
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Mariana 
Jurečky, čj. 52936/2017-MZE-12152, ze dne 3. října 2017, s termínem dodání stanovisek do 25 října 2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

Ministerstvo dopravy 1. K úvodní větě: 
 
V úvodní větě je třeba zohlednit a uvést poslední 
novelu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, která již byla vyhlášena ve 
Sbírce zákonů pod číslem 299/2017 Sb.  

Akceptováno 

2. K obecné části odůvodnění:  

V části „Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se 
zákonem, k jehož provedení je navržena“ je třeba nahradit 
slova „zákona č. 199/2012 Sb.“ slovy „zákona č. 299/2017 
Sb.“, neboť právě poslední novelou zákona o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících zákonů provedenou 
zákonem č. 299/2017 Sb. bylo rozšířeno zákonné zmocnění 
v § 86b odst. 3 zákona, k jehož provedení je návrh novely 
vyhlášky předkládán. 

Akceptováno jinak 
 
Odkaz na zákon č. 299/2017 Sb. byl doplněn, ale odkaz na 
zákon č. 199/2012 Sb. byl v odůvodnění ponechán. 

Ministerstvo financí 
 
 

Připomínky: 

1. K čl. I. bodu 5: v § 1a odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) 
doporučujeme spojku "a" na konci nahradit čárkou, neboť 
se jedná o prostý výčet. 
 

Akceptováno 

2. K čl. I, bodu 8 a 15: doporučujeme posoudit, zda Vysvětleno 
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navržené ustanovení nejde nad rámec zmocnění - § 86b 
odst. 3 písm. c) a d) zmocňují, aby způsob provedení 
zkoušky stanovila vyhláška. Navrhované ustanovení 
přenáší tuto kompetenci částečně na Ústav. 
 

 
Zkušební řád způsob provedení zkoušky nestanoví, ten je 
upraven ve vyhlášce. Účelem zkušebního řádu je shrnout 
informace o průběhu zkoušky (např. informace o termínech 
zkoušky, opravných termínech apod.). 

3. K čl. I, bodu 18: text § 6a odst. 3 doporučujeme 
formulovat takto: "(3) Neprodleně po ukončení kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem je zaměstnavatel 
povinen písemně oznámit Ústavu jméno, příjmení, datum 
místa narození a místo trvalého bydliště všechny osoby, 
které byly proškoleny a staly se tak držiteli osvědčení 
prvního stupně.". 

 

Akceptováno jinak 

4. V Odůvodnění se na str. 1 uvádí „Vzhledem ke 
skutečnosti, že absolventi vysokoškolského 
magisterského studijního programu „Rostlinolékařství“ se 
považují za držitele osvědčení třetího stupně, jsou 
způsobilí k činnosti ve všech třech stupních odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky.“ Upozorňujeme, 
že v navrhovaném znění vyhlášky však tato skutečnost 
není přímo uvedena. 

Vysvětleno 
 
Tato skutečnost vyplývá přímo ze zákona o 
rostlinolékařské péči. Odůvodnění bylo upřesněno. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věci 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K názvu vyhlášky 

Doporučujeme text názvu vyhlášky zarovnat na střed. 

Akceptováno 

2. K úvodní větě vyhlášky 
 
Doporučujeme za slovy „zákona č. .../2017 Sb.“ doplnit 
čárku. 

Akceptováno 

3. K bodům 1, 5, 8, 11, 15 a 18 
Doporučujeme v úvodní části bodu 1 za slovo „vkládá“ 

Akceptováno 
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vložit slovo „nové“.  
Obdobnou úpravu doporučujeme provést rovněž v 
bodech 5, 8, 11, 15 a 18. 

4. K bodu 4 
 
Doporučujeme v úvodní části bodu slova „ za písmeno e) 
se doplňuje nové“ nahradit slovy „ doplňuje se“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
  
 

1. V úvodní větě návrhu vyhlášky doporučujeme nahradit 
slova „zákona č. …/2017Sb.,“ slovy „zákona č. 299/2017 
Sb.,“, neboť tento zákon již vyšel ve Sbírce zákonů. 

Akceptováno 

2. V návrhu vyhlášky, v bodě 7 doporučujeme nahradit 
slovo „vkládají“ slovem „doplňují“ doplňují-li se slova na 
konci textu, použije se formulace „se doplňuje“ /viz čl. 58 
odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády/. 
 

Akceptováno 

3. V návrhu vyhlášky, v bodě 20 doporučujeme nahradit 
slovo „vkládají“ slovem „doplňují“, doplňuje-li se nová 
věta či její část na konci textu, použije se formulace „se 
doplňuje“ /viz čl. 58 odst. 7 Legislativních pravidel vlády/. 

Akceptováno 

4. K návrhu vyhlášky, bodu 25 (příloha 2):  

Doporučujeme vkládaný výraz „, příjemní“ nahradit výrazem 
„, příjmení“ a doplňovaná slova „a razítko vzdělávacího 
zařízení“ nahradit slovy „, a razítko vzdělávacího 
zařízení/zaměstnavatele“.  

Zároveň doporučujeme v části „Datum absolvování 
základního kurzu/doplňujícího školení“ doplnit možnost 
„/kurzu organizovaného zaměstnavatelem“.  

Dále doporučujeme v části „Platnost osvědčení“ doplnit 
poznámku pod čarou, v níž bude specifikováno, pro jaké 
případy je platnost osvědčení 3 roky a pro jaké jen do konce 
kalendářního roku.  

Doporučujeme doplnit, že se zároveň zrušuje slovo „č.j.“ , jak 
je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto bodu. 

Akceptováno částečně 
 
Slovo příjmení bylo vypuštěno. 
 
 
Po absolvování kurzu organizovaném zaměstnavatelem 
nebude vydáváno osvědčení I. stupně. Účastník se 
v souladu se zákonem „považuje za držitele osvědčení 
prvního stupně“. 
 
 
 
 
 
Č.j. v příloze zůstane. 
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5. V návrhu vyhlášky, v bodě 26 doporučujeme nahradit 
slovo „doplňují“ slovem „vkládají“, doplňuje-li se slovo 
uvnitř textu, vyjádří se to slovy „se vkládá“ /viz čl. 58 odst. 
5 písm. b) Legislativních pravidel vlády/. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
. 

1. K čl. I bodu 9 (§ 3 odst. 8)  

Podle předloženého návrhu § 3 odst. 8 by mělo Ministerstvo 
zemědělství stanovit ve svém věstníku „jiné obsahem a 
rozsahem srovnatelné odborné školení na základě jehož 
absolvování lze prodloužit platnost osvědčení druhého 
stupně“. Upozorňujeme, že uvedené ustanovení lze 
považovat za rozporné s § 86b odst. 3 písm. c) zákona o 
rostlinolékařské péči,ve znění účinném od 1. prosince 2017, 
jelikož toto požaduje, aby byl obsah a rozsah odborného 
školení stanoven prováděcím právním předpisem, a nikoliv 
toliko sdělením Ministerstva zemědělství. Uveřejněním 
srovnatelného kurzu pouze ve věstníku ministerstva tak 
dochází k obejití výhrady úpravy dané problematiky právním 
předpisem, kterou zmocňovací ustanovení § 86b odst. 3 
písm. c) zakládá. Požadujeme proto § 3 odst. 8 z návrhu bez 
náhrady vypustit.  

Tato připomínka je zásadní  

 

 

Akceptováno 
 
Možnost absolvování jiného obsahem a rozsahem 
srovnatelného školení reaguje na změnu § 86 odst. 2 
zákona. Tato školení v souladu s tímto ustanovením 
zákona zveřejňuje ministerstvo. Úprava ve vyhlášce je 
tudíž nadbytečná, protože zveřejnění těchto školení 
vyplývá přímo ze zákona. 
  

2. K čl. I bodu 23 (příloha č. 1 písm. B) 

Upozorňujeme na zjevnou chybu ve formulaci shora 
uvedeného novelizačního bodu,  
jenž neodpovídá stávajícímu znění a sledované změně. 
Doporučujeme proto slova „se čárka za slovem ‚prvního‘ 
nahrazuje slovem ‚nebo‘“ nahradit slovy „se slovo ‚nebo‘ 
nahrazuje čárkou“. 

 

Akceptováno 

3. K čl. I bodům 25 a 26 (přílohy č. 2, 3 a 4)  Akceptováno 
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Mezi nově vyznačované údaje na osvědčeních o odborné 
způsobilosti náleží rovněž identifikační údaje osoby 
vydávající osvědčení. V této souvislosti upozorňujeme, že 
podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku se jménem člověka 
rozumí jeho osobní jméno a příjmení. Slovo „příjmení“ proto 
doporučujeme ze shora uvedených novelizačních bodů pro 
nadbytečnost vypustit.    

