
IV. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 35814/2017-MZE-12153, ze dne 25. července 2017, s termínem dodání stanovisek do 15. srpna 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo financí 
  

Zásadní připomínky: 
V materiálu není přímo uvedeno, zda s materiálem 
souvisejí nějaké dopady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty. Požadujeme tuto 
informaci do Odůvodnění a Předkládací zprávy 
doplnit. 

Akceptováno 
 
V odůvodnění byla informace obsažena nepřímo. („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.“). 
Za citované bylo doplněno explicitně, že s materiálem nesouvisejí 
žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
 

Připomínky: 
1. K § 2: V odstavci 1 doporučujeme vložit tečku 

na konec věty. V odstavci 2 písm. n) vyjádřit 
slova „v příloze č. 3 této vyhlášky“ slovy „v 
příloze č. 3 k této vyhlášce“. Dále 
upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, 
kterých by nemělo být více než 6 v souladu 
s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  

 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
§ 2 má po provedených úpravách 6 odstavců. 
 

2. K § 7: V odstavci 1 větě druhé doporučujeme 
vložit čárku za slova „a to tak“. V odstavci 3 
písm. e) vyjádřit slovo „prostředku“ slovem 

Akceptováno 
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„prostředek“. 

3. K § 8: V úvodní větě doporučujeme vložit slovo 
„pro“ před slova „necílové organismy“. 

Akceptováno  

4. K § 10: V odstavci 1 vložit tečku na konci věty. 
V odstavci 2 písm. g) vložit čárku na konci věty. 
V odstavci 2 písm. k) doporučujeme uvést číslo 
přílohy a slova „této vyhlášky“ vyjádřit slovy „k 
této vyhlášce“. 

Akceptováno 
Akceptováno 
 
Akceptováno  

5. K § 12: V odstavci 7 vyjádřit text „v odst. 2 
písm. a) a b)“ textem „v odstavci 2 písm. a) a 
b)“ a text „v souladu s odst. 3 až 6“ vyjádřit 
textem „v souladu s odstavci 3 až 6“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
  

Zásadní připomínka: 
1. Obecně k návrhu vyhlášky: Návrh vyhlášky 

klade povinnosti nad rámec nařízení (ES) 
č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí (CLP) i nařízení Komise (EU) č. 
547/2011, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009, pokud jde o požadavky na 
označování přípravků na ochranu rostlin, které 
mají dopad na volný oběh zboží na vnitřním 
trhu Unie, proto požadujeme provést 
technickou notifikaci vyhlášky podle směrnice 
Komise (EU) č. 1535/2015, o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti (kodifikované znění). 

Akceptováno 
 
S nutností provedení technické notifikace souhlasíme s ohledem na 
to, že co se týká pomocných prostředků, jde o oblast neregulovanou 
příslušnými evropskými předpisy (nařízení 1107/2009 a nařízení 
547/2011).  

Zásadní připomínka: 
2. K návrhu vyhlášky, k § 2 odst. 2, písm. g), 

písm. h), písm. j), písm. p), písm. q), písm. r) a 
písm. s): Ustanovení § 2 odst. 2 návrhu 

Akceptováno částečně/Vysvětleno 
 
§ 2 odst. 2 návrhu vyhlášky stanoví pouze požadavky na formu a 
uspořádání údajů na etiketě, tj. nejde nad rámec nařízení Komise č. 
547/2011, ale z důvodů uživatelské přívětivosti stanoví shodně 
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vyhlášky jsou implementační vůči Příloze I. 
nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se 
provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o 
požadavky na označování přípravků na 
ochranu rostlin (dále jen „nařízení (EU) č. 
547/2011“). Předmětná ustanovení § 2 odst. 2 
návrhu vyhlášky [tj. písm. g), h), j), p), q), r) a 
s)] jdou nad rámec výčtu požadavků na obaly 
přípravků uvedených v Příloze I. bodě 1 
nařízení (EU) č. 547/2011.  
Dle bodu č. 9 preambule je účelem nařízení č. 
1107/2009, které je nařízením (EU) č. 
547/2011 prováděno, odstranění překážek 
obchodování s přípravky a stanovení 
jednotných pravidel pro jejich schvalování a 
uvádění na trh.  
S přihlédnutím k účelu nařízení (EU) č. 
547/2011 lze nalézt právní argumenty pro 
takový výklad, že je výčet požadavků na obaly 
v Příloze I. bodě 1 nařízení (EU) č. 547/2011 
taxativní povahy a nelze přidávat v národních 
implementačních předpisech další požadavky 
nad jeho rámec. Žádáme proto o zdůvodnění, 
že předmětný výčet není taxativní a související 
doplnění zvláštní části odůvodnění k  §2. 
 
