pro 

aplikaci přípravků vlivu přípravků (například osobní ochranné 

pracovní prostředky). 

Příloha  I bod 7 7. Přístupy založené na hodnocení rizik, které zohledňují specifické 

vlastnosti místního povodí, například podnebí, druhy půd a plodin 

a vlastnosti terénu. 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 7 
7. Hodnocení rizik používáním přípravků na základě přístupů, 

které zohledňují specifické vlastnosti místního povodí, 

například vliv podnebí, druhy půd a plodin a vlastnosti terénu.  

PT  

Příloha  I bod 8 8. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci pesticidů připravuje 

k použití, včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu 

zařízení s minimálním rizikem pro uživatele, další osoby, necílové 

živočišné a rostlinné druhy, biologickou rozmanitost a životní 

prostředí včetně vodních zdrojů. 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 8 
8. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci přípravků připravuje 

k použití včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu 

zařízení pro aplikaci přípravků s minimálním rizikem pro 

obsluhu a jiné osoby, necílové organismy, snížení biologické 

rozmanitosti a poškození životního prostředí včetně vodních 

zdrojů.  

PT  

Příloha  I bod 9 9. Použití zařízení pro aplikaci pesticidů, jeho údržba a zvláštní 

techniky postřiku (např. nízkoobjemový postřik či protiúletové 

trysky), jakož i cíle technické kontroly používaných postřikovačů a 

způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená 

s používáním ručního zařízení pro aplikaci pesticidů nebo 

zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení rizik. 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 9 
9. Používání zařízení pro aplikaci přípravků, jeho údržba a 

zvláštní techniky postřiku, zejména používání zařízení 

omezující nežádoucí úlet přípravků, význam a účel technické 

kontroly používaných zařízení pro aplikaci přípravků a 

způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená 

s používáním ručního zařízení pro aplikaci přípravků 

nebo zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení 

těchto rizik.  

PT  

Příloha  I bod 

10 
10. Nouzová opatření pro ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí včetně vodních zdrojů v případě náhodného rozlití, 

kontaminace a mimořádných povětrnostních podmínek, které by 

vedly k riziku vyplavení pesticidů. 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 10 
10. Mimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví a 

životního prostředí včetně vodních zdrojů v případě náhodného 

rozlití přípravků, kontaminace přípravky a mimořádných 

povětrnostních podmínek, které by vedly k riziku vyplavení 

reziduí účinných látek přípravků. 

PT  

Příloha  I bod 

11 
11. Zvláštní péče v chráněných oblastech zřízených podle článků 6 

a 7 směrnice 2000/60/ES 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 11 
11. Režim používání přípravků v oblastech podle vodního 

zákona1). 
1) § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve  znění 

pozdějších předpisů 

PT  

Příloha  I bod 

12 
12. Kontrola zdravotního stavu a přístup k zařízením, kde je možné 

nahlásit všechny nehody nebo případy podezření na ně. 

206/2012 Příloha č. 

1 bod 12  
12. Kontrola zdravotního stavu osob v souvislosti s rizikem 

poškození jejich zdraví přípravky a hlášení případů ohrožení a 

poškození lidského zdraví včetně podezření na takové případy.  

PT  

Příloha  I bod 

13 
13. Vedení záznamů o veškerém používání pesticidů v souladu 

s příslušnými právními předpisy 

206/2012 Příloha č. 

1 

bod 13 

13. Vedení záznamů o používání přípravků v souladu 

s právními předpisy 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Příloha  II 

pododst 1  
Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí 

související s kontrolou zařízení pro aplikaci pesticidů 

 

Kontrola zařízení pro aplikaci pesticidů zahrnuje všechny aspekty 

důležité pro dosažení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí. Plná účinnost aplikace by 

měla být zajištěna správným výkonem přístrojů a funkcí zařízení, 

aby bylo zaručeno splnění následujících cílů. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 64 odst. 

1 

1) Kontrolní testování spočívá v přezkoumání způsobilosti 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro správnou 

aplikaci přípravků podle technologických požadavků na 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

§ 64 odst. 

4 písm. c) 

4) Prováděcí právní předpis stanoví 

c) technologický postup kontrolního testování profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků 

 

  

Příloha  II 

pododst.2  
Zařízení pro aplikaci pesticidů musí fungovat spolehlivě a musí být 

správně používáno ke stanovenému účelu, aby bylo zajištěno, že 

pesticidy mohou být přesně dávkovány a distribuovány. Zařízení 

by mělo být v takovém stavu, aby je bylo možné bezpečně, snadno 

a zcela naplnit i vyprázdnit a zabránit úniku pesticidů. Musí také 

umožňovat snadné a důkladné čištění. Rovněž musí zajišťovat 

bezpečný provoz a umožňovat ovládání a okamžité zastavení 

z místa obsluhy. Podle potřeby musí být seřizování jednoduché, 

přesné a opakovatelné 

207/2012 Příloha č. 

1 

Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků 

musí mezi pravidelnými kontrolními testováními udržovat stroj 

v dobrém provozně technickém stavu a pravidelně provádět 

seřízení stroje pro zajištění jeho optimální funkce. Zaměří se 

zejména na 

- stav nádrží a rozvodů kapaliny (těsnost, odírání, zalamování), 

- funkčnost trysek (stejnoměrný výstřikový obrazec, opotřebení 

trysek do 10%), 

- výběr typu a velikosti trysek (shodnost, případně symetrické 

rozmístění – rosiče), 

- stav postřikového nebo tryskového rámu (případná poškození, 

rozteč trysek), 

- výšku aplikačního rámu postřikovače nad povrchem 

(funkčnost seřízení, povolená odchylka), 

- seřízení pracovního tlaku kapaliny (rozsah, funkčnost), 

- stav ventilátoru (rosiče, postřikovače s podporou vzduchem), 

- seřízení objemu, směru a rychlosti vzduchu (rosiče, 

postřikovače s podporou vzduchem), 

- volbu plošné dávky, 

- funkčnost a těsnost dávkování mořidla a osiva (mořičky osiv). 