 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
  

1. K materiálu, čl. I, bod 1.:  

Vzhledem ke skutečnosti, že je předmětným novelizačním 
bodem vkládán před dosavadní pododstavec nový 
pododstavec se stejným označením, mělo by být nově 
vkládané písmeno označeno jako „nové písmeno“, ve smyslu 
čl. 58 odst. 2 písm. k) Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

2. K materiálu, čl. I, bod 1. a 5.:  

Upozorňujeme, že v předmětných novelizačních bodech jsou 
nesprávně uvedeny „obory učňovského, středoškolského … 
vzdělávání“. Zmíněné termíny nejsou v souladu s § 58 
školského zákona, a proto by slova „obory učňovského, 
středoškolského“ měla být nahrazena slovy „obory vzdělání 
poskytující střední vzdělání s výučním listem a maturitní 
zkouškou“. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

 

Vysvětleno 
 
Text vyhlášky je shodný se zněním zákonného zmocnění. 
Navrhované znění nebude působit výkladové potíže, 
nicméně v odůvodnění byl doplněn vysvětlující odkaz na § 
58 školského zákona. 

3. K materiálu, čl. I, bod 3.:  

Z hlediska formálního i s ohledem na Platné znění s 
vyznačením navrhovaných změn, doporučujeme za vkládaná 
slova vložit také čárku. 

 

Akceptováno 
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4. K materiálu, čl. I, bod 4.:  

Vzhledem ke skutečnosti, že v první části novelizačního bodu 
je dle Platného znění s vyznačením navrhovaných změn 
zamýšleno vložit určitá slova před tečku, tedy na konec textu, 
a nikoli na konec celého pododstavce, doporučujeme za 
slova „na konci“ vložit slovo „textu“. Dále také upozorňujeme, 
že doplňovaná slova jsou v Platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn uvedena na konci s čárkou. 
Doporučujeme zmiňovanou čárku neuvádět a materiál tímto 
způsobem sjednotit. 

 

Akceptováno 

5. K materiálu, čl. I, bod 7.:  
 
Upozorňujeme, že v závěru novelizačního bodu jsou 
vkládána slova na konec textu odstavce a předmětná část 
novelizačního bodu by tak měla být přeformulována ve 
smyslu čl. 58 odst. 8 písm. c) Legislativních pravidel vlády a 
na konci doplňovaných slov odstraněna tečka. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vysvětleno 
 
aplikace čl. 58 odst. 8 písm. c) Legislativních pravidel vlády 
se na této novelizační příliš nehodí. 

6. K materiálu, čl. I, bod 8. a 15.:  
 
Upozorňujeme, že nově vkládaný odstavec by měl být 
označen jako „nový“, ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál doplnit 
ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

7. K materiálu, čl. I, bod 9.:  
 
Doporučujeme text novelizačního bodu změnit ve smyslu čl. 
58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády tak, že se 
slova „za odstavec 7“ a slovo „nový“ zrušují. 

Akceptováno jinak 
 
Novelizační bod byl vypuštěn. 

8. K materiálu, čl. I, bod 11.:  
 
Ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. h) Legislativních pravidel 
vlády, by mělo být do textu novelizačního bodu za slovo 
„vkládají“ vloženo slovo „nové“ a zároveň navrhované znění 

Akceptováno 
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nových odstavců by mělo být celé vloženo do uvozovek. 
Doporučujeme tedy vložit uvozovky na začátek 
navrhovaného znění odstavců a dále materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

9. K materiálu, čl. I, bod 18.:  
 
Doporučujeme v textu novelizačního bodu za slovo „vkládá“ 
vložit slovo „nový“, ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme materiál doplnit 
ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

10. K materiálu, čl. I, bod 23.:  
 
Upozorňujeme, že novelizační bod je zřejmě formulován 
opačně, než předkladatel zamýšlel. Platné znění na 
předmětném místě již slovo „nebo“ obsahuje a předkladatel 
jej zřejmě zamýšlel nahradit čárkou. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

11. K materiálu, čl. I, bod 25.:  
 
V textu předmětného novelizačního bodu by mělo být slovo 
„Jméno“ přesněji definováno, neboť příloha č. 2 obsahuje 
toto slovo dvakrát a předkladatel dle Platného znění s 
vyznačením navrhovaných změn zamýšlel vložit určitá slova 
pouze za druhý výskyt daného slova. Doporučujeme materiál 
změnit, popř. doplnit, ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno jinak 
 
Novelizační bod byl upraven tak, že zpřesnění není třeba. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek 
 

 
 

Ministerstvo vnitra 
 

1. K čl. I bodu 4 – k § 1 písm. e) a f):  
 Novelizační bod doporučujeme rozdělit na dva body 
tak, aby novelizace ustanovení § 1 písm. e) a doplnění § 1 
písm. f) bylo realizováno v samostatném bodu.  
 

Akceptováno 
 

2. K čl. I bodu 5 – k § 1a:  
 Ve smyslu čl. 58 odst. 1 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme text bodu novely doplnit o slovo 
„nový“, a to za slova „se vkládá“.  
 

Akceptováno 
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3. K čl. I bodu 17 – k § 6:  
 Vzhledem k rozsahu změn spojených se zrušením § 6 
písm. b) doporučujeme vytvořit nové ustanovení § 6 tak, 
aby text odpovídající dosavadnímu § 6 písm. a) tvořil souvislý 
odstavec spolu se stávajícím návětím. 
 

Vysvětleno 
 
Ustanovení bylo nakonec změněno v menším rozsahu. 

4. K příloze č. 1 bodu B a C – k čl. I bodu 22 a 23: 

 S ohledem na obsahovou totožnost požadavků na 
rozvrh témat jak základního kurzu, tak doplňujícího školení 
doporučujeme z důvodu legislativní ekonomie zvážit sloučení 
bodu B a C a bod D. označit jako C.  
 

Vysvětleno 
 
Připomínka je nad rámec novely. Písmeno B se týká 
základního kurzu a písmeno C doplňujícího školení. 
Rozdělení je dáno historicky a není nezbytně nutné tento 
stav měnit. 

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Úvod  
 
Obecně Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že návrhem 
novely vyhlášky ani zákonem o rostlinolékařské péči, ve 
znění pozdějších předpisů nejsou upraveny požadavky na 
navržené obory, včetně obsahu a rozsahu výuky vzhledem k 
přípravkům na ochranu rostlin (minimálně v rozsahu pro dané 
stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, dále 
jen „OZ POR“) ve vztahu k uvedeným školám a učilištím. OZ 
POR nezahrnuje jen část zemědělskou, ale i část ochrany 
zdraví, která není v dostatečné míře (je-li vůbec zařazena) 
součástí stávajících osnov škol. Požadavek na obsah a 
rozsah výuky vznesl rezort zdravotnictví již na začátku 
projednávání návrhu novely rostlinolékařského zákona (tj. r. 
2014). Požadavky pro získání OZ POR na školách a 
učilištích (UŠ, SŠ, VŠ) nemohou být nižší, než je 
požadováno pro ostatní osoby s OZ POR. Pro žáky oborů 
uvedených v § 1a je navrženo navýšit dobu potřebnou k 
výuce. Důvodem je minimální úroveň základních znalostí 
hygieny a bezpečnosti práce u žáků. Ministerstvo 
zdravotnictví proto navrhuje na toto téma uskutečnit jednání 

Vysvětleno 
 
Jsou vybrány pouze ty obory, které mají rámcový program 
pořádaných kurzů zahrnutý ve svých učebních osnovách. 
V současné době dochází k aktualizaci náplně rámcových 
programů výuky u jednotlivých oborů, tak aby odpovídaly 
požadovaným tématům vyplývajícím z příslušné směrnice. 
Do výuky je zahrnuta problematika hygieny, osobních 
ochranných prostředků, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, tímto je z této strany zajištěna odborná stránka 
výuky a část ochrany zdraví není opomíjena. 
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mezi dotčenými institucemi. 
 
Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje k posuzovanému návrhu 
vyhlášky níže uvedené zásadní připomínky: 

Zásadní připomínky: 
 
 

1. K § 1a odst. 1 (k novelizačnímu bodu 1) 
Z § 1a odst. 1 požadujeme vypustit písmeno b). 

Odůvodnění:  
Opravář zemědělských strojů umí po vyučení provádět 
technickou údržbu, opravy a seřizování traktorů, automobilů 
a ostatních mechanizačních prostředků. Na většině škol 
může získat řidičský průkaz (příslušných skupin) nebo 
svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a 
plamenem. 
Během studia ale nezíská prakticky žádné informace, jak 
používat v praxi (tj. na polích, sadech, vinicích, chmelnicích, 
veřejně přístupných plochách apod.) postřikovače, rosiče 
nebo jiná aplikační zařízení a již vůbec nezíská informace 
potřebné k ochraně zdraví před přípravky. 
Tato skutečnost byla ověřena diskuzí se zástupci škol. 
 