Nařízení (EU) č. 547/2011 má dále za cíl skrze 
stanovení jednotných podmínek pro obaly 
zvýšit volný pohyb těchto přípravků a jejich 
dostupnost v členských státech. Domníváme 
se, že v případě přidání dalších požadavků 
nad rámec nařízení č. 547/2011 bude mít 
česká právní úprava opačný efekt, než byl 
evropským zákonodárcem předpokládán a 
může vytvářet další překážky volného pohybu 
těchto přípravků. Upozorňujeme také, že se 
v případě předmětných ustanovení § 2 odst. 2 

pořadí údajů uváděných na etiketě u všech povolených přípravků.  
 
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. 
Vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků jsou 
stanoveny šablony pro uvádění údajů o léčivých přípravcích z 
hlediska jednotného pořadí na obalech a v příbalovém letáku. Toto 
označení léčivých přípravků je ze strany SÚKL schvalováno. 
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0091249&ta
b=texts 
 
V návaznosti na úpravu danou nařízením Komise č. 547/2011 v čl. 1 
Př. 1., bod 1, písm. t), lze požadovat, aby byly na etiketě uváděny 
další údaje stanovené v povolení příslušného členského státu. Návrh 
nezpůsobí omezení volného obchodu a nejde nad rámec nařízení, 
požadavky uvedené v povolení se dle ustanovení uváděného ve 
výrokové části  každého povolení musí držitelem povolení přenést 
na obal přípravku v nezměněném stavu.  
 
Nicméně § 2 byl i na základě připomínek Ministerstva zdravotnictví 
přepracován.  

Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor 
etikety přípravku  

(K § 31a odst. 5 zákona) 
Etiketa přípravku obsahuje: 
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návrhu vyhlášky jedná o goldplating, tj. 
požadavky jdoucí nad rámec implementace, a 
žádáme o zvážení a odůvodnění, zda je 
zavádění těchto dalších požadavků nezbytné 
s ohledem na vzniklou administrativní zátěž.  
 

a) slova „Přípravek na ochranu rostlin“ a v případě souběžného 
obchodu „Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin“,  
výrazně uvedená v záhlaví etikety, 

b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení, 
c) další údaje dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/20081), 
d) další údaje dle nařízení Komise (EU) č. 547/20112),  
e) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení. 

Tyto další údaje a upřesnění nesmí na etiketě předcházet 
údajům uspořádaným dle vzoru etikety a nesmí být s těmito 
údaji v rozporu. 

Vzor etikety přípravku uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce 
stanovuje pořadí údajů na etiketě. 
Není-li na etiketě dostatek místa, musí uspořádání údajů na 
příbalovém letáku odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety 
přípravku a požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/20081) a nařízení Komise (EU) č. 547/20112). 
V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání, 
nesmí tyto ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na 
etiketě přípravku.  
Obal přípravku může být opatřen vícejazyčnou etiketou pouze, není-
li text použitých etiket v rozporu s platným rozhodnutím o povolení 
přípravku v České republice. 
Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a 
případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 
2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou 
informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení. 