 

Požadavky na tyto prvky profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. 

PT  

Příloha II 

pododst. 3  
Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům: 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

A. Technologické požadavky 

1. Obecné ustanovení 

Technologické požadavky se uplatňují se zřetelem ke 

PT  
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

konstrukčním zvláštnostem profesionálního zařízení pro 

aplikaci přípravků a v souladu s jejich určením podle bodů 2 až 

6. 
 

 1. Převodové části 

Hnací vývodový hřídel a přípojka pohonu musí být opatřeny 

ochrannými kryty v dobrém stavu a fungování ochranných zařízení 

a všech pohyblivých nebo otáčivých převodových součástek nesmí 

být narušeno, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.10 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.10 Přenos energie 

2.10.1.Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele 

a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém 

stavu: 

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy 

nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat 

správně, 

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt 

nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a 

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu 

kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě 

pracovat. 

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo 

rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena. 

2.10.1 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné 

zařízení ochranného krytu kloubového hřídele. 

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a 

musí být v dobrém stavu. 

2.10.3. Pokud existuje ventilační zařízení (ventilátor, skříň, 

rozvody vzduchu), musí být v dobrém stavu a namontované 

tak, aby bylo funkční: 

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, 

opotřebení a trhlin, koroze a vibrací a 

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup 

k ventilátoru 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.10 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.10 Přenos energie 

3.10.1 Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele 

a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém 

stavu: 

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat 

správně, 

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt 

nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a 

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu 

kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě 

pracovat. 

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo 

rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena. 

3.10.2 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné 

zařízení ochranného krytu kloubového hřídele. 

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a 

musí být v dobrém stavu. 

3.10.3 Musí existovat ventilační zařízení (ventilátor, skříň, 

deflektory vzduchu), v dobrém stavu a namontované tak, aby 

bylo funkční: 

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, 

opotřebení a trhlin, koroze a  vibrací a 

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup 

k ventilátoru 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.10. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

 

7.10 Přenos energie 

7.10.1 Musí být namontován ochranný kryt kloubového hřídele 

a ochranný kryt přívodového hřídele a oba musí být v dobrém 

stavu: 

a) různé části hřídele, univerzální klouby a blokovací systémy 

nesmí jevit známky nadměrného opotřebení a musí fungovat 

správně, 

b) funkce ochranného krytu musí být zřetelná a ochranný kryt 

nesmí jevit známky opotřebení, vad, deformací nebo trhlin a 

c) záchytné zařízení, které zabraňuje otáčení ochranného krytu 

kloubového hřídele, musí být namontováno a musí spolehlivě 

pracovat. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Funkce ochranných zařízení a všech pohyblivých nebo 

rotačních částí přenosu energie nesmí být narušena. 

7.10.2 Pro tento účel není přípustný řetěz nebo záchytné 

zařízení ochranného krytu kloubového hřídele. 

Musí být namontován ochranný kryt přívodového hřídele a 

musí být v dobrém stavu. 

7.10.3 Musí existovat ventilační zařízení (ventilátor, skříň, 

deflektory vzduchu), v dobrém stavu a namontované tak, aby 

bylo funkční: 

a) všechny části musí být bez mechanické deformace, 

opotřebení a trhlin, koroze a  vibrací a 

b) musí být namontován ochranný kryt chránící přístup 

k ventilátoru 

 2. Čerpadlo 

Výkonnost čerpadla musí odpovídat potřebám zařízení a čerpadlo 

musí správně fungovat, aby byla zajištěna stálá a spolehlivá 

aplikační dávka. Nesmí docházet k únikům z čerpadla. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.1. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.1.1 Výkon čerpadla musí: 

a) při použití největších trysek a při nastavení pracovního tlaku 

0,4 až 0,6 Mpa, umožňovat aplikaci a 

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži, pokud je 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno 

hydraulickým míchacím zařízením, nebo 

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého 

průtoku, který uvádí výrobce. 

2.1.1 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí 

viditelně pulsovat. 

2.1.2 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí 

spolehlivě fungovat. 

2.1.3 Čerpadlo musí být těsné 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.1. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.1Čerpadlo 

3.1.1 Výkon čerpadla musí: 

a) umožňovat aplikaci při použití největších trysek a při 

nastavení nejvyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem 

a 

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži, pokud je 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

hydraulickým míchacím zařízením, nebo 

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého 

průtoku, který uvádí výrobce. 

3.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí 

viditelně pulsovat. 

3.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí 

spolehlivě fungovat. 

3.1.4 Čerpadlo musí být těsné. 

 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.1. 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.1 Čerpadlo 

Čerpadlo musí být těsné 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.1. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

6.1 Čerpadlo 

6.1.1 Výkon čerpadla musí: 

a) umožňovat aplikaci při použití největších trysek a při 

nastavení nejvyššího pracovního tlaku doporučeného výrobcem 

a 

b) umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži pokud je 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků vybaveno 

hydraulickým míchacím zařízením, nebo 

c) dosahovat alespoň 90 % jeho původního jmenovitého 

průtoku, který uvádí výrobce. 

6.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí 

viditelně pulsovat. 

6.1.3 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí 

spolehlivě fungovat. 

6.1.4 Čerpadlo musí být těsné. 

 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

7.1. profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.1 Čerpadlo 

7.1.1 Výkon čerpadla musí, při použití největších trysek a při 

nastavení pracovního tlaku 0,4 až 0,6 Mpa, umožňovat aplikaci 

a zároveň, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydraulickým míchacím zařízením, 

umožňovat viditelné míchání kapaliny v nádrži. 