Vysvětleno 
 
V současné době dochází k aktualizaci náplně rámcových 
programů výuky u jednotlivých oborů, tak aby odpovídaly 
požadovaným tématům vyplývajícím z příslušné Evropské 
směrnice. MZd může vypracovat návrh na učební osnovu 
pro tyto obory v oblasti ochrany zdraví. 
 
V současné době svou náplní výuky tyto obory z 90 % 
odpovídají tématům, která jsou vyučována v rámci 
základních kurzů (vizte vypořádání úvodní připomínky). Do 
bezpečnosti či odbornosti náplně výuky budou při 
aktualizaci přidány S věty a informace k získání povědomí 
o zásadách integrované ochrany rostlin a 
rostlinolékařském portálu. Hygienici příp. zdravotnický 
personál bude mít možnost vyučovat problematiku ochrany 
zdraví přímo na školách během výuky, MZe osloví ředitele 
příslušných škol. 
 
MZd na připomínce trvá. 

2. K § 1a odst. 2 (k novelizačnímu bodu 5) 
Z § 1a odst. 2 požadujeme převést písmeno e) 

do odstavce 1. 

Odůvodnění:  
Obor „Mechanizace a služby“ je zaměřený na služby a 
logistiku v oblasti strojírenství a v dopravě. Během studia žák 
nezíská všechny informace potřebné podle přílohy č. 1 a 
v příslušném rozsahu pro daný stupeň jak části ochrany 
zdraví, tak pravděpodobně i v části rostlinolékařské. Proto je 
nutné trvat na přeřazení do seznamu oborů, jehož absolventi 
získají pouze 1 stupeň OZ.  
 

Vysvětleno 
  
Zmíněný obor je oborem středního vzdělání s maturitou 
nikoli s výučním listem. Obor je také zahrnut do rámcových 
programů výuky (vizte vysvětlení výše). MZd může 
vypracovat návrh na učební osnovu pro tyto obory v oblasti 
ochrany zdraví. 
 
V současné době svou náplní výuky tyto obory z 90 % 
odpovídají tématům, která jsou vyučována v rámci 
základních kurzů (vizte vypořádání úvodní připomínky). Do 
bezpečnosti či odbornosti náplně výuky budou při 
aktualizaci přidány S věty a informace k získání povědomí 
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o zásadách integrované ochrany rostlin a 
rostlinolékařském portálu. Hygienici příp. zdravotnický 
personál bude mít možnost vyučovat problematiku ochrany 
zdraví přímo na školách během výuky, MZe osloví ředitele 
příslušných škol. 
 
MZd na připomínce trvá. 

3. K § 2 

Na základě četných podnětů z praxe Ministerstvo 
zdravotnictví upozorňuje a požaduje řešit problém 
zahraničních posluchačů s minimální nebo žádnou znalostí 
češtiny v rámci jednotlivých kurzů a doplňujících školení. 
Požadujeme řešení problému uvést alespoň do důvodové 
zprávy. 
 
Odůvodnění:  
MZe nezapracovalo opakovaně předkládaný návrh MZ na 
např. jednoduchou zkoušku pro získání osvědčení prvního 
stupně. Dochází k tomu, že posluchači kurzu s minimální 
nebo žádnou znalostí češtiny získávají OZ POR, i když 
problematice přednášené na kurzu vůbec nerozumí. Tyto 
případy se v praxi vyskytují. Tato situace může vést 
k poškození zdraví nejen samotných pracovníků, ale i jiných 
skupin obyvatel.  
 
 

Vysvětleno 
  
Ze zákona k získání osvědčení prvního stupně postačuje 
absolvování kurzu, na tom vyhláška nemůže nic změnit. 
Navíc zkouška by nastíněný problém nevyřešila. 
V množství uchazečů o kurzy I. stupně by nebyla zaručena 
požadovaná kvalita zkoušky, navíc by docházelo 
k organizačním problémům ze strany nedostatku 
personální kapacity zkoušejících.  
V rámci kurzu je přístup ke všem posluchačům 
rovnocenný, nelze rozlišovat posluchače podle 
jednotlivých jazyků. V praxi musí proškolený znát alespoň 
základní úkony a pokyny, aby práci správně zvládl, bez 
porozumění nemůže vůbec na tuto práci nastoupit. 
 
 

4. K § 2 odst. 2 

Požadujeme navýšit počet hodin pro základní kurz pro 1. 
stupeň v oblasti ochrany zdraví. Za část ochrany zdraví se 
požaduje navýšení ze stávajících 4 hodin na 8 hodin. Tento 
požadavek (8 hodin) by odpovídal stavu, který platil v ČR 
před r. 2012, kdy došlo k jeho výraznému snížení. 

Odůvodnění:  
Již v r. 2012 MZ nesouhlasilo s celkově 12 vyučujícími 
hodinami z toho pro oblast ochrany zdraví jen 4. Do roku 

Vysvětleno 
 
Připomínka je nad rámec návrhu vyhlášky. V rámci 12 
hodinového kurzu není možné, aby pouze 4 hodiny výuky 
zbyly na rostlinolékařskou problematiku, která je hlavním 
důvodem získání těchto OZ. Uvedené procvičení 
konkrétních případů by se mohlo spíš objevit v OZ pro II. 
stupeň, kde proškolená fyzická osoba vykonává dohled 
nad držiteli osvědčení I. stupně. Proškolení v rámci 
osvědčení I. stupně by se tak stalo časově a ekonomicky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW4A9)



 11 

2012 bylo vyhrazeno na část k ochraně zdraví 8 hodin. Na 
základě podnětů z praxe se jednoznačně ukázalo, že během, 
4 hodin není možné obsáhnout všechny požadované 
informace uvedené v příloze č. 1 a řádně je odpřednášet. Už 
vůbec není možné v tak krátkém čase se věnovat procvičení 
konkrétních příkladů, což by mělo vést k lepšímu pochopení 
výkladu. Požadujeme, aby uvedený počet hodin byl uveden 
jako minimální. Tato skutečnost by lépe odpovídala praxi. 
Ve vyhlášce je třeba jasně uvést, kolik hodin ze stanoveného 
času je třeba věnovat části rostlinolékařské a kolik hodin 
části k ochraně zdraví.  

Návrh úpravy textu § 2 odst. 2 :  

„(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního 
stupně je minimálně xx vyučovacích hodin. Z toho na část 
rostlinolékařskou minimálně je xx hodin a na část k ochraně 
veřejného zdraví minimálně 8 hodin.“. 

 

 
 

neúnosné. Praxe jednoznačně ukázala, že současný počet 
hodin je vyhovující a dostačující. 
Časový rozsah jednotlivých témat je na úrovni minut dán 
ve věstníku MZe. 
 
Poznatky MZe z praxe dosvědčují, že stávající rozsah 
školení je více než dostačující. Bez předložení 
relevantních podkladů pro prodloužení (na která uvedená 
témata přílohy č. 1 k vyhlášce v rámci kurzů není dostatek 
času a které konkrétní informace nejsou v rámci těchto 
kurzů proškoleny) proto s požadovaným navýšením 
nesouhlasíme.  
 
Ve vyhlášce není nutné pevné rozvržení hodin a rozdělení 
kurzu na dvě části-kurz je počítán jako celek-ve Věstníku 
Mze je časový rozsah témat uvedený v minutách, ukázalo 
se, že toto zveřejnění je dostatečné.  
 
Navíc poukazujeme na to, že pro získání osvědčení I. a II. 
stupně MZd požaduje stejný počet hodin pro školení 
oblasti ochrany zdraví. Úkoly a povinnosti držitelů jsou 
však v praxi rozdílné. 
 
MZd na připomínce trvá. 

5. K § 2 odst. 3 

Požadujeme v návrhu vyhlášky uvést, kolik hodin ze 
stanoveného času je třeba věnovat části rostlinolékařské a 
kolik hodin části k ochraně zdraví.  

Odůvodnění:  
Rozdělení reflektuje informace a členění na školitele podle § 
86a odst. 2 zákona. Uvedení jen ve věstníku MZe nelze 
považovat za dostatečné. 