 
1) 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 
 
2) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, 
v platném znění 
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Zásadní připomínka: 

 
3. K návrhu vyhlášky k § 2: doplnit odst. 8, který 

zni: „Etiketa se nepožaduje, pokud jsou 
veškeré povinné údaje uvedené v § 2 zřetelně 
uvedeny přímo na obalu. Ustanovení této 
vyhlášky včetně jejích příloh vztahující se 
k etiketám mohou být v tomto případě 
aplikována i na obaly.“ 

Odůvodnění: V praxi řada dodavatelů prostředků 
na ochranu rostlin uvádí informace přímo na obalu. 
Toto je v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, 
čl. 31 odst. 5, proto mohou i nadále výrobci uvádět 
informace přímo na obalech. 

Vysvětleno 
 
Podle čl. 31 odst. 5 nařízení EU č. 1272/2008 se štítek nepožaduje, 
pokud jsou prvky označení podle čl. 17 odst. 1 zřetelně uvedeny 
přímo na obalu.  
V takových případech musí informace na obalu splňovat požadavky 
stanovené v této kapitole pro štítek. 
Tj. navrhovaný text je nadbytečný, úprava vyplývá přímo z předpisu 
EU. 

Připomínky: 
1. K §1 vyhlášky: doporučujeme zkontrolovat, zda 

jsou odkazy na implementované předpisy EU 
v tomto paragrafu návrhu vyhlášky uvedeny 
správně dle čl. 48 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno částečně/ Vysvětleno 
 
Formulace „tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis 
Evropské Unie“ nemá vyjadřovat to, že je návrhem prováděno 
přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu.  
Přestože jde o harmonizovanou oblast, zákon má již svá ustanovení, 
která vyhláška pouze dotváří či detailizuje. Předmětná věta tedy 
pouze signalizuje určité propojení na předpis EU. Pro eliminaci 
zmatků a interpretačních potíží a s ohledem na stanovisko OKOM 
byla část „navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh“ (i s poznámkou pod 
čarou) odstraněna. 
 

2. K § 2, 10 a 12 - upozorňujeme, že tyto 
paragrafy jsou rozsáhlé (obsahují 7, respektive 
8 odstavců) a nejsou tedy v souladu s 
ustanovením čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády (dále jen „LPV), (je třeba dát 
přednost krátkým paragrafům, v paragrafu nebo 
článku by zpravidla nemělo být obsaženo více 
jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní 

Akceptováno částečně 
 
Z důvodu logické návaznosti jednotlivých odstavců a provázanosti 
obsahu by nebylo vhodné příslušné paragrafy dělit. Podle našeho 
názoru jsou paragrafy takto právě přehlednější, než kdyby byly 
rozdělené (kvůli přesahu o jeden, resp. v jednom případě o dva 
odstavce). Nicméně § 2 obsahuje po provedených úpravách 5 
odstavců. 
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úpravy téže věci na více paragrafů.) 
Doporučujeme tedy dotčené paragrafy upravit v 
souladu s uvedeným článkem LPV. 

3. K § 2 odst. 2 písm. n) – doporučujeme slova 
„této vyhlášky“ nahradit slovy „k této vyhlášce“. 
Obdobně doporučujeme upravit také odkazy na 
přílohy č. 1, 2 a 4 (v případě odkazu na přílohu 
vyhlášky v ustanovení § 10 odst. 2 písm. k) 
doporučujeme doplnit označení konkrétní 
přílohy, která obsahuje uvedený vzor). 

 

Akceptováno 

4. K označení příloh 1 až 4 – zde doporučujeme 
uvést označení příloh v souladu s čl. 29 odst. 2 
LPV, tedy v pravém horním rohu první stránky 
každé přílohy se příloha označí například takto: 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2017 Sb.“ 

Akceptováno 

5. K textu návrhu vyhlášky §2 odst. 2) písm. t): 
doporučujeme slovo „údaj“ nahradit slovem 
„informaci“. V daném kontextu se jedná o 
informaci o první pomoci, proto je výraz „údaj“ 
nesprávný. 

Akceptováno 

6. K § 2, odstavci 4: doporučujeme nahradit výraz 
„metodická upřesnění“ slovem „postupy“. Dle 
našeho názoru je původní výraz zavádějící, pro 
tento účel je slovo „postupy“ výstižnější. 