Nebo musí výkonnost čerpadla dosahovat alespoň 90 % jeho 

původního jmenovitého průtoku, který uvádí výrobce. 

7.1.2 Čerpadlo, pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, nesmí 

viditelně pulsovat. 

7.1.2 Pojistný ventil, pokud je jím čerpadlo vybaveno, musí 

spolehlivě fungovat. 

7.1.2 Čerpadlo musí být těsné. 

 3. Míchání 

Míchací zařízení musí zajišťovat řádné víření kapaliny, aby měl 

celý objem tekuté postřikové směsi v nádrži rovnoměrnou 

koncentraci. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.2. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.2. Míchací zařízení 

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny 

v nádrži, pokud zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách 

vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu 

míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do 

poloviny jmenovitého objemu vodou 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.2. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3. Míchací zařízení 

3.2 Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny 

v nádrži, pokud zařízení pracuje při jmenovitých otáčkách 

vývodového hřídele energetického prostředku nebo pohonu 

míchacího zařízení. Nádrž je přitom naplněna zhruba do 

poloviny jmenovitého objemu vodou 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.2. 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.2. Míchací zařízení 

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny 

v nádrži, pokud postřikovací zařízení pracuje při jmenovitých 

otáčkách čerpadla nebo pohonu míchacího zařízení. Nádrž je 

přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého objemu 

vodou a přívod kapaliny k tryskám (rozptylovačům) je 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

uzavřen. 
5.3.2  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.3. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

Míchací zařízení 

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny 

v nádrži, pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele 

energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. 

Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého 

objemu vodou 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.1. 

Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

Míchací zařízení musí umožňovat viditelné víření kapaliny 

v nádrži, pokud profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

pracuje při jmenovitých otáčkách vývodového hřídele 

energetického prostředku nebo pohonu míchacího zařízení. 

Nádrž je přitom naplněna zhruba do poloviny jmenovitého 

objemu vodou 

  

 4. Nádrž na postřik 

Nádrže na postřik, včetně ukazatelů obsahu nádrže, plnicí zařízení, 

síta a filtry, vyprazdňovací a proplachovací systémy a míchací 

zařízení musí fungovat tak, aby se minimalizovalo náhodné rozlití, 

nerovnoměrná koncentrace postřikové směsi, vystavení obsluhy 

vlivu pesticidů a objem zbytku postřikové směsi. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.3. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.3 Nádrž 

2.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru 

nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina. 

2.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu. 

2.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku. 

2.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, 

který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže. 

2.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit 

vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě 

a bez rozlévání (například s použitím kohoutu). 

2.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí 

spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka. 

2.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků, musí 

spolehlivě pracovat 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.3. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

Nádrž 

3.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru 

nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina. 

3.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu. 

3.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku. 

3.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, 

který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže. 

3.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit 

vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě 

a bez rozlévání (například s použitím kohoutu). 

3.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí 

spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka. 

3.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků na ochranu 

rostlin, musí být toto zařízení funkční 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.3. 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.3 Nádrž, rozvod kapaliny a regulace 

5.3.1. Nádrž, všechny části rozvodu a regulace musí být při 

nastavení nejvyššího dovoleného pracovního tlaku těsné. 

Připouští se odkapávání kapaliny z trysek (rozptylovačů) až do 

výše 10 kapek od jedné trysky (rozptylovače) po dobu 5 s. 

Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, 

výrobce) na celém postřikovém rámu leteckého zařízení 

s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto 

určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, 

protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém 

rámu. 

5.3.2 Všechny části regulace a rozvod kapaliny musí být 

spolehlivě funkční. 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

6.3 Nádrž 

6.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

6.3. nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina. 

6.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto. 

6.3.3 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, 

který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže. 

6.3.4 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením k přípravě chemikálií, musí spolehlivě 

pracovat a v nádrži tohoto profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků musí být mřížka. 

6.3.5 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků, musí 

spolehlivě pracovat 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.3. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.3. Nádrž 

7.3.1 Nádrž nesmí prosakovat nebo z ní a z plnícího otvoru 

nádrže, pokud je kryt uzavřen, nesmí unikat kapalina. 

7.3.2 V plnícím otvoru nádrže musí být síto v dobrém stavu. 

7.3.3 V nádrži musí být zajištěna kompenzace tlaku. 

3.3.4 Nádrž musí být opatřena zřetelně čitelným stavoznakem, 

který je viditelný z místa řidiče a z místa plnění nádrže. 

7.3.5 Musí být možné jednoduchým způsobem zachytit 

vyprazdňovanou postřikovou kapalinu, bez nástrojů, spolehlivě 

a bez rozlévání (například s použitím kohoutu). 

7.3.6 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením k přípravě postřikové kapaliny, musí 

spolehlivě pracovat a v nádrži tohoto zařízení musí být mřížka. 

7.3.7 Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

vybaveno zařízením pro čištění obalů od přípravků na ochranu 

rostlin, musí spolehlivě proacovat. 

  

 5. Měřicí, kontrolní a regulační systémy 

Všechny přístroje pro měření, zapínání a vypínání a pro 

nastavování tlaku nebo průtoku musí být náležitě kalibrovány, 

musí správně fungovat a nesmí z nich unikat kapalina. Během 

aplikace musí být možné snadno regulovat tlak a činnost tlakových 

zařízení. V zařízeních pro nastavování tlaku musí být udržován 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.4. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.4 Měřící, kontrolní, ovládací a regulační systém (dále jen 

„regulace“) 

2.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a 

musí být těsná. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

stálý pracovní tlak při stálých otáčkách čerpadla s cílem zajistit 

stálou a spolehlivou aplikační dávku. 

 

2.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci 

musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa 

obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno. 