Návrh úpravy textu § 2 odst. 3:  
„(3) Rozsah doplňujícího školení pro vydání nového 
osvědčení prvního stupně je minimálně 8 vyučovacích hodin. 

Vysvětleno 
 
Připomínka je nad rámec návrhu vyhlášky. V rámci všech 
kurzů je toto rozdělení již dané a pro všechny kurzy stále 
stejné a funkční. Navíc se zmíněné problematiky prolínají a 
navazují na sebe, proto jsou stanovené časy v minutách 
pro jednotlivá témata pouze orientační. Problematika 
ochrany zdraví není v rámci kurzů krácena. Časový rozsah 
jednotlivých témat je na úrovni minut dán ve věstníku MZe 
a není zřejmé, z jakého důvodu to není dostatečné. Jde o 
ustálenou praxi, která nevyvolává žádné pochybnosti.  
 
Slovo „minimálně“ by mohlo způsobit nejasné rozvržení 
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Z toho na část rostlinolékařskou je minimálně 5 hodin a na 
část k ochraně veřejného zdraví minimálně 3 hodiny.“. 
 
 

konání kurzů.  
 
S rozvržením hodin MZe souhlasí, ovšem nesouhlasíme 
s umělým rozdělováním školení na dvě části ve vyhlášce. 
Rozsah je pevně stanovený minutami ve Věstníku MZe. 
 
MZd na připomínce trvá. 

6. K § 3 odst. 2 

Text § 3 odst. 2 navrhujeme upravit takto: 
„(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého 
stupně je minimálně xx vyučovacích hodin. Z toho na část 
rostlinolékařskou minimálně je xx hodin a na část k ochraně 
veřejného zdraví minimálně 8 hodin.“. 
 

Vysvětleno 
 
Obdobná připomínka jako v případě bodu 4 a 5.  
 
Poznatky MZe z praxe dosvědčují, že stávající rozsah 
školení je více než dostačující. Bez předložení 
relevantních podkladů pro prodloužení (na která uvedená 
témata přílohy č. 1 k vyhlášce v rámci kurzů není dostatek 
času a které konkrétní informace nejsou v rámci těchto 
kurzů proškoleny) proto s požadovaným navýšením 
nesouhlasíme.  
 
Ve vyhlášce není nutné pevné rozvržení hodin a rozdělení 
kurzu na dvě části-kurz je počítán jako celek-ve Věstníku 
Mze je časový rozsah témat uvedený v minutách, ukázalo 
se, že toto zveřejnění je dostatečné.  
 
Navíc poukazujeme na to, že pro získání osvědčení I. a II. 
stupně MZd požaduje stejný počet hodin pro školení 
oblasti ochrany zdraví. Úkoly a povinnosti držitelů jsou 
však v praxi rozdílné. 
 
MZd na připomínce trvá. 

7. K § 3 odst. 3 

Text § 3 odst. 3 navrhujeme upravit takto: 
„(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti 
osvědčení druhého stupně je minimálně 8 vyučovacích 
hodin. Z toho na část rostlinolékařskou minimálně je 5 hodin 
a na část k ochraně veřejného zdraví minimálně 3 hodiny.“. 

Vysvětleno 
 
Obdobná připomínka jako v případě bodu 5. Odkazujeme 
na vypořádání tohoto bodu. 
 
MZd na připomínce trvá. 
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Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k § 2 odst. 2 a 3. 
 

8. K § 3 odst. 6 (k novelizačnímu bodu 8) 

Požadujeme z odstavce 6 větu druhou vypustit. 
 

Odůvodnění:  
Rezort zdravotnictví zásadně a už dlouhodobě nesouhlasí se 
zveřejněním všech zkušebních otázek. Takový postup by 
vedl uchazeče k tomu, že se naučí jen zveřejněné zkušební 
otázky, nikoli celou problematiku. Již několik let jsou jak na 
webu Ústavu, tak i na webu SZÚ zveřejněny příkladové 
otázky. Vzhledem k tomu není třeba problematiku nijak dále 
právně ošetřovat. 

 

Akceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že problematika je široká, zveřejnění 
otázek slouží k lepší orientaci uchazeče a ze souboru 
těchto otázek (nyní 131 otázek) je posléze vybrán pouze 
dílčí příslušný počet do písemného testu. Odpovědi nejsou 
zveřejněny. Uchazeč neví, které otázky ze souboru budou 
v testu. 
 
Nicméně souhlasíme, že věta je ve vyhlášce nadbytečná, 
Ústavu nic nebrání zkušební otázky zveřejnit i bez 
výslovného svolení ve vyhlášce. 

9. K § 3 odst. 8 (k novelizačnímu bodu 9) 

Z navrhovaného znění textu odstavce 8 není zřejmé, co je 
míněno slovy „Jiné obsahem a rozsahem srovnatelné 
odborné školení“. Z uvedeného důvodu požadujeme jejich 
upřesnění a specifikování. 

Odůvodnění:  

Bližší vymezení, jaká školení lze považovat za srovnatelná 
se školeními podle návrhu vyhlášky není uvedeno ani 
v odůvodnění k tomuto novelizačnímu bodu. Bylo by proto 
žádoucí v odůvodnění uvést alespoň jejich demonstrativní 
výčet. Dále je nutno zajistit, aby část ochrany zdraví byla 
přednášena pouze fyzickými osobami pověřenými 
Ministerstvem zdravotnictví. 
 

Akceptováno jinak 
 
Uvedené ustanovení bylo z návrhu vypuštěno, a to z toho 
důvodu, že oprávnění ministerstva vyplývá přímo ze 
zákona (vizte vypořádání připomínky č. 1 Ministerstva 
spravedlnosti). 
 
V současnosti žádné takové školení není. 
 
Ano, část ochrany zdraví by směla být přednášena pouze 
fyzickými osobami pověřenými MZd. 
 
 

10. K § 4 (k novelizačnímu bodu 11) 

Obecně: 

Vysvětleno 
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Připomínky včetně odůvodnění obdobné jako k § 2 odst. 2 a 
3; a § 3 odst. 2, 3 a 6 - viz výše. 

 Pokud se týká požadavku na zvýšení počtu hodin pro 
porovnání uvádíme požadavek na počet hodin kurzu 
pro nakládání s  biocidními přípravky (obsahují 
nezřídka stejné účinné látky a  podobný způsob použití) 
– podle vyhlášky č. 490/2000 Sb. existují např. tyto 
kurzy: 

- odborný kurz - rozsah kurzu je 82 hodin teoretické 
výuky a 18 hodin praktické výuky; 

- speciální mistrovský kurz - rozsah kurzu je 91 hodin 
teoretické výuky a 11 hodin praktické výuky. 

 

Počet hodin kurzů by byl takto neúměrně dlouhý pro 
platnost osvědčení 5 let. Praxe ukázala, že současný 
počet hodin je vyhovující a funkční. 
 
Více vizte vypořádání připomínek č. 4 a 5. 
 
 
 
 

11. K § 4 odst. 2  

Text § 4 odst. 2 požadujeme upravit takto: 
„(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení třetího 
stupně je minimálně xx vyučovacích hodin. Z toho na část 
rostlinolékařskou minimálně je xx hodin a na část k ochraně 
veřejného zdraví minimálně 15 hodiny.“. 
 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení vizte výše. 
 
Připomínka je nad rámec návrhu vyhlášky. Hlavní 
problematikou tohoto kurzu je rostlinolékařství, na tuto část 
by zbylo málo času. Navíc se zmíněné problematiky 
prolínají a navazují na sebe, proto jsou stanovené časy pro 
jednotlivá témata pouze orientační. Proškolení části 
k ochraně veřejného zdraví má svůj vymezený čas, není 
ze strany rostlinolékařské nijak kráceno a praxe 
jednoznačně potvrzuje, že stávající rozsah je plně 
dostačující. 
 
 
Rozsah kurzu byl stanoven s ohledem na dosavadní 
zkušenosti s kurzy pro 1. a 2. stupeň a pro doplňující 
školení.  
 
Ve vyhlášce není nutné pevné rozvržení hodin a rozdělení 
kurzu na dvě části-kurz je počítán jako celek-ve Věstníku 
Mze bude po konzultaci s MZd časový rozsah témat 
uvedený v minutách, ukázalo se, že toto zveřejnění je 
dostatečné.  
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Pokud se stanovený rozsah v praxi neosvědčí, bude 
možné jej upravit. Bude ovšem třeba předložit relevantní 
podklady pro prodloužení stanoveného rozsahu hodin s 
odůvodněním délky výuky těchto vyučovaných témat. 
 
MZd na připomínce trvá. 