Akceptováno jinak 
 
Namísto pojmu „metodická upřesnění“ byl použit pojem „upřesnění“. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo obrany Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 
  

1. K § 3 odst. 1 
Upozorňujeme, že se věta druhá shora uvedeného 
ustanovení svým obsahem netýká požadavků na 
konstrukci balení přípravků, nýbrž maximálního 
objemu balení. Doporučujeme proto v zájmu 
zvýšení přehlednosti daného paragrafu úpravu 
obsaženou ve větě druhé obsáhnout 
v samostatném odstavci. 

Akceptováno 

2. K § 3 odst. 2  
S ohledem na zvolenou větnou stavbu považujeme 
ustanovení za matoucí. V návaznosti na dikci 
odstavce 3 proto doporučujeme přeformulovat § 3 
odst. 2 následovně: 
Nejde-li o jednorázové balení odpovídající dávce 
uvedené na etiketě přípravku, musí být k obalu 
přiložena odměrka umožňující odměření množství 
přípravku odvozeného z návodu k použití.  

Akceptováno jinak 
 

K příslušenství obalu náleží odměrka, nejde-li podle návodu k použití 
o obal pro jednorázovou aplikaci, ani o přípravek, který není nutno 
před použitím ředit. 

3. K § 5 odst. 1 písm. b) 
Upozorňujeme, že na rozdíl od podmínek 
stanovených v § 5 odst. 1 písm. a) a c) ustanovení 
písmene b) neobsahuje jako jedno z rozhodných 
kritérií posouzení vlivu na zdraví lidí. 
Doporučujeme proto v § 5 odst. 1 písm. b) za slova 
„vlivy přípravku“ vložit slova „na zdraví lidí,“. 

Vysvětleno/Akceptováno jinak 
 
Formulace v písm. b) má odpovídat tomu, že nebyly posouzeny vlivy 
přípravku na životní prostředí a na necílové organismy, ale na zdraví 
lidí ano. 
Písm. a), b) i c) jsou odstupňovány tak, že v písm. a) nebyly 
posouzeny vlivy na zdraví lidí ani na životní prostředí a necílové 
organismy, v písm. b) byly posouzeny vlivy na zdraví lidí, ale nebyly 
posouzeny vlivy na životní prostředí a necílové organismy, v písm. c) 
byly posouzeny vlivy na zdraví lidí, i na životní prostředí a necílové 
organismy. 
 
Z důvodu větší srozumitelnosti daného ustanovení bylo písm. b) 
upraveno následovně: 
 
b) maximálně 5 ha ročně nebo množství osiva nebo sadby ošetřené 
přípravkem pro výsev nebo výsadbu na ploše maximálně 5 ha ročně, 
jestliže podle podkladů předložených žadatelem byly posouzeny 
vlivy přípravku na zdraví lidí v souladu s přímo použitelným 
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předpisem Evropské unie1), 
4. K § 11 
Text umístěný v závorce pod označením paragrafu 
odkazuje na § 5 odst. 3 zákona  
o rostlinolékařské péči. Upozorňujeme, že podle § 
88 uvedeného zákona, ve znění návrhu zákona, 
jenž je v současné době projednáván jako senátní 
tisk č. 169 (dále jen „zákon“), by měla být 
k provedení § 5 odst. 3 zákona vydána vyhláška 
Ministerstva zemědělství podle § 88 odst. 1 písm. 
e) zákona, a nikoliv vyhláška vydávaná 
Ministerstvem zemědělství ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 
životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona. 
Nadto poznamenáváme, že se obsah § 11 návrhu 
vyhlášky nedotýká materie obsažené v § 5 odst. 3 
zákona. Doporučujeme proto v textu pod 
označením paragrafu text „§ 5 odst. 3 a“ bez 
náhrady vypustit.  