2.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně 

čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí 

být dělena nejméně: 

a) po 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,5 Mpa včetně, 

b) po 0,1 Mpa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 Mpa včetně, 

c) po 0,2 Mpa pro pracovní tlaky nad 2,0 Mpa. 

2.4.4 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální 

průměr 63 mm. 

2.4.5 Přesnost tlakoměru musí být: 

a)  0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,2 Mpa včetně, 

b)  10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 Mpa . 

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní. 

2.4.1 Průtokoměry profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, 

musí měřit s největší chybou 5 % od skutečných hodnot 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.4. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.4 Regulace 

3.4.1 Všechna zařízení regulace musí spolehlivě fungovat a 

musí být těsná. 

3.4.1 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci 

musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa 

obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno. 

3.4.3 Regulace musí umožňovat jednostrannou aplikaci. 

3.4.4 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně 

čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí 

být dělena nejméně: 

a) po 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,5 Mpa včetně, 

b) po 0,1 Mpa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 Mpa včetně, 

c) po 0,2 Mpa pro pracovní tlaky nad 2,0 Mpa. 

3.4.5 Stupnice analogových tlakoměrů musí mít minimální 

průměr 63 mm. 

3.4.6 Přesnost tlakoměru musí být: 

a)  0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,2 Mpa včetně, 

b)  10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 Mpa . 
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Poznámka 

 

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní. 

3.4.4 Průtokoměry profesionálního zařízení pro aplikaci 

přípravků, jejichž činnost souvisí s nastavením plošné dávky, 

musí měřit s největší chybou 5 % od skutečných hodnot 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.3. 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.3 Nádrž, rozvod kapaliny a regulace 

5.3.1. Nádrž, všechny části rozvodu a regulace musí být při 

nastavení nejvyššího dovoleného pracovního tlaku těsné. 

Připouští se odkapávání kapaliny z trysek (rozptylovačů) až do 

výše 10 kapek od jedné trysky (rozptylovače) po dobu 5 s. 

Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, 

výrobce) na celém postřikovém rámu leteckého zařízení 

s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto 

určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, 

protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém 

rámu. 

5.3.2 Všechny části regulace a rozvod kapaliny musí být 

spolehlivě funkční. 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.3. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 
6.4 Regulace 

6.4.1 Všechna profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná. 

6.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci 

musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa 

obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno. 

6.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně 

čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí 

být dělena nejméně: 

a) po 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,5 Mpa včetně, 

b) po 0,1 Mpa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 Mpa včetně, 

c) po 0,2 Mpa pro pracovní tlaky nad 2,0 Mpa. 

6.4.4 Analogové tlakoměry musí mít minimální průměr 63 

mm. 

6.4.5 Přesnost tlakoměru musí být: 

 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,2 Mpa včetně, 

 10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 Mpa . 

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní. 
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Poznámka 

 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.4. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.4 Regulace 

7.4.1 Všechna profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

regulace musí spolehlivě fungovat a musí být těsná. 

7.4.2 Ovládací prvky regulace důležité pro vlastní aplikaci 

musí být připojeny tak, aby byly lehce dosažitelné z místa 

obsluhy. Otočení hlavy nebo horní části trupu je akceptováno. 

7.4.3 Stupnice tlakoměru musí být z místa obsluhy zřetelně 

čitelná a vhodná pro používaný rozsah pracovních tlaků. Musí 

být dělena nejméně: 

a) po 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,5 Mpa včetně, 

b) po 0,1 Mpa pro pracovní tlaky od 0,5 do 2,0 Mpa včetně, 

c) po 0,2 Mpa pro pracovní tlaky nad 2,0 Mpa. 

7.4.4 Analogové tlakoměry musí mít minimální průměr 63 

mm. 

7.4.5 Přesnost tlakoměru musí být: 

 0,02 Mpa pro pracovní tlaky do 0,2 Mpa včetně, 

 10 % skutečné hodnoty pro pracovní tlaky od 0,2 Mpa . 

Ukazatel tlakoměru musí zůstat stabilní. 

  

 6. Trubky a hadice 

Trubky a hadice musí být v dobrém stavu, aby se zabránilo 

přerušení toku kapaliny nebo náhodnému rozlití v případě poruchy. 

Během provozu při maximálním dosažitelném tlaku systému nesmí 

docházet k úniku kapaliny z trubek nebo hadic. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.5. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.5 Rozvod kapaliny 

2.5.1. Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším 

povoleném pracovním tlaku. 

2.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby 

nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních 

polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku. 

2.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku 

aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro 

aplikaci přípravků) a nejvzdálenější tryskou každé sekce 

postřikového rámu nesmí být větší než 10 % hodnoty tlaku na 

tlakoměru 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 
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Poznámka 

 

část A 

bod 3 a 

3.5. 

3.5 Rozvod kapaliny 

3.5.1. Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším 

povoleném pracovním tlaku. 

3.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby 

nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních 

polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku. 

3.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku 

aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro 

aplikaci přípravků) a nejvzdálenější tryskou každé sekce 

postřikového rámu nesmí být větší než 15 % hodnoty tlaku na 

tlakoměru 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.3. 

Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.3 Nádrž, rozvod kapaliny a regulace 

5.3.1. Nádrž, všechny části rozvodu a regulace musí být při 

nastavení nejvyššího dovoleného pracovního tlaku těsné. 

Připouští se odkapávání kapaliny z trysek (rozptylovačů) až do 

výše 10 kapek od jedné trysky (rozptylovače) po dobu 5 s. 

Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, 

výrobce) na celém postřikovém rámu leteckého zařízení 

s výjimkou koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto 

určeny pro speciální funkci. Další komponenty (filtry trysek, 

protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém postřikovém 

rámu. 