 

12. K § 4 odst. 3 

Text § 4 odst. 3 požadujeme upravit takto: 
„(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti 
osvědčení třetího stupně je 8 vyučovacích hodin. Z toho na 
část rostlinolékařskou minimálně je 5 hodin a na část 
k ochraně veřejného zdraví minimálně 3 hodiny.“. 
 
Odůvodnění k § 4 odst. 2 a 3: 
Viz odůvodnění k § 2 odst. 2 a 3. 
 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení vizte výše. 
 
 
MZd na připomínce trvá. 

13. K § 4 odst. 6 (k novelizačnímu bodu 13)  

Požadujeme upravit časový rozsah pro zodpovězení všech 
tří otázek u ústní zkoušky. Místo slova „nejvýše“ nově použít 
slovo „minimálně“. 

Odůvodnění:  
Čas na zkoušku musí být dostatečný.  
Text uvedený ve vyhlášce by mohl vést k tomu, že znalosti 
zkoušeného nebudou dostatečně prověřeny. Zkouška při 
čase stanoveném jako „nejvýše 15 minut“ by mohla být 
vykonána například i během 3 minut. 
 
Návrh úpravy textu § 4 odst. 6) :  
„(6) Ústní přezkoušení podle odstavce 5 obsahuje 3 otázky, z 
nichž jedna se musí týkat ochrany veřejného zdraví. 
Zkoušený má na zodpovězení všech tří otázek minimálně 15 
minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud je zkoušený 

Akceptováno částečně 
 
Souhlasíme s vypuštěním slova „nejvýše“, na druhou 
stranu nelze namísto toho použít slovo „minimálně“. Je 
zbytečné trvat na minimálním času trvání ústní části 
zkoušky, pokud zkoušející odpovědi na otázky evidentně 
nezná nebo naopak odpoví na všechny otázky brilantně za 
kratší časový úsek. Jednalo by se o zbytečný formalismus, 
který neprospěje zkoušeným ani zkoušejícím. 
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hodnocen oběma členy zkušební komise při ústním 
přezkoušení stupněm „prospěl“. Pokud zkoušený, který byl 
při ústním přezkoušení hodnocen stupněm „neprospěl“, 
opakuje ústní přezkoušení nejpozději do šesti měsíců ode 
dne předchozího ústního přezkoušení, písemný test podle 
odstavce 5 se neprovádí. 
 

14. K § 4 odst. 8 (k novelizačnímu bodu 13) 

V odstavci 8 požadujeme větu druhou vypustit (obdobně jako 
v § 3). 

 
Odůvodnění: 
Ministerstvo zdravotnictví zásadně a již dlouhodobě 
nesouhlasí se zveřejněním všech zkušebních otázek. Takový 
postup by vedl uchazeče k tomu, že se naučí jen zveřejněné 
zkušební otázky, nikoli celou problematiku. Již několik let 
jsou jak na webu ÚKZÚZ (resp. Ústavu), tak i na webu SZÚ 
zveřejněny příkladové otázky. Vzhledem k tomu není třeba 
problematiku nijak dále právně ošetřovat. 
 

Akceptováno 
 
Vzhledem k tomu, že problematika je široká, zveřejnění 
otázek slouží k lepší orientaci uchazeče a ze souboru 
těchto otázek (nyní 131 otázek) je posléze vybrán pouze 
dílčí příslušný počet do písemného testu. Odpovědi nejsou 
zveřejněny. Uchazeč neví, které otázky ze souboru budou 
v testu. 
 
Nicméně souhlasíme, že věta je ve vyhlášce nadbytečná, 
Ústavu nic nebrání zkušební otázky zveřejnit i bez 
výslovného svolení ve vyhlášce. 

15. K § 6 (k novelizačnímu bodu 17) 

 Z § 6 požadujeme vypustit slovo „případně“. 

Odůvodnění:  
Ministerstvo zdravotnictví opakovaně upozorňuje na nutnost 
spojení teoretické a praktické výuky. Podobný postup se 
používá i v ostatních členských státech EU. A klade se na 
tuto kombinaci velký důraz.  
Doplnění slova „případně“ by odporovalo současnému stavu, 
kdy i v podmínkách vydávaných MZe vzdělávacím zařízením 
má být uváděno, že tato zařízení musí zabezpečit například 
osobní ochranné pracovní prostředky pro praktickou ukázku 
během výuky. 
V některých členských státech EU v rámci základních kurzů 
se posluchač seznámí s aplikačním zařízením přímo 
v terénu. Rezort zdravotnictví už opakovaně od r. 2012 

Akceptováno 
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navrhuje postupovat tímto stylem i v ČR. 
 

 

16. K § 6a odst. 2 (k novelizačnímu bodu 18) 

Uplatňujeme obdobné připomínky jako k § 2 odst. 2 
s doplněním odůvodnění, že o časové dotaci pro školení 
v částech ochrany zdraví by měl rozhodovat pouze rezort 
zdravotnictví. Při návrhu na časový požadavek rezort 
zdravotnictví přihlíží ke skutečnosti, že osoba takto 
proškolená může vykonávat práce pouze u tohoto 
zaměstnavatele (viz § 86 odst. 1) zákona). 
 
Návrh úpravy textu odstavce 2: 
 „(2) Rozsah kurzu organizovaného zaměstnavatelem je 
minimálně xx vyučovacích hodin. Z toho na část 
rostlinolékařskou minimálně je xx hodin a na část k ochraně 
veřejného zdraví 5 hodiny. Za vyučovací hodinu se považuje 
45 minut.“. 
 
Doplňujeme, že v případě této navrhované úpravy slovo 
„minimálně“ je možné z navrhovaného znění vypustit. 
 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení vizte výše k obdobným připomínkám. 
 
Nadto doplňujeme, že takto proškolená osoba je 
samozřejmě pod dohledem držitele osvědčení druhého 
nebo třetího stupně. 
 
Část ochrany zdraví není při tomto proškolení zkrácena. 
Zkrácena je část rostlinolékařská, která pro tyto brigádní 
sezónní pracovníky není nezbytně nutná. 
Rozsah kurzu bude dle jednotlivých témat dán v minutách 
ve věstníku MZe obdobně jako v případě dalších kurzů. 
 
Souhlasíme s časovým rozvržením 4h pro ochranu zdraví, 
stejně jako v případě klasického základního kurzu pro 
získání osvědčení prvního stupně. Časový rozsah bude 
uveden opět ve Věstníku. 
 
MZd na připomínce trvá. 

17. K příloze č. 1 k písmenu A bodu 3 (nad rámec 
novelizačních bodů) 

S ohledem na nyní používanou terminologii doporučujeme 
upravit termíny v bodu 3, aby odpovídaly nařízením EU, 
směrnici 2009/128/ES i rostlinolékařskému zákonu. Na 
základě praktických zkušeností požadujeme vložit do témat 
bodu 3 nová písmena a) a b), která znějí:                                                                  

„a) etiketa přípravku včetně příbalového 
letáku a bezpečnostního listu (včetně prvků 
označení nebezpečnosti) 

b) rizika pro člověka (obsluhu, osoby 

Akceptováno částečně 
 
Ustanovení písm. a) bylo doplněno podle připomínky MZd. 
Změny v písm. b) jsou podle našeho názoru nadbytečné, 
formulačně nešťastné a nijak nemění podstatu stávajícího 
textu. 
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vstupující do ošetřených oblastí a osoby, které 
nakládají s ošetřenými plodinami, místní obyvatele, 
osoby, které se vyskytují v místě při aplikaci 
přípravku, nebo osoby, které je konzumují)“.  

Dosavadní písmena b) a c) označit jako písmena c) a d). 
 

Odůvodnění:  
Z hlediska zjišťování rizik a správného provádění ochranných 
opatření je nezbytné zlepšit znalosti a schopnosti porozumět 
textu etikety včetně příbalového letáku a bezpečnostního 
listu. Z toho důvodu navrhujeme výše uvedené doplnění.  
 

18. K příloze č. 1 k písmenu A bodu 6 (nad rámec 
novelizačních bodů) 

Na základě praktických zkušeností požadujeme bod 6 upravit 
takto: 
 
„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 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), ochranné lhůty podle 
přímo použitelného předpisu EU3 (například pro zranitelné 
skupiny obyvatel1 včetně následných pracovníků), ochranné 
vzdálenosti k ochraně zranitelných skupin obyvatel1 (včetně 
místních obyvatel a náhodně se vyskytujících okolních 
osob).“.  
 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: 
„3) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, 

Akceptováno částečně 
 
Ustanovení bylo na základě připomínky MZd doplněno, 
ovšem v upravené (zkrácené) podobě. 
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pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu 
rostlin.“  
 

19. K příloze č. 1 k písmenu A (nad rámec 
novelizačních bodů) 

Na začátek závěrečné věty písmene A požadujeme vložit 
slovo „Nezbytnou“.  
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k § 6. 
 

Vysvětleno 
  
Nadbytečný požadavek. Praktické předvedení je již do 
základního kurzu zahrnuto a v praxi se provádí. Z dikce 
stávajícího ustanovení jednoznačně plyne, že součástí 
základního kurzu a doplňujícího školení musí být praktické 
předvedení nebo ukázka. 

20. K Čl. II Účinnost 

V souvislosti s navrhovanou účinností této vyhlášky k 1. 
prosinci 2017 a tím souběžně dané nové možnosti získání 
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, 
upozorňujeme na skutečnost, že střední a učňovské školy 
v současné době nemají v dostatečném rozsahu do 
výukových osnov zapracovány požadavky podle přílohy č. 1 
vyhlášky. Tyto školy nemusí mít zajištěny příslušné 
odborníky pro výuku části „ochrana zdraví“. Z uvedeného 
důvodu navrhujeme posun účinnosti pro získání odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky podle § 1a až od 
následujícího školního roku, tj. pro absolventy od r. 2018-
2019.  
 

Vysvětleno 
 
Jsou vybrány pouze ty obory, které mají rámcový program 
pořádaných kurzů zahrnutý ve svých učebních osnovách. 
Již dnes svou náplní výuky tyto obory z 90 % odpovídají 
tématům, která jsou vyučována v rámci základních kurzů 
(vizte vypořádání úvodní připomínky). Do výuky je 
zahrnuta problematika hygieny, osobních ochranných 
prostředků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, tímto je 
z této strany zajištěna odborná stránka výuky a část 
ochrany zdraví není opomíjena.  

21. K odůvodnění k části Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí České republiky,… 

Nelze souhlasit s textem odstavce: 
„Návrh novely vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční 
dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.“ 
Vzhledem ke snížení doby platnosti odborné způsobilosti po 
nakládání z přípravky pro 1. stupeň a tím zvýšení frekvence 

Vysvětleno 
 
 
Doba platnosti osvědčení je stanovena zákonem. Přímo 
z vyhlášky tudíž žádné náklady navíc nevyplývají. 
 
Navíc ne všechny proškolené osoby v základním kurzu 
poté mají zájem o doplňující školení.  
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doplňujících školení, lze přepokládat navýšení finančních 
dopadů a stejně tak požadavky na navýšení počtu školitelů. 
 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

 

Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Návrh obsahuje úpravu, kterou je nutné vykázat jako 
implementační vůči čl. 5 odst. 1, 2 resp. vůči příloze I 
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. Jde o čl. I body 1 až 3, písm. f) v bodě 4 a bod 24 
návrhu. 

Na základě výše uvedeného požadujeme doplnit návrh o 
řádně zpracované výkaznictví (podtrhávání, celex, rozdílová 
tabulka, srovnávací tabulka). 

 

 
Akceptováno¨ 
 
Rozdílová tabulka a srovnávací tabulka byly doplněny. 
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Po stránce materiální: 

 

Vztah k právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýkají čl. 5 odst. 1 a 2, jakož i příloha I 
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. 

 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

V souvislosti s požadavky čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 
2009/128/ES ohledně přístupu k náležité odborné přípravě, 
organizace odborné přípravy tak, aby bylo zajištěno, že 
profesionální uživatelé … získají dostatečné znalosti o 
tématech uvedených v příloze I uvedené směrnice, a ohledně 
toho, aby osvědčení přinejmenším dokládala dostatečné 
znalosti o tématech uvedených příloze I dané směrnice, nám 
není jasné, jak návrh odráží skutečnost, tvrzenou opakovaně 
v odůvodnění vyhlášky, a totiž, že stanovený rozsah 
základního kurzu (pro vydání osvědčení prvního stupně) 
v rozsahu 12 hodin a doplňujícího školení (pro vydaní nového 
osvědčení prvního stupně) v rozsahu 8 hodin je pro některé 
skupiny proškolených osob zbytečně dlouhý, pro jiné ale 
adekvátní (srov. obecnou část odůvodnění, oddíl 
Zhodnocení patného právního stavu a odůvodnění 
nezbytnosti jeho změny, str. 3 nahoře; srov. rovněž zvláštní 
část odůvodnění, odstavec K bodu 18 (§ 6a), str. 6). 
Z úpravy obsažené v návrhu neplyne, že by některé skupiny 
osob, které potřebují proškolení, nebylo možné proškolit 
formou kurzu organizovaného zaměstnavatelem s obsahem 
a rozsahem podle § 6a vyhlášky č. 206/2012 Sb., ve znění 
návrhu, ale pouze formou základního kurzu resp. 
doplňujícího školení (protože ty jediné jsou pro tyto slupiny 
osob adekvátní).  

Vysvětleno 
 
Vyhláška nemůže kurz organizovaný zaměstnavatelem 
omezit pouze na určitý okruh účastníků, bylo by to 
v rozporu se zákonným zmocněním. Příslušné ustanovení 
zákona (§ 86 odst. 1) nebylo při jeho projednávání 
shledáno jako rozporné se směrnicí.  
 
Kurz organizovaný zaměstnavatelem je požadovaný ze 
strany praxe a je myšlený pouze pro výjimečné případy, 
jako alternativa k základnímu kurzu pro konkrétního 
zaměstnavatele v případě brigádníků zejména v lesnictví, 
kteří používají prostředky na ochranu rostlin pouze 
okrajově, a také je sem zařazena situace nouzového 
rychlého proškolení brigádníků v době sezóny. Jedná se o 
plošně omezenou situaci, kde je vybíráno při užití 
přípravků na ochranu rostlin ze zúženého spektra 
přípravků a plodin. Zaměstnavatel musí konání tohoto 
kurzu předem oznámit Ústavu. Navíc odborná stránka 
kurzu bude zajištěna přednášejícími lektory-hygienik a 
odborný školitel, které bude obtížné sehnat, což také 
poukazuje na to, že kurz bude pořádán spíše sporadicky. 
Takto proškolené osoby nedostanou osvědčení I. stupně, 
ale bude se na ně pouze do konce kalendářního roku 
pohlížet jako na držitele osvědčení prvního stupně a budou 
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S ohledem na výše uvedené požadujeme upravit návrh tak, 
aby osoby, u kterých je požadavek na absolvování 
základního kurzu resp. doplňujícího školení adekvátní, 
nebylo možné proškolit kurzem organizovaným 
zaměstnavatelem ve smyslu § 6a. 
 
 

Závěr: 

Návrh vyhlášky bude po zapracování výše uvedené 
připomínky s právem EU plně slučitelný.  

 

v evidenci Ústavu. Vzhledem k tomu, že proškolené osoby 
mohou proškolení použít pouze pro jediného konkrétního 
zaměstnavatele a omezeně jednou za dva roky, je zneužití 
proškolení ve srovnání se základním kurzem pro získání 
osvědčení o odborné způsobilosti 1. stupně, která platí pro 
celou ČR a na 3 roky, téměř nemožné.  
 
Čl. 5 odst. 1 směrnice požaduje, aby všichni získali 
dostatečné znalosti o tématech uvedených v příloze 1, a to 
s přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a povinnostem. 
Návrh vyhlášky není s tímto ustanovením směrnice 
v rozporu. 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

 

1. K Čl. I bodu 4 (§ 1 písm. e) a f)): 

Je vhodné upřesnit, o jaký kurz organizovaný 
zaměstnavatelem se jedná, a to odkazem na příslušné 
ustanovení zákona. 

 

Vysvětleno 
 
Nadbytečné. Zákon upravuje kurz organizovaný 
zaměstnavatelem pouze v § 86 odst. 1. V odůvodnění je 
propojení s tímto ustanovením vysvětleno. 

2. K Čl. I bodům 6, 9 a 19 (§ 3 nadpis a odst. 8, příloha 1 
nadpis) a k příloze 1: 

Z ustanovení § 86 odst. 2 věta pátá zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči, v platném znění vyplývá, že platnost 
osvědčení druhého stupně lze prodloužit na dalších 5 let od 
data uplynutí platnosti dosavadního osvědčení na základě 
absolvování doplňujícího školení nebo předložení dokladu o 
absolvování jiného obsahem a rozsahem srovnatelného 
školení zveřejněného ministerstvem. Ustanovení § 86b odst. 
3 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění pak stanoví, že 
prováděcí právní předpis stanoví mj. obsah, rozsah a způsob 
zveřejnění odborného školení, na základě jehož absolvování 

Akceptováno jinak 
 
§ 3 odst. 8 byl z návrhu vyhlášky pro nadbytečnost 
vypuštěn, protože zveřejnit tato školení ministerstvo může 
již na základě zákona. Obsah a rozsah je stejný jako 
v případě doplňujícího školení a není třeba je zvlášť 
upravovat. 
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lze prodloužit platnost osvědčení druhého stupně (srov. písm. 
c) uvedeného ustanovení).  

Na základě výše uvedeného máme za to, že je potřebné 
doplnit do nadpisu § 3 před slova „a způsob zveřejnění 
odborného školení“ slova „, obsah, rozsah“. Nadto by např. 
odkazem na přílohu č. 1 a úpravou přílohy č. 1 mělo být 
naplněno zmocnění upravené v § 86b odst. 3 písm. c) 
ohledně tam uvedeného odborného školení. Tj. měl by být 
např. § 3 odst. 8 doplněn o větu, podle které obsah a rozsah 
odborného školení, na základě jehož absolvování lze 
prodloužit platnost osvědčení druhého stupně, bude 
stanoven v příloze č. 1, a do přílohy č. 1 by měla být 
doplněna úprava tohoto obsahu a rozsahu (včetně změny 
nadpisu přílohy č. 1). 

 

3. K Čl. I bodům 12 a 13 (§ 4 odst. 5 a odst. 8 - resp. 
odst. 7 na základě Čl. I bodu 14): 

Slova „nebo doplňujícího školení pro prodloužení platnosti 
osvědčení třetího stupně“ uvedená v poslední větě § 4 odst. 
5 se nevztahují ke zkoušce podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 
206/2012 Sb., ve znění návrhu, ale ke zkoušce podle § 4 
odst. 7 vyhlášky č. 206/2012 Sb., ve znění návrhu. Proto 
požadujeme tato slova z novelizačního bodu 12 návrhu 
vypustit a doplnit do návrhu za novelizační bod 14 nový bod, 
kterým se do odst. 7 vloží věta „Zkoušku je možné 
absolvovat nejpozději do 12 měsíců ode dne absolvování 
doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení 
třetího stupně.“. 

 

Akceptováno 

4. K Čl. I bodu 15 (§ 4 odst. 8): 

Není jasné, kterou zkoušku má shora uvedené ustanovení na 
mysli, zda jenom zkoušku podle § 4 odst. 7, nebo i zkoušku 

Akceptováno 
 
Ustanovení se týká obou zkoušek.  
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podle § 4 odst. 5. Je vhodné to upřesnit. Nadto není jasné, 
zda se mají na internetových stránkách Ústavu zveřejnit 
zkušební otázky pouze pro písemný test, nebo i zkušební 
otázky pro ústní přezkoušení podle § 4 odst. 6. Je potřeba to 
vyjasnit. 

 

Věta o zveřejnění zkušebních otázek byla na základě 
připomínky MZd vypuštěna. 

5. K Čl. I bodu 17 (§ 6): 

Je-li určitý požadavek uveden slovy „a případně“, není to už 
požadavek. Proto pasáž § 6 „…a případně s technickou 
kapacitou pro praktickou výuku“ nestanoví žádný požadavek 
na technické zabezpečení pro pořádání kurzů a je potřebné ji 
vypustit, nebo formulovat jinak.  

 

Akceptováno 
 
 

6. K odůvodnění návrhu: 

Předkladatel mluví v prvním odstavci obecné části 
odůvodnění návrhu o kurzu organizovaném 
zaměstnavatelem pro vydání osvědčení prvního stupně (viz 
obecná část odůvodnění, str. 1; obdobně předkladatel mluví 
ve zvláštní části odůvodnění, v odstavci K písmenům e) a f), 
str. 4 a v odstavcích K bodu 18 (§ 6a) a K bodu 19 až 24 
(příloha č. 1), str. 6). Podle § 86 odst. 1 věty šesté zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění se 
osoby, které absolvovaly zaměstnavatelem organizovaný 
kurz sloužící k doplnění znalostí pro aplikaci přípravků, toliko 
„považují za držitele osvědčení prvního stupně“ (a to pro 
výkon práce pro tohoto zaměstnavatele). Žádné osvědčení 
se jim nevydává. Nepřesnost, která spočívá v tom, že 
předkladatel spojuje s kurzem organizovaným 
zaměstnavatele vydávání osvědčení prvního stupně, 
požadujeme opravit.  

Naopak, v  sedmém odstavci obecné části odůvodnění 
předkladatel mj. uvádí, že absolventi vysokoškolského 
magisterského studijního programu „Rostlinolékařství“ se 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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považují za držitele osvědčení třetího stupně (viz str. 1 
odůvodnění). Ustanovení § 86 odst. 3 věta třetí zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění 
však stanoví: „(O)svědčení třetího stupně s platností na dobu 
5 let vydá Ustav fyzické osobě, která splňuje podmínky 
vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, 
nebo…“. S ohledem na zmiňovaná ustanovení zákona 
o rostlinolékařské péči konstatujeme, že tvrzení 
předkladatele v odůvodnění vyhlášky jsou nepřesná. Zaprvé, 
vysokoškolských studijních programů, na základě kterých lze 
vydat osvědčení třetího stupně, je ve skutečnosti více, než 
jenom ten, který uvádí předkladatel na str. 1 obecné části 
odůvodnění. Zadruhé, na rozdíl situace, kdy osobě 
s vysokoškolským vzděláním pouze svědčí fikce, že je 
držitelem osvědčení třetího stupně (tak o tom mluví 
předkladatel, když uvádí, že „se považují za držitele 
osvědčení třetího stupně“), zákon zná a upravuje vydávání 
osvědčení takovým osobám. Požadujeme uvedené 
nepřesnosti opravit. 

Nadto také uvádíme, že vypuštěním § 6 odst. b) nedojde (v 
rozporu s tím, co uvádí na více místech v odůvodnění 
předkladatel – viz obecnou část odůvodnění, str. 2 a 3 a 
zvláštní část, odstavec K bodu 17 (§ 6), str. 6) ke 
znemožnění absolvování školení dálkovým způsobem přes 
počítačovou aplikaci. Ustanovení § 6 řeší pouze minimální 
požadavky na technické zabezpečení pro pořádání 
základních kurzů a doplňujících školení. Uvedené ustanovení 
neřeší, jakým způsobem se lze/nelze kurzů účastnit. 
Požadujeme zavádějící tvrzení předkladatele z odůvodnění 
návrhu vypustit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Odůvodnění bylo upraveno. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek 
 

Český úřad 
zeměměřičský a 

Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW4A9)



 26 

katastrální 
 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický 
úřad  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek. 
 

 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

 

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek  

Úřad  pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek  

Svaz měst a obcí Bez připomínek  

Sdružení místních 
samospráv 

Bez připomínek  

Družstevní asociace Bez připomínek  

Asociace 
samostatných 
odborů 
 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW4A9)



 27 

odborových svazů 
 

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek  

Agrární komora ČR Bez připomínek  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek  

Jihočeská univerzita 
  

V § 1a jsou uvedeni 
absolventi středních škol a vysokoškolského magisterského 
studia ve vztahu držení osvědčení druhého stupně odborné 
způsobilosti pro nakládání 
  
s přípravky. U vysokoškolského magisterského studia je 
uveden pouze studijní program "Fytotechnika".  Na Jihočeské 
univerzitě, Zemědělské fakultě je magisterský obor 
"Zemědělec" a 
  
"Agropodnikání".  
  
Tyto obory svou skladbou předmětů splňují možnost získání 
osvědčení druhého stupně jako magisterský program  
"Fytotechnika" Doporučuji uvést tyto obory ve vyhlášce nebo 
jinou formou uvést možnost  držení druhého stupně u 
absolventů vysokoškolského magisterského studia. 
 

Vysvětleno 
 
Absolventi oboru ZEMĚDĚLSKÉ INŽENÝRSTVÍ – 
specializace rostlinolékařství a bakaláři oboru 
ZEMĚDĚLSTVÍ – specializace rostlinolékařství splňují 
podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 
zákona, a proto mohou mít dle zákona osvědčení třetího 
stupně, proto také nemusí být tento obor vyjmenován ve 
vyhlášce.  
 
U oboru AGROPODNIKÁNÍ  není dostatečný rozsah 
předmětů zaměřených na ochranu rostlin. 
 

Česká akademie 
zemědělských věd 
  

1. § 1 Předmět úpravy – úvodní věta není správně 
formulována, neboť tato vyhlášky nezapracovává 
předpisy EU, ale pouze v souladu s příslušným 
předpisem EU platným od roku 2009 (Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/128) 
a zákonem č.258/2000Sb., o ochraně veřejného 
zdraví… a na základě zkušeností získaných 

Vysvětleno 
 
Jedná se o úvodní stávajícího znění vyhlášky, která není 
novelou dotčena. 
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v průběhu její platnosti ji upravuje. 
Odůvodnění: nelze zapracovávat předpisy, které jsou 
v platnosti 10 – 20 let. Pokud uvedená formulace 
bude ponechána, lze pak jen konstatovat předchozí 
vyhláška nebyla zpracována ve smyslu citovaných 
předpisů. 

 

2. § 1, písm. b) – doplnit odstavec končící slovem 
stupně … za předpokladu, že v rámci výuky byly 
realizovány kurzy odborné způsobilosti pro práci 
s přípravky na ochranu rostlin a osoba je starší 18 
let 
Odůvodnění: z prezentované dikce nevyplývá, že 
v uváděných oborech byl realizován předmět ochrana 
rostlin, rostlinolékařství nebo kurzy odborné 
způsobilosti. Podle stávající formulace lze jen 
předpokládat, že postačí jen absolutorium uvedených 
oborů, což nevede ke zvyšování potřebné odbornost, 
porušování zásad základního předpisu. 
 

Vysvětleno 
 
Navrhované doplnění by bylo v rozporu se zákonným 
zmocněním. 
 
Navíc v rámci osnov výuky je problematika odborné 
způsobilosti pro práci s přípravky na ochranu rostlin 
zahrnuta (v současné době dochází k aktualizaci náplně 
rámcových programů výuky u jednotlivých oborů, tak aby 
odpovídaly požadovaným tématům) a je na odpovědnosti 
zaměstnavatele zda umožní držiteli osvědčení konkrétní 
činnosti limitované věkem. 

3. § 1a – Obory učňovského, středoškolského nebo 
vysokoškolského vzdělávání, po jejichž absolvování 
se osoba po dobu 3let považuje za držitele osvědčení 
prvního nebo druhého stupně je třeba vypustit 
- odst. 1 písm. b) – obor 41 – 55 – H/01 Opravář 

zemědělských strojů 
- odst. 2 písm. c) – obor 41 – 45 – M/01 

Mechanizace a služby 
Odůvodnění: u obou oborů není v rámcovém 
rozvržení obsahu vzdělání, vydaném MŠMT, zahrnuta 
ochrana rostlin, rostlinolékařství ani pěstování rostlin. 
 

Vysvětleno 
 
Tyto obory odpovídají výukou a svými osnovami náplni 
kurzů odborné způsobilosti. 

4. § 2 odst. 2 a 3 a §3 odst. 2 a 3 zvážit počet 
vyučovacích hodin ve vztahu k tématům 
uvedených v příloze 1. Časový rozsah kurzů není 
nejen adekvátní k jednotlivým školeným 
skupinám, ale ani k souboru témat, zejména pak u 

Vysvětleno 
 
Časový rozsah kurzů je dostačující, jak ukázala praxe, 
všechna požadovaná témata jsou proškolena v rámci 
stanoveného počtu vyučovacích hodin. 
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základních kurzů. Kromě toho formulace uvedené 
pod písmeny B, C, D lze považovat za nevhodné 
opatření, neboť dává předpoklad k bagatelizaci 
základních požadavků pro získání odborné 
způsobilosti. Tak jak je to formulováno vyplývá, 
že kurzy budou muset být organizovány podle 
zaměření frekventantů (vinaři, skladníci, ovocnáři 
apod.) 
Odůvodnění: Uvedené počty hodin nedávají záruku, 
že budou témata (viz příloha 1) náležitě vysvětlena a 
bude docházet jen k jejich povrchní prezentaci. Jedná 
se přece především o látky, které jsou jak pro 
člověka, zvířata a složky životního prostředí značně 
rizikové což dokumentuje současný stav nárůstu 
účinných látek pesticidů ve vodních tocích. Nízká 
odbornost a zodpovědnost jen tento stav podporuje 
 

Formulace pod písmeny B, C, D přihlíží k rozdílným 
držitelům osvědčení v rámci stupňů odborné způsobilosti 
nikoliv dle zaměření frekventantů, tzn. ovocnář může mít 
osvědčení prvního nebo také druhého stupně a dokonce i 
třetího stupně. 

5. § 6a odst. 2 upravit tak, odpovídal rozdílnému 
rozsahu používání přípravků 
Odůvodnění: je zcela odlišná příprava pracovníka, 
který aplikuje pouze repelentní  přípravky, než 
příprava pracovníka, který je připravován pro aplikaci 
přípravků v sadech, zelenině nebo sklenících a zvážit, 
zda u rizikových kultur a náročnějších aplikacích 
vůbec tento „náhradní systém školení“ realizovat. 
 

Vysvětleno 
 
Vyhláška nemůže kurz organizovaný zaměstnavatelem 
omezit pouze na určitý okruh účastníků, bylo by to 
v rozporu se zákonným zmocněním. Nicméně tak jak je 
kurz organizovaný zaměstnavatelem v zákoně 
specifikován (platnost pouze do konce kalendářního roku, 
možnost absolvovat pouze jednou za 2 roky a omezení 
platnosti pouze na jednoho zaměstnavatele) je 
dostatečnou zárukou, že tento kurz bude využíván pouze 
osobami, které aplikují přípravky na ochranu rostlin pouze 
okrajově, pro něž je ostatně zamýšlen. 

6. §6 odst. 3 – Povinnost zaměstnavatele… doplnit za 
slova…(konec první věty) prvního stupně, konkrétní 
obsah kurzu, jména lektorů, kteří zajistili obsah 
kurzu po odborné a zdravotně-bezpečnostní 
Odůvodnění: Kontrola zajištění potřebné odborné 
úrovně 
 

Částečně akceptováno 
 
Byla doplněna jména odborných školitelů, kteří zajistili 
obsah kurzu. Obsah kurzu je dán přílohou č. 1 k vyhlášce 
a uvádět jej je tudíž nadbytečné. 
. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAUPDW4A9)



 30 

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K bodu 18 (§ 6a)  

Doporučujeme upravit § 6a odst. 3 s ohledem na možné 
usnadnění v rámci osvědčování I. stupně, co se týká kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem. Podle našeho názoru 
není zapotřebí vydávat (fyzicky) osvědčení I. stupně osobám, 
které byly proškoleny na základě kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem. Důvody jsou následující. V § 86 odst. 1 
věty šesté zákona o rostlinolékařské péči ve znění poslední 
novely (dále jen „zákon“) je uvedeno: „Dále se za držitele 
osvědčení prvního stupně považuje osoba, … “. Osvědčení I. 
stupně v těchto případech platí jen do konce kalendářního 
roku, v němž proškolená osoba školení absolvovala. Platí jen 
pro zaměstnavatele, který kurz pořádal, není tedy nutné, aby 
bylo přenositelné. K provedení § 86 odst. 1 poslední věty 
zákona v praxi by mohlo postačit, kdyby zaměstnavatel při 
kontrole doložil účastníky/absolventy školení prezenční 
listinou či seznamem s podpisy účastníků a odborných 
školitelů.  
 
Dále doporučujeme naformulovat nový odstavec 4, kde bude 
jasně uveden způsob prokázání absolvování kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem při kontrole na místě.  
 
§ 6a odst. 3 navrhujeme uvést v následujícím znění:  
 
„(3) Neprodleně po ukončení kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen písemně 
oznámit Ústavu všechny osoby, které byly proškoleny a 
považují se tak za držitele osvědčení prvního stupně. 
Proškolené osoby jsou identifikovány jménem a příjmením, 
datem a místem narození a místem trvalého bydliště.“  
 
§ 6a odst. 4 navrhujeme uvést v následujícím znění:  
 
„(4) Pro účely prokázání absolvování kurzu organizovaného 
zaměstnavatelem při kontrole zaměstnavatel předloží 

Akceptováno 
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seznam osob, které školení absolvovaly s identifikací dle 
odstavce 3 a jejich podpisy potvrzený podpisem odborného 
školitele. Tento seznam je zaměstnavatel povinen uchovávat 
alespoň po dobu 3 let.“ 

 2. K bodu 25 (Příloha č. 2)  

V případě akceptace připomínky k bodu 18 je nutné 
přizpůsobit i přílohu č. 2. Navrhujeme tedy odstranit lomítka i 
vyjádření za lomítky: „/zaměstnavatele“ a „/do konce 
kalendářního roku“. 

Akceptováno 
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