Vysvětleno 
 
Oblasti úpravy spolu věcně souvisejí. Jelikož byla schválena úprava 
§ 5 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., v níž se odkazuje na prováděcí 
právní předpis, nelze připomínku akceptovat.  
Na základě § 5 odst. 3 zákona byla do § 11 odst. 3 vyhlášky přidána 
písm. j) a k) (poslední 2 písmena); aktuální stav porostu = záznam o 
vlastním sledování, účinnost aplikace = záznam o vyhodnocení 
úspěšnosti provedeného opatření (nicméně písmeno j) bylo 
rozhodnuto z návrhu vyhlášky vypustit – vizte dále). 
 
 

5. K § 12 odst. 2 
Věta druhá shora uvedeného ustanovení se svým 
obsahem dotýká jiného aspektu způsobu odběru 
vzorků, než věta první. Užití další věty 
v ustanovení, jehož předchozí část je dělena na 
vícero písmen, přitom činí celý odstavec méně 
přehledným. Doporučujeme proto větu druhou 
předmětného ustanovení vyčlenit do samostatného 
odstavce. 

Vysvětleno 
 
Snahou předkladatele je udržet počet odstavců v jednotlivých 
paragrafech na rozumné míře. Ostatně zaznamenali jsme rovněž 
připomínky k redukci počtu odstavců. Nadto ustanovení spolu věcně 
souvisí a ponechání druhé věty v rámci odstavce 2 nečiní výkladový 
problém. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá 
Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své 
působnosti zásadní připomínky. Doporučuje se 
však v nadpisu navrhované vyhlášky zohlednit 
legislativně technické požadavky dané 
legislativními pravidly vlády /články 30 odst. 1 a 33 
odst. 1 písm. a)/, úvodní větu uvést v zarovnání do 
bloku a přílohy navrhované vyhlášky označit 

Akceptováno 
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v pravém horním rohu jejich prvních stránek textem 
„Příloha č. x  k vyhlášce č.    /2017 Sb.“ /článek 29 
odst. 2/. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
  

Připomínky doporučující:  
1. K § 2 odst. 2 písm. q): V písmenu se používá 
pojem „omezení“, resp. se zde hovoří o dalších 
omezeních ve vztahu k ustanovení § 34 odst. 1 
zákona o rostlinolékařské péči. V citovaném 
ustanovení zákona o rostlinolékařské péči 
pojednává o tom, co může ústav v rozhodnutí o 
povolení (dále) stanovit. Přímo o omezeních se 
však hovoří pouze v rámci písmene a) [Ústav může 
v rozhodnutí o povolení dále stanovit požadavky a 
omezení ve vztahu k předcházení vzniku 
rezistence škodlivého organismu]. Není tedy zcela 
jasné, zda předkladatel má na mysli daná omezení 
pouze dle § 34 odst. 1, písmene a) či i dle dalších 
písmen v § 34 odst. 1. Doporučujeme proto 
písmeno q) pro vyjasnění formulovat jinak.  

Akceptováno 
 
Došlo k přepracování § 2 (znění viz výše), § 2 odst. 2 písm. q) již ve 
znění, ke kterému byla vznesena připomínka, nefiguruje. 

2. K § 3 odst. 4: Ve druhé větě doporučujeme uvést 
slova „ručních nebo zádových aplikačních zařízení“ 
shodně jako v zákoně o rostlinolékařské péči, tj. 
„ručních nebo zádových zařízení pro aplikaci 
přípravků a zádových postřikovačů“.  

Vysvětleno 
 
Novela zákona o rostlinolékařské péči nyní ve znění schváleném 
Parlamentem ČR obsahuje již pojem ruční a zádová zařízení pro 
aplikaci přípravků. 

3. K § 8: První věta tohoto ustanovení je 
nesrozumitelná, dle našeho názoru chybí slovo 
„pro“ před slovy „necílové organismy“ (viz 
Odůvodnění). Doporučujeme upravit.     

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
  

Doporučující připomínky: 
 
K § 2 odst. 2 písm. g): 
 § 34 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. 
upravuje pouze obecně možnost Ústavu stanovit 
opatření ke snížení rizik včetně opatření k ochraně 
vod. Rozsah těchto opatření je tedy ponechán 
přímo na rozhodnutí Ústavu, který tak může toto 
omezení stanovit i šířeji, než je uvedeno v § 2 odst. 