5.3.2 Všechny části regulace a rozvod kapaliny musí být 

spolehlivě funkční. 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.5. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

6.5 Rozvod kapaliny 

6.5.1 Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším 

povoleném pracovním tlaku. 

6.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby 

nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních 

polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku. 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.5. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 
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Poznámka 

 

7.5 Rozvod kapaliny 

7.5.1. Rozvod kapaliny musí být těsný i při největším 

povoleném pracovním tlaku. 

7.5.2 Hadice rozvodu kapaliny musí být umístěny tak, aby 

nedocházelo k jejich zlamování nebo odírání a v pracovních 

polohách nesmí být zavěšeny v dosahu postřiku. 

7.5.3 Pokles tlaku mezi bodem měření pracovního tlaku 

aplikované kapaliny (tlakoměrem profesionálního zařízení pro 

aplikaci přípravků) a nejvzdálenější tryskou každé sekce 

postřikového rámu nesmí být větší než 10 % hodnoty tlaku na 

tlakoměru 

 7. Filtrace 

Aby se zamezilo víření a nestejnorodosti výstřikových paprsků, 

musí být filtry v dobrém stavu a velikost filtrů musí odpovídat 

velikosti trysek osazených na postřikovači. Případný systém 

signalizace ucpání filtru musí řádně fungovat. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.6. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.6 Filtrace 

2.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně 

jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být 

umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se 

nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla. 

2.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné. 

2.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být 

možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, 

aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, 

která může být v krytu filtru a v sacím potrubí. 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.6. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.6 Filtrace 

3.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně 

jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být 

umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se 

nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla. 

3.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné. 

3.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být 

možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, 

aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, 

která může být v krytu filtru a v sacím potrubí. 

  

  207/2012 Příloha č. 7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro   
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5 

část A 

bod 7 a 

7.4. 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.6 Filtrace 

7.6.1 Na tlakové větvi čerpadla musí být umístěn nejméně 

jeden filtr. Pokud je profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků vybaveno hydrostatickým čerpadlem, musí být 

umístěn jeden filtr také na sací větvi čerpadla. Filtry trysek se 

nepovažují za filtr na tlakové větvi čerpadla. 

7.6.2 Vložky filtrů musí být vyměnitelné. 

7.6.3 Jestliže je poskytnuté oddělovací zařízení, musí být 

možné s nádrží naplněnou na její jmenovitý objem čistit filtry, 

aniž by unikala jakákoli postřiková kapalina, s výjimkou té, 

která může být v krytu filtru a v sacím potrubí. 

 8. Postřikový rám (u zařízení aplikujícího pesticidy 

prostřednictvím horizontálních ramen umístěných blízko plodin 

nebo materiálů, které mají být ošetřeny) 

Postřikovací ramena musí být v dobrém stavu a ve všech směrech 

stabilní. Upevňovací a regulační systémy a zařízení pro tlumení 

nežádoucích pohybů a vyrovnávání sklonu musí náležitě fungovat. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.7. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.7 Postřikový rám 

2.7.1 Postřikový rám musí být ve všech směrech stabilní, nesmí 

mít uvolněné kterékoli ze spojení a nesmí být ohnutý. Pravá a 

levé strana postřikového rámu musí mít stejnou délku. 

2.7.2 Pokud je postřikový rám vybaven automatickým 

vyrovnáváním nebo zařízením pro vychýlení ramen při styku 

s pevnou překážkou, musí být tato zařízení funkční. 

2.7.3 Pokud je pracovní záběr postřikového rámu větší než 10 

m, musí být trysky (rozptylovače) chráněny před kontaktem se 

zemí. 

2.7.4 Pokud je postřikový rám vybaven zařízením k tlumení 

nežádoucích pohybů nebo zařízením k vyrovnávání sklonu, 

musí být tato zařízení funkční. 

2.7.5 Zařízení pro výškové nastavení rámu musí být funkční. 

2.7.6 Rozteč trysek (rozptylovačů) na postřikovém rámu musí 

být stejná, připouští se odchylka  5 %. 

2.7.7 Rozdíl vzdáleností mezi dolními okraji trysek 

(rozptylovačů) a povrchem, pokud je postřikový rám v klidu a 

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků stojí 

na vodorovné podložce, nesmí být větší než  100 mm, nebo  

1 % poloviny pracovního záběru. 

PT  
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2.7.8 Pokud je postřikový rám rozdělen do sekcí, musí být 

možné zapínání a vypínání těchto sekcí. 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.6. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

6.6 Postřikový rám 

6.6.1 Postřikový rám musí umožňovat zachování obrysu 

vozidla podle ČSN 280312. 

6.6.2 Rám musí být rozdělen nejméně do tří samostatně 

ovládaných sekcí tak, aby umožňoval nezávislý postřik 

postranních stezek a plochy mezi kolejnicovými pásy 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.7. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7 Postřikový (tryskový) rám 

7.7.1 Zařízení pro výškové nastavení rámu musí být funkční. 

7.7.2 Pokud je postřikový rám rozdělen do sekcí, musí být 

možné zapínání a vypínání těchto sekcí. 

  

 9. Trysky 

Trysky musí řádně fungovat tak, aby se omezilo odkapávání, když 

je postřik ukončen. V zájmu zajištění stejnorodosti výstřikových 

paprsků se průtok jednotlivých trysek nesmí výrazně lišit od údajů 

v tabulkách průtokových množství poskytnutých výrobcem. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.8. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.8 Trysky (rozptylovače) 

2.8.1 Trysky (rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, 

materiál, výrobce) na celém postřikovém rámu profesionálního 

zařízení pro aplikaci přípravků s výjimkou koncových trysek 

(rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro speciální funkci. 

Další komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí 

být shodné na celém postřikovém rámu 

2.8.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám 

(rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat 

kapalina 

PT  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.7. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.73.7 Trysky (rozptylovače) 

3.7.1 Trysky musí být vhodné pro příslušnou aplikaci 

přípravků. 

3.7.1 Trysky (rozptylovače) umístěné symetricky na levé a 

pravé straně tryskového rámu musí být shodné (typ, velikost, 
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materiál, výrobce). Další komponenty (filtry trysek, 

protiodkapové zařízení) musí být shodné na celém tryskovém 

rámu. 

3.7.1 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám 

(rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat 

kapalina. 

3.7.1 Jednotlivé trysky (rozptylovače) musí být možné vyřadit 

z činnosti. Nastavení směru trysek (rozptylovačů) na 

jednotlivých stranách tryskového rámu musí být možno provést 

symetricky a opakovaně. 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.8. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.8 Trysky (rozptylovače) 

7.8.1 Jedná-li se o profesionální zařízení pro aplikaci přípravků 

určené pro ošetření polních plodin, musí být trysky 

(rozptylovače) musí být shodné (typ, velikost, materiál, 

výrobce) na celém postřikovém rámu zařízení s výjimkou 

koncových trysek (rozptylovačů), jestliže jsou tyto určeny pro 

speciální funkci. Jedná-li se o profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určené pro ošetření prostorových kultur, 

musí být použité trysky (rozptylovače) vhodně zvolené. Další 

komponenty (filtry trysek, protiodkapové zařízení) musí být 

shodné na celém rámu. 

7.8.2 Po 5 s od uzavření přívodu tlakové kapaliny k tryskám 

(rozptylovačům) nesmí z trysek (rozptylovačů) odkapávat 

kapalina. 

  

 10. Distribuce 

Příčná a vertikální (v případě ošetřování prostorových kultur) 

distribuce postřikové směsi v cílové oblasti musí být v příslušných 

případech rovnoměrná. 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 2 a 

2.9. 

2. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určená k postřiku polních plodin 

2.9 Rozptyl 

2.9.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které 

odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, 

nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami 

(rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru 

postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem 

překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW2GR)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                                        08_vyhláška_206_srt_LRV      str. 73 z 

79                  

  Celex: 32009L0128 Lhůta pro implementaci 26.11. 2011 Úřední věstník                     L 309 2009 Gestor MZe Zpracoval (jméno+datum): Ing. Hana Mertová; 16.7..2014 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.  Text s významem pro EHP 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Daniel Jurečka; 16.7.2014 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední 

hodnotou nesmí přitom překročit  20 %. 

2.9.1 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo 

použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné 

rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí 

odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) 

překročit  10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené 

výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak. 
  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.9. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.9 Rozptyl 

3.9.1 Každá tryska (rozptylovač) musí vytvářet jednotný 

výstřikový obrazec (jednotný obrys a stejnoměrný výstřik), a to 

v případě hydraulických trysek s vypnutým ventilátorem 

a v případě ostatních trysek (např. pneumatických) se 

zapnutým ventilátorem. 

3.9.2 Průtočnost každé trysky (rozptylovače) stejného označení 

se nesmí odchylovat o více než 10 % jejich průměrné 

průtočnosti a o více než 15 % jejich jmenovité průtočnosti. 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 5 a 

5.4 

5. Zvláštní požadavky na letecká zařízení  

5.4 Distribuce (dávkování) 

5.4.1 Rozsah dávkování musí odpovídat provozní dokumentaci 

k leteckému zařízení. Odchylka nesmí překročit  10 %. 

5.4.2 Přesnost dávkování vyjádřená odchylkou sekundové 

dávky od průměru ze tří měření nesmí překročit  5 %. Měření 

se provádí 3 x při nejnižším a nejvyšším dovoleném pracovním 

tlaku kapaliny 

  

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 6 a 

6.7. 

6. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků na železnici 

6.7 Rozptyl 

6.7.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které 

odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, 

nesmí příčná rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami 

(rozptylovači) v celém rozsahu pracovního záběru 

postřikového rámu hodnocená variačním koeficientem 

překročit 10 %. Rozdíl mezi množstvím kapaliny zachycené 

jednotlivými žlábky tohoto zařízení a celkovou střední 
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hodnotou nesmí přitom překročit  20 %. 

6.7.2 Není-li z hlediska konstrukce postřikového rámu nebo 

použitých trysek (rozptylovačů) možné provést měření příčné 

rovnoměrnosti na žlábkovém zkušebním zařízení, nesmí 

odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) 

překročit  10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti stanovené 

výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý pracovní tlak. 

  207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 7 a 

7.9. 

7. Zvláštní požadavky na ostatní profesionální zařízení pro 

aplikaci přípravků určená k aplikaci přípravků postřikem 

(zejména ručně ovládané zařízení, postřikovací zařízení 

umístěné na zařízeních pro výsev a výsadbu a další 

profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků) 

7.9 Rozptyl 

7.9.1 Každá tryska (rozptylovač) musí vytvářet jednotný 

výstřikový obrazec (jednotný obrys a stejnoměrný výstřik). 

7.9.1 Odchylka průtočnosti jednotlivých trysek (rozptylovačů) 

nesmí překročit  10 % od jmenovité hodnoty průtočnosti 

stanovené výrobcem trysek (rozptylovačů) pro použitý 

pracovní tlak. 

7.9.1 Při měření na žlábkovém zkušebním zařízení, které 

odpovídá požadavkům podle přílohy č. 6, nesmí příčná 

rovnoměrnost rozptylu kapaliny tryskami (rozptylovači) 

v celém rozsahu pracovního záběru postřikového rámu 

hodnocená variačním koeficientem překročit 10 %. Rozdíl 

mezi množstvím kapaliny zachycené jednotlivými žlábky 

tohoto zařízení a celkovou střední hodnotou nesmí přitom 

překročit  20 %. 

  

 11. Ventilátor (u zařízení aplikujícího pesticidy s podporou 

vzduchem) 

Ventilátor musí být v dobrém stavu a musí zajišťovat stálý a 

spolehlivý proud vzduchu 

 

207/2012 Příloha č. 

5 

část A 

bod 3 a 

3.8. 

3. Zvláštní požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci 

přípravků určené k postřiku a rosení prostorových kultur 

3.8 Ventilátor 

3.8.1 Rotor ventilátoru, jeho kryt a ostatní části rozvodu 

vzduchu nesmí být poškozeny. 

3.8.1 Musí být možné samostatné vyřazení ventilátoru 

z činnosti, bez zásahu do další funkce mechanizačního 

prostředku. 

3.8.1 Nastavitelné části ventilátoru nebo rozvodu vzduchu musí 

být funkční 

PT  
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Poznámka 

 

Příloha III Obecné zásady integrované ochrany rostlin 205/2012 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) 

a stanoví obecné zásady integrované ochrany rostlin  
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze 

dne 21. října, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 

za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů 

PT  

Příloha III bod  

1 

1. K zamezení výskytu škodlivých organismů nebo jejich potlačení 

by měla napomáhat nebo přispívat mimo jiné zejména tato 

opatření: 

- střídání plodin, 

- používání vhodných pěstitelských postupů (například postup 

využívající úhorované půdy připravené k setí, doba a hustota 

výsevu, podsev, šetrné postupy obdělávání půdy, jednocení a přímý 

výsev), 

- případné používání odolných/tolerantních kultivarů a 

standardního/certifikovaného osiva a sadby, 

- vyvážené hnojení, vápnění, zavlažování a odvodňování, 

- zamezení šíření škodlivých organismů pomocí hygienických 

opatření (například pravidelným čištěním strojů a zařízení), 

- ochrana a podpora důležitých užitečných organismů, například 

prostřednictvím vhodných opatření na ochranu rostlin nebo 

využívání ekologických infrastruktur na produkčních plochách i 

mimo ně. 

 

205/2012 §3 odst. 1 

písm. a) 

až e) 

1) K předcházení nebo potlačení výskytu škodlivých 

organismů z nepřímých metod ochrany rostlin zejména tato 

opatření:  

a) střídání plodin,  

b) používání pěstitelských postupů,  

c) používání odrůd odolných nebo tolerantních ke škodlivým 

organismům a osiva a sadby splňující požadavky stanovené 

jiným právním předpisem2),  

d) vyvážené hnojení, vápnění a vodní režim,  

e) hygienická opatření, nebo 

f) ochrana a podpora užitečných organismů využíváním 

vhodných opatření na ochranu rostlin.  
2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 

pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o 

oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů 

PT  

Příloha III bod 

2 
2. Škodlivé organismy je třeba sledovat pomocí vhodných postupů 

a nástrojů, pokud jsou dostupné. Tyto vhodné nástroje by měly 

pokud možno zahrnovat pozorování na místě a vědecky podložené 

systémy varování, předpovědi a včasné diagnózy, pokud je to 

možné, jakož i využívání poradenství odborně kvalifikovaných 

poradců. 

205/2012 § 3 odst. 2  2) Sledování výskytu škodlivých organismů se provádí pomocí 

postupů a nástrojů zveřejněných podle zákona, které zahrnují 

zejména pozorování na místě, systémy varování, předpovědi 

výskytu škodlivých organismů a metody jejich včasného určení 

nebo využívání poradenství poradců odborně kvalifikovaných 

podle zákona. 

 

PT  

  205/2012 § 2 

písm.b) 

b) systémem varování postup informování o očekávaném nebo 

potvrzeném výskytu nebo o šíření škodlivého organismu, který 

může způsobit ekonomicky významnou škodu 

  

Příloha III bod 

3 
3. Na základě výsledků sledování se musí profesionální uživatel 

rozhodnout, zda a kdy použije opatření na ochranu rostlin. 

Základním předpokladem rozhodování jsou pevně stanovené a 

vědecky podložené prahové hodnoty. Pokud jde o škodlivé 

organismy, je třeba před ošetřením vzít pokud možno v úvahu 

205/2012 § 3 odst. 3 3) Výběr způsobu ochrany rostlin je založen na základě 

objektivní analýzy předpokladu napadení škodlivým 

organismem nebo výsledků sledování výskytu škodlivých 

organismů podle odstavce 2 rozhodne, zda, kdy a jaký způsob 

ochrany rostlin použije. Pro toto rozhodování využije prahy 

PT  
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Poznámka 

 

prahové hodnoty stanovené pro danou oblast, konkrétní území, 

plodiny a zvláštní klimatické podmínky 

škodlivosti, pokud jsou pro dotčený škodlivý organismus nebo 

pěstovanou rostlinu stanoveny a zveřejněny podle § 5 odst. 4 

písm. e) zákona 

  205/2012 § 2 

písm.a) 

a) prahem škodlivosti vědecky podložený stupeň výskytu 

škodlivého organismu, při kterém je nutno provést ochranné 

opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku 

negativního vlivu škodlivého organismu na snížení výnosu 

nebo kvality rostliny nebo rostlinného produktu 

  

Příloha III bod 

4 
4. Před chemickými metodami je nutné dát přednost udržitelným 

biologickým, fyzikálním a jiným nechemickým metodám, pokud 

uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy 

205/2012 § 3 odst. 4 4) Před chemickými metodami se dává přednost biologickým, 

fyzikálním a jiným nechemickým metodám, pokud zajistí 

účinnou ochranu proti dotčeným škodlivým organismům. 

PT  

Příloha III bod 

5  
5. Používané pesticidy musí být co nejvíce specifické k danému 

škodlivému organismu a musí mít co nejmenší vedlejší účinky na 

lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí 

205/2012 § 3 odst. 5 5) Využívají se přípravky nebo metody ochrany, které jsou co 

nejvíce specifické pro dotčený škodlivý organismus a mají co 

nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy 

a životní prostředí 

PT  

Příloha III bod 

6 
6. Profesionální uživatel by měl používat pesticidy a další způsoby 

ošetření pouze v nezbytném rozsahu, například by měl snižovat 

dávky, omezovat četnost ošetření nebo provádět částečné ošetření, 

a současně brát ohled na to, aby míra rizika pro vegetaci byla 

přijatelná a aby pesticidy nezvyšovaly riziko, že se populace 

škodlivých organismů stanou rezistentními 

205/2012 § 3 odst. 6 6) Přípravek nebo další způsob přímé ochrany rostlin se 

použije pouze v nezbytném rozsahu, například aplikací dávek 

přípravků na spodní hranici doporučení, snížením četnosti 

použití přípravků nebo prováděním výběrového ošetření. 

Profesionální uživatel současně přihlédne k tomu, aby se 

nezvyšovalo riziko vzniku rezistence škodlivých organismů 

k přípravkům 

PT  

Příloha III bod 

7 
7. Pokud je riziko rezistence vůči určitému opatření na ochranu 

rostlin známo a pokud množství škodlivých organismů vyžaduje 

opakované ošetření plodin pesticidy, měly by být použity dostupné 

antirezistentní strategie, aby byla zachována účinnost přípravků. To 

se může týkat i současného použití několika druhů pesticidů 

s odlišným způsobem účinku. 

326/2004 

ve znění 

199/2012 

279/2013 

§ 5odst. 4 

písm. c) a 

d) 

4) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen 

„Ústav“) 

c) shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku vzniku 

rezistence škodlivých organismů k přípravkům a o opatřeních 

k zamezení rezistence škodlivých organismů k přípravkům 

(dále jen „antirezistentní strategie“), 

d) zajišťuje dostupnost přípravků pro uplatňování integrované 

ochrany rostlin a antirezistentních strategií 

PT  

  326/2004 

ve znění 

245/2011 

199/2012 

279/2013 

§ 34 odst. 

1 písm. a)  

1) Ústav může v rozhodnutí o povolení dále stanovit  

a) požadavky a omezení ve vztahu k předcházení vzniku 

rezistence škodlivého organismu 

 

  

   

205/2012 

 

§ 3 odst. 7 

 

7) Dostupné antirezistentní strategie se používají tak, aby byla 

zachována účinnost přípravků a zpomaleno šíření rezistence 
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Poznámka 

 

škodlivého organismu k přípravkům, pokud je riziko vzniku 

rezistence škodlivého organismu vůči určitému způsobu 

ochrany rostlin zveřejněno rostlinolékařskou správou nebo je 

profesionálnímu uživateli známo jiným způsobem a pokud 

stupeň výskytu škodlivého organismu vyžaduje opakované 

ošetření pěstované rostliny 

Příloha III bod 

8 
8. Profesionální uživatel by měl na základě záznamů o používání 

pesticidů a sledování škodlivých organismů ověřovat úspěšnost 

používaných opatření na ochranu rostlin. 

 

205/2012 § 3 odst. 8 8) Profesionální uživatel ověřuje úspěšnost používaných 

opatření na ochranu rostlin na základě záznamů o používání 

přípravků a sledování stupně výskytu škodlivých organismů 

PT  

  326/2004 

ve znění 

199/2012 

 

§ 5 odst. 2 

písm. d)  

2) Profesionální uživatelé jsou povinni za podmínek uvedených 

v odstavci 1 uplatňovat obecné zásady integrované ochrany 

rostlin, které obsahují zejména 

d) způsob ověřování úspěšnosti používaných opatření v oblasti 

integrované ochrany rostlin 

  

Příloha IV Harmonizované ukazatele rizik   Není stanoveno NT  

 
 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  326/2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 31. 5. 2004 
2.  131/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon  č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

14. 4. 2006 

3.  245/2011 Zákon, 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, ve znění zákona č. 350/2011 Sb. 

1.9.2011 

4.  199/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 

1.7.2012 

5.  206/2012 Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 1.7.2012 
6. 3 32/2012 Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 1.2.2012 
7.  207/2012 Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného 

obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin 

1.7.2012 

8.  254/2001 Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) 1. 1. 2002 
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9.  150/2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8.2010 

10.  185/2001 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1.1.2002 
11.  188/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 23.4.2004 
12.  314/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 41/2009 Sb. 

22.6.2006 

13.  477/2001 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 1.1.2002 
14.  66/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 15.3.2006 
15.  258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 2001 
16.  320/2002 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 1.1.2003 
17.  274/2003 Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 1.10.2003 
18.  392/2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony. 

27.9.2005 

19.  375/2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o 

zdravotnické záchranné službě 

1.4.2012 

20.  490/2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 

trhem, týkající se uvádění výrobků na trh 

1.1.2010 

21.  268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 26. 8. 2009 
22.  20/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 1.2.2012 
23.  205/2012 Vyhláška o obecných zásadách integrované ochraně rostlin 1.1.2014 
24.  326/2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 1.11.2012 
25.  327/2012 Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 1.11.2012 
26.  350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 

zákony 

 

27.  147/2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavu zemědělském) ve znění zákonů č. 21/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 321/2004 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 553/2005 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 291/2009 Sb. a č. 

279/2013 Sb. 

1.6.2002 

28.  441/2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 10.11.2005 
29.  279/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1.1.2014 

30.  169/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

1.10.2013 

31.  223/2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30.7.2013 
32.  64/2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 1.5.2014 
33.  61/2014 Zákon, kterým se mění zákon 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 některé další zákony 

7.4.2014  

34.  221/2002 Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 

1.6.2002 

35.  431/2013 Vyhláška č. 431/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a 

zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů 

1.1.2014 
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2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 
vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 
účinnosti 

       
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1.  
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