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III. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Důvodem předložení návrhu vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu 
rostlin je naplnění zmocňovacího ustanovení obsaženého v  zákonu č. 299/2017, kterým se 
mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/2004 Sb.“ nebo „zákon“). 
Tento zákon zavádí oproti dosavadní úpravě několik změn, které si svou povahou vynucují 
provedení změny vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích. Tyto změny lze shrnout 
následovně: 
 

a) zvyšují se požadavky na označování přípravků a pomocných prostředků tím, že se 
zavádí požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku 
(§ 31a odst. 5 zákona),  

b) zavádí se striktní požadavky na přípravky pro neprofesionální uživatele, které se 
týkají jak balení a označování, tak některých jejich vlastností (§ 34 odst. 3 zákona), 

c) zavádí se omezení pro rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými přípravky 
a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje (§ 45 odst. 13 zákona) a  

d) zavádí se požadavky na způsob odběru vzorků. 
 
I v oblastech, které byly předmětem dosavadní úpravy, dochází k zásadním posunům, které 
si vyžádaly podstatnou reformulaci dosavadních ustanovení vyhlášky. Úpravy se nevyhnuly 
těmto dosavadním institutům: 
 

a) zavedení pojmu pomocný prostředek místo doposud užívaného pojmu další 
prostředek, 

b) požadavky na označování pomocných prostředků, byly zcela sladěny s požadavky 
na označování přípravků (§ 54d ve spojení s § 31a zákona), 

c) způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích 
profesionálními uživateli (§ 5 odst. 3 a § 60 odst. 4 zákona) byl podstatně více 
provázán s praxí a zejména s integrovanou ochranou rostlin; tento krok provedený 
v zákoně ovšem předpokládá nezbytnost změny vyhlášky, tak aby bylo možné tyto 
záznamy využívat jako nezbytného nástroje řízení integrované ochrany rostlin. 
 

Pouze formální změny související se změnou číslování právní úpravy v zákoně si vynutily 
změny v ustanovení o kritériích na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti 
k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh. 
 
Ustanovení o oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k 
provádění pokusů a zkoušek bylo převzato z dosavadní úpravy. 
 
Novela zákona č. 326/2004 Sb. má za následek i to, že řada ustanovení obsažených 
v dosavadní vyhlášce se stala obsoletní. Nově tedy prováděcí předpis neupravuje: 

a) podmínky pro přebalování přípravků, protože zákon umožňuje přebalovat přípravek 
pouze držiteli povolení, čímž se fakticky jedná o součást výroby, 

b) kritéria pro menšinová použití, která jsou nově upravena zákonem, 
c) zásady správné distribuční praxe, které jsou rovněž nově upraveny přímo zákonem.  
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2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
 
Jak již bylo výše popsáno, doznal zákon č.326/2004 Sb. řady změn, které předpokládají 
úpravu rovněž prováděcí vyhlášky. Množství těchto změn lze považovat za neslučitelné se 
zněním stávající vyhlášky č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu 
rostlin, ve znění vyhlášky č. 326/2012 Sb. Z tohoto důvodu je navrhován zcela nový 
prováděcí právní předpis, neboť novelizace by se dotkla prakticky všech ustanovení a rovněž 
sladění terminologie vyhlášky s terminologií zákona by bylo velmi obtížné. Překládaný návrh 
vyhlášky je plně slučitelný se zmocňovacím ustanovením obsaženém v § 88 odst. 3 zákona 
č. 326/2004 Sb. a provádí ustanovení § 31a odst. 5, § 34 odst. 3, § 43 odst. 1, § 45 odst. 13, 
§ 46b odst. 4, § 46c odst. 2, § 49 odst. 1 a 6, § 54a odst. 1, § 55 a § 60 odst. 4. zákona. 
 
3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky je v souladu s následujícími  předpisy Evropské unie, které na danou oblast 
dopadají: 

• 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, v platném znění a  

• nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí Nařízení (ES) č. 1107/2009, 
pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin. 
 

Navrhovaná úprava není ani v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a ani 
s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
4) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Návrh  vyhlášky nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty Návrh 
vyhlášky neobsahuje žádné povinnosti, které by nebyly stanoveny zákonem.. Vyhláška 
naopak v části týkající se rozsahu a způsob vedení záznamů umožňuje, aby jako záznamy 
podle zákona a této vyhlášky byly uznávány záznamy, které vznikají podle jiných právních 
předpisů, zejména předpisů upravujících vedení účetnictví.  
Co se týká dalších dopadů požadavků na označování lze tyto dopady svou výší zcela 
zahrnout pod dosavadní náklady na výrobu a tisk etiket. Pro zajištění tohoto efektu je 
navržena odložená účinnost v § 14. 
Zavedení uvádění údajů spojené se zaváděním 2D kódu bude vyžadovat jisté náklady, 
nicméně samotní výrobci považují tyto náklady za marginální, přičemž tyto náklady budou 
vyváženy úsporami, které nastanou v souvislosti s možností elektronického zpracování 
záznamů o distribuci přípravků. K marginalizaci těchto nákladů rovněž přispívá odložená 
účinnost tohoto ustanovení. 
Náklady při zavádění QR kódů jsou rozdílné a narůstají hlavně s rostoucím počtem výrobců, 
ale i distributorů a prodejních míst. Investice do samotné technologie nebude náročná. Je 
však potřeba počítat s náklady na změnu logistických a informačních systémů uvnitř firem, 
rovněž náklady na přizpůsobení komunikace jednotlivých článků dodavatelského řetězce. 
Bude to obnášet zavedení čtecích zařízení a s tím spojené náklady na důkladné proškolení 
distributorů, inspektorů a rovněž proškolení v případě, že dojde k porušení QR kódu a jeho 
nečitelnosti. 
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5) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ani v oblasti 
rovného postavení žen a mužů. 
 
6) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
7) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact 
Assessment), korupční rizika zjištěna. 
 
8) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu a tudíž  
na ně nemá žádný dopad. 
 
 
9) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
Předkládaný návrh vyhlášky je obsažen v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2017. Odbor hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky v rámci 
schváleného Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 rozhodl, 
že k překládanému návrhu vyhlášky nemusí být hodnocení dopadů regulace (RIA) 
provedeno. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Úvodní ustanovení navazuje na zmocnění zákona a podrobně specifikuje předmět vyhlášky. 
 
K § 2 
V zájmu ochrany zdraví a životního prostředí je navrhována jednotná forma a uspořádání 
povinně uváděných údajů na etiketě přípravku na ochranu rostlin. Povinně uváděnými údaji 
jsou údaje podle 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 a nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze 
dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin. 
 
Jednotné pořadí údajů uváděných na obalech u všech povolených přípravků (dále také 
„POR“) přispěje ke zvýšení přehlednosti etiket POR a rychlejší orientaci všech subjektů v 
distribučním řetězci (od výrobce POR, přes distributory POR, poradce POR, uživatele POR a 
kontrolní pracovníky) nejen u nově povolených POR, ale zejména při častých změnách 
povolení POR, která s sebou nesou nová omezení a zákazy z hlediska ochrany zdraví lidí, 
suchozemských obratlovců, vod, vodních a dalších necílových organismů. U profesionálních 
uživatelů sníží riziko nesprávného použití POR, pokud bude zavedeno jednotné pořadí údajů 
na etiketě POR, obdobně jako u léčivých přípravků, a tím k omezení ohrožení zdraví lidí, 
zvířat a životního prostředí. 
 
Protože držitelé povolení uplatňují na etiketách či obalech ochranné prvky, jejichž cílem je 
zabránit či ztížit možnost padělání tak návrh musí na tuto situaci reagovat tím, že jasně 
stanoví, že tyto prvky nesmí snižovat čitelnost povinně uváděných údajů. 
 
Udávání nezbytných údajů ve formě 2D kódů zjednodušuje manipulaci s přípravky v rámci 
distribuce. Povinnost označovat přípravky 2D kódem je od roku 2016 zavedena ve Francii, 
která představuje největší agrární trh v EU. Zavedení QR kódů do praxe povede ke zlepšení 
situace v oblasti nelegálního obchodu. Cílem jejich zavedení je dosažení sledovatelnosti 
produktů od výrobní linky až k závěrečné distribuci do zemědělské prvovýroby, dále pak 
snadnější kontrolní systém a neposlední řadě boj s falsifikáty. S ohledem na nezbytnost 
provedení technických opatření pro tisk 2D kódů se však navrhuje odložení účinnosti tohoto 
ustanovení, a to ke dni 1. ledna 2020.  
Definice 2D kódu byla převzata ze zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
K § 3 
S ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí je zvláštní péče věnována balení 
a označování přípravků pro neprofesionální uživatele, tj. takových, se kterými mohou 
nakládat osoby, které nemají zvláštní způsobilost pro nakládání s přípravky. U těchto 
přípravků je kladen důraz na omezení možných rizik pro zdraví uživatelů a třetích osob a 
škod na životním prostředí. 
Z výše uvedených důvodů je omezováno množství přípravku v balení. Protože se jedná 
o neprofesionální uživatele, jsou kladeny přísné požadavky na samotný obal přípravku (aby 
byla vyloučena náhodná expozice obsahu obalu) jakož i na pomůcky, které jsou nezbytné 
k manipulaci a přípravě prostředku (§ 3 odst. 1-3). Rovněž tak je kladen důraz na náležitou 
srozumitelnost pokynů pro aplikaci a použití (§ 3 odst. 4). Protože používání přípravků pro 
neprofesionální uživatele je spjato zejména s osobami, které nemají zvýšené znalosti o 
přípravcích na ochranu rostlin, a které nedisponují možnostmi pro použití, jakož i likvidaci 
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odpadů nad rámec běžné domácnosti, musí být návody, obaly a samotné přípravky 
přizpůsobeny těmto možnostem (§3 odst. 5) 
 
 
K § 4  
Zákon v § 45 upravuje způsobilost fyzických a právnických osob pro provádění zkoušek 
přípravků. Zkoušení přípravků je zcela nenahraditelnou činností, která ověřuje vlastnosti 
přípravků ve vztahu k plodině a účelu požití.  
Úprava obsažená ve vyhlášce zajišťuje, že výsledky zkoušení budou mít jednotný a 
vzájemně srovnatelný výstup jak ve vztahu k oblasti zkoušení, tak i ve vztahu k dokumentaci 
a odborně technickému zázemí, které slouží k provádění pokusů. 
Celá tato úprava je převzata z  dosavadní právní úpravy a odpovídají tedy úpravě této oblasti 
obsažené ve vyhlášce č. 32/2006 Sb. 
 
 
K § 5 
Vzhledem k tomu, že provádět zkoušky a pokusy lze i s prostředky, které nebyly povolené, je 
v zájmu ochrany zdraví a životního prostředí stanoven limit pro tyto účely. Limit je stanoven 
s ohledem na potřeby vědy a výzkumu ale zároveň brání zneužívání vědy a výzkumu pro 
účely používání nepovolených prostředků při ochraně rostlin v rámci podnikatelské činnosti. 
 
K § 6 
Kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo 
pomocnými prostředky v rámci distribuce byla převzata z dosavadní právní úpravy. 
Tato kritéria mají význam pro bezpečné nakládání s přípravky ve vztahu k životu a zdraví lidí, 
zvířat a rostlin, k zachování žádoucích vlastností přípravků po celou dobu jejich použitelnosti 
a k potlačení některých nežádoucích vlastností, které mohou vycházet přímo z podstaty 
přípravků jakožto chemických látek a směsí. 
Ve vztahu k přípravkům pro neprofesionální použití jsou zvoleny pouze mírnější požadavky 
uvedené v odstavci 1. Tyto požadavky se vztahují pouze k množství a způsobu uložení 
přípravků, tak aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví lidí. 
 
K § 7 
Rozsah a způsob uchovávání dokumentace navazuje na § 46b a 46c zákona. Z hlediska 
budoucího vývoje je stanoveno, že záznamy mohou být vytvářeny i v elektronické podobě  
a zároveň je stanovena možnost využít pro potřebu vedení záznamů podle tohoto zákona též 
záznamy, které vznikají pro potřeby činností upravených jinými právními předpisy, typicky 
předpisy o účetnictví. 
S ohledem na různé ochranné prvky, které držitelé povolení používají, návrh výslovně 
umožnuje vedení záznamů elektronicky. 
 
K § 8 
Pro potřeby povolování přípravků na ochranu rostlin jsou stanovena kritéria, jejichž dosažení 
již neumožňuje, aby byl přípravek povolen pro neprofesionální použití. Tato kritéria jsou 
stanovena v závislosti na míře maximálního akceptovatelného rizika, přičemž za významné 
riziko se pro necílové organismy považuje nutnost stanovení ochranné vzdálenost od 
povrchových vod (potoky, řeky, rybníky) větší než 30 m na pozemcích se svažitostí menší 
než 3 stupně, ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku větší než 30 m, nebo 
s ohledem na ochranu vodních organismů a/nebo necílových členovců je možné přípravek 
aplikovat pouze s použitím profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího 
nežádoucí úlet nebo jiných protiúletových opatření. 
 
K § 9 
Zákon nově mění režim pro legální používání pomocných prostředků z dosavadního 
registračně-evidenčního na režim povolovací. Tato změna je dlouhodobějším trendem, který 
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vychází z nezbytnosti kontroly nad všemi chemickými látkami, které jsou vnášeny do 
prostředí.  Pro řádný průběh celého povolovacího procesu je nezbytné stanovit rozsah a 
obsah dokumentů, které musí žadatel předložit. Pro značnou rozsáhlost je seznam a obsah 
dokumentů pro pomocné přípravky založené na chemických látkách stanovena v příloze č. 1 
a pro bioagens (živé organismy) v příloze č. 2. 
 
K § 10 
V návaznosti na zkušenosti z praxe a snahu eliminovat rizika pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a 
životní prostředí je stanoven způsob a pořadí uvádění nezbytných údajů na obalu a etiketě 
pomocného prostředku (tak jako u přípravků). Standardizace oproti současnému stavu 
zaručuje snazší získání nezbytných informací pro správnou aplikaci pomocných prostředků. 
Požadavek na standardizaci vychází z požadavků § 54d ve spojení s § 31a zákona. 
 
Udávání nezbytných údajů ve formě 2D kódů zjednodušuje manipulaci s přípravky v rámci 
distribuce. S ohledem na nezbytnost provedení technických opatření pro tisk 2D kódů 
navrhuje se odložení účinnosti tohoto ustanovení, a to ke dni 1. ledna 2022. 
 
K §11 
Pro ochranu zdraví a životního prostředí jakožto i pro správné nakládání při aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin (např. integrovaná ochrana rostlin) musí profesionální uživatelé 
vést záznamy o aplikaci přípravků. Návrh stanoví rozsah a způsob vedení těchto záznamů. 
 
Ustanovení má profesionálního uživatelé vést k tomu, aby identifikovali místo aplikace s tím, 
že jsou zde zejména pro zemědělské a lesnické použití POR, kde je spotřeba POR největší, 
uvedeny příklady identifikace místa aplikace. Není možné do vyhlášky obsáhnout všechny 
místa aplikace, kde je přípravek na ochranu rostlin a pomocný prostředek možné použít a 
v těchto případech se ustanovení odst. 3 písm. a) body 1 až 4 použijí obdobně. Např. v 
případě železnic je místo aplikace označeno převážně č. trati, od zastávky A po zastávku B 
(popř. od kilometrovníku 1 po kilometrovník 20). U veřejně přístupných ploch může být 
identifikace místa aplikace uvedena s využitím písm. a) bod 1 – název k. ú., název obce, 
název ulice, označení náměstí, chodník na ulici xy od č. popisného po č. popisné, parcelním 
číslem, apod. 
 
K § 12 
V zájmu vyjasnění průběhu kontroly je stanoven postup pro odběr vzorků. Z možnosti kontrol 
prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a 
charakteru kontrol vyplývá nezbytnost úpravy jak postupu pro odběr vzorků v rámci kontroly 
distribuční sítě, tak i pro odběr vzorků u jednotlivých uživatelů v rámci kontroly nakládání 
s přípravky. Způsob odběru vzorků je dále závislý na velikosti balení přípravku nebo 
pomocného prostředku, neboť odebrání celého balení většího než 20l/kg za účelem kontroly 
by bylo značně neekonomické. O odběru vzorku je sepsán protokol se stanovenými 
náležitostmi. 
 
K § 13 
S ohledem na přijetí nové právní úpravy je třeba zrušit stávající vyhlášky č. 32/2012 Sb., o 
přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, a dále vyhlášky č. 326/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu 
rostlin. 
 
K § 14 
 
Odložení účinnosti pro § 2, § 3, § 7 odst. 2 a § 10 vyhlášky nebude mít žádný negativní 
dopad na stávající praxi v uvádění přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin na 
trh. V současné době jsou držitelé povolení povinni při tvorbě etikety zohlednit údaje z 
rozhodnutí o povolení a dále se řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
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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 a 
v případě přípravků na ochranu rostlin i požadavky danými nařízením Komise (EU) č. 
547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin. Díky 
odkladu účinnosti nevzniknou držitelům povolení žádné další náklady spojené s nutností 
ihned předělávat grafické tiskové předlohy etiket a následným přelepováním stávajících 
etiket novými etiketami na zboží, které bude v již v době účinnosti o přípravcích a 
pomocných prostředcích na ochranu rostlin v obchodní síti. Jelikož většina přípravků a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin má schválenou dobu použitelnosti 2 roky, bude 
možné tyto existující zásoby s původními etiketami v „přechodném období“ vyprodat.  
Navíc podle informací od držitelů povolení (zvláště se jedná o držitele povolení k přípravkům 
pro neprofesionální použití nebo menších výrobců), nechávají si tito vytisknout do zásoby 
etikety, kterými pak opatřují vyráběné zboží v případě, že nehodlají žádat o nějaké změny, 
které by měly mít vliv na stávající rozsah rozhodnutí o povolení. I v těchto případech budou 
moci již vytištěné etikety využít v rámci „přechodného období“. Dále podle sdělení držitelů 
povolení se obvykle zadává tisk etiket na podzim, aby bylo možné jimi opatřit zboží, které se 
bude uvádět na trh na začátku sezóny, takže v případě nabytí účinnosti vyhlášky o 
přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin v prosinci 2017 nebo na začátku 
roku 2018 by vznikaly vícenáklady v podobě nutnosti opatření zboží novými etiketami. 
Rovněž uvádění údajů na etiketě též ve formě 2D kódu je zaváděno jako povinnost až od 
roku 2020, rovněž s ohledem na to, aby držitelé povolení měli dostatek času připravit se na 
novou povinnost. 
 
 
K příloze č. 1 
Stanoví se údaje o pomocném prostředku na ochranu rostlin a související doklady, které 
musí obsahovat žádost o povolení pomocného prostředku. 
V příloze uvedené údaje jsou nezbytné pro posouzení vlastností a případných rizik 
pomocného prostředku což je základním účelem povolovacího procesu. 
 
K příloze č. 2 
Stanoví se údaje o bioagens a související doklady, které musí obsahovat žádost o povolení. 
V příloze uvedené údaje jsou nezbytné pro posouzení vlastností a případných rizik 
pomocného prostředku obsahujícího živé organismy což je základním účelem povolovacího 
procesu. 
 
K příloze č. 3 
Stanoví se vzor etikety přípravku na ochranu rostlin podle § 2. 
 
K příloze č. 4 
Stanoví se vzor etikety pomocného prostředku na ochranu rostlin, a to v souladu s § 54d ve 
spojení s § 31a zákona.  
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