Akceptováno 
 
Došlo k přepracování § 2 (znění viz výše), § 2 odst. 2 písm. g) již ve 
znění, ke kterému byla vznesena připomínka, nefiguruje. 
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2 písm. g) vyhlášky. Tato omezení by přitom 
musela být uvedena na jiném místě etikety (viz § 2 
odst. 4). Je otázkou, zda je vhodné, aby byla 
omezení týkající se stejného úseku ochrany 
uvedena na různých částech etikety. 
Doporučujeme proto upravit znění navrhovaného § 
2 odst. 2 písm. g) tak, aby svým rozsahem 
odpovídalo § 34 odst. 1 písm. d) zákona. 
K § 7 odst. 1: 
Upozorňujeme, že písemná podoba není 
alternativou elektronické podoby, neboť i 
elektronický záznam může být písemný (nejedná-li 
se například o záznam obrazového formátu). Za 
alternativu elektronické podoby záznamu lze 
považovat listinnou podobu. Navrhujeme proto 
poslední větu ustanovení v tomto směru upravit.   

Akceptováno 
 
V poslední větě § 7 odst. 1 bylo slovo „písemné“ nahrazeno slovem 
„listinné“. 

K § 10 odst. 4: 
Doporučujeme upravit znění druhé věty ustanovení 
tak, aby z ní jasně vyplývalo, že se vztahuje na 
další údaje a metodická upřesnění podle odst. 4 a 
nikoliv podle odst. 2 písm. a) až g). 

Akceptováno 
 
Text § 10 byl upraven. 

K § 11 odst. 1: 
Profesionální uživatelé vedou záznamy o používání 
přípravků nebo pomocných prostředků při 
podnikání podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie. Uvádění tohoto faktu ve vyhlášce je 
proto nadbytečné, a proto navrhujeme slova „v 
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh“ 
vypustit. 

Akceptováno 
 

K přílohám č. 3 a 4: 
Dovolujeme si upozornit, že dle čl. 47 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády poznámka pod čarou 
obecně nemá normativní povahu. Užití slov „přímo 
použitelného předpisu EU“ doplněných o 
poznámku pod čarou s odkazem na příslušné 
předpisy tak není dostatečné. Navrhujeme proto 

Akceptováno 
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použít úplné citace přímo použitelných předpisů 
Evropské unie, popř. použít jejich zkrácené názvy, 
obdobně jako je tomu v § 1 navrhované vyhlášky, 
doplněné odkazy na poznámky pod čarou, v nichž 
budou uvedeny úplné citace těchto právních 
předpisů. 
K odůvodnění: 
Současné zhodnocení hospodářských a finančních 
dopadů navrhované vyhlášky se nám jeví jako 
nedostatečné. Navrhujeme doplnit především 
rozsah nákladů spojených se zavedením 2D kódu, 
neboť pouhé prohlášení, že i výrobci považují 
náklady za marginální, bez dalšího vysvětlení či 
uvedení relevantního zdroje této informace, 
nepovažujeme za dostatečné. Je také otázkou, do 
jaké míry bude mít odložená účinnost skutečně vliv 
na výši nákladů na zavedení 2D kódování. 

Akceptováno 
 
Do odůvodnění byl doplněn následující odstavec: 
 
„Náklady při závádění QR kódů jsou rozdílné a narůstají hlavně 
s rostoucím počtem výrobců, ale i distributorů a prodejních míst. 
Investice do samotné technologie nebude tak 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.“.  
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 
Dle čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády je 
možné zkratky slov použít jen, je-li jejich používání 
zavedeno zvláštním právním předpisem nebo při 
označování jednotky cizí měny. Navrhujeme proto 
zkratky „popř.“, respektive „např.“ použité 
v navrhované vyhlášce nahradit slovy „popřípadě“, 
respektive „například“. V případě zkratky „BBCH“ 
doporučujeme zavést legální definici tohoto termínu 
či odkázat na příslušný právní předpis, který tento 
pojem upravuje. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Vysvětleno/Akceptováno 
 
BBCH je mezinárodní stupnice vývojových a růstových fází rostlin, je 
stanovená pro jednotlivé druhy hospodářských rostlin a pro plevele. 
Jedná se o pojem odborné veřejnosti, která je adresátem této právní 
normy, známý. 

K § 2 odst. 2: 
1. S ohledem na ustálenou legislativní praxi 

 
Akceptováno 
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navrhujeme v úvodní větě ustanovení slovo 
„kromě“ nahradit slovy „s výjimkou“. 

2. S ohledem čl. 45 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády a za účelem lepší 
přehlednosti textu navrhujeme v písm. d) až 
f) úplné citace přímo použitelných předpisů 
Evropské unie nahradit jejich zkrácenými 
názvy, obdobně jako je tomu v § 1 
navrhované vyhlášky, a doplnit je odkazy na 
poznámky pod čarou, v nichž budou 
uvedeny úplné citace těchto právních 
předpisů. Tuto připomínku uplatňujeme i u § 
10 odst. 2 písm. d) a e). 
 

3. V písm. k) doporučujeme ve slovech 
„výroby výrobce formulace“ vypustit slovo 
„výrobce“ pro nadbytečnost. Shodnou 
úpravu navrhujeme i u § 10 odst. 2 písm. h) 
a § 12 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. e). 
 
 
 
 
 

4. Znění písm. q) doporučujeme upravit tak, 
aby korespondovalo s písm. g), tedy slova 
„ve vztahu k“ nahradit slovem „podle“. 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Smyslem předmětné úpravy je, aby při dodávkách přípravků 
v tancích a jejich následném přebalování do menších balení byla 
zachována původní data a původní údaje, které přípravek bezpečně 
identifikují. Smyslem je dohledání přípravku v případě pochybností o 
jeho povoleném a prověřeném složení s ohledem na jeho vliv na 
zdraví lidí, zvířat a dopady na životní prostředí. 
Zdůvodnění k § 10 odst. 2 písm. h) a § 12 odst. 4 písm. b) a odst. 5 
písm. e) platí obdobně.  
 
 
Akceptováno 

K § 2 odst. 4: 
1. S ohledem na čl. 26 Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme slovo „bodů“ nahradit 
textem „písm.“.  

2. Dále upozorňujeme, že toto ustanovení 
uvádí, že další údaje a metodická upřesnění 
„se na etiketě uvádí“, zatímco § 10 odst. 4, 
který obdobně upravuje označování 
pomocných prostředků, uvádí, že další 
údaje a metodická upřesnění „je na etiketě 

 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
Bylo uvedeno do souladu formulací „je na etiketě možno uvést“. 
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možno uvést“. Pokud jde o věcně obdobné 
řešení, doporučujeme proto uvést tato 
ustanovení do formulačního souladu. 

K § 2 odst. 5: 
Doporučujeme vypustit čárku ve slovech „padělání, 
nesmí“ pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

K § 3 odst. 1 písm. a): 
Doporučujeme v celém právním předpise sjednotit 
označování měrných jednotek, neboť je 
alternativně používáno označení „litr“ i „l“. 

Akceptováno 
 
Označování měrných jednotek bylo sjednoceno. 

K § 3 odst. 4: 
V poslední větě ustanovení doporučujeme doplnit 
čárku mezi slovy „kilogramech popřípadě“ a 
vypustit čárku mezi slovy „dávky, aplikační“ pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno 

K § 3 odst. 5: 
Užití slova „obsaženo“ nepovažujeme ze 
stylistického hlediska za vhodné, navrhujeme ho 
proto nahradit slovem „uvedeno“. 

Akceptováno 

K § 4 odst. 2 písm. c): 
Za účelem zachování smyslu věty doporučujeme 
za slova „pro zacházení“ vložit slova „s 
používanými měřidly“.  

Akceptováno 

K § 7 odst. 1: 
Doporučujeme slovo „průběžné“ nahradit slovem 
„průběžně“. 

Akceptováno 

K § 8: 
Mezi slova „riziko necílové“ doporučujeme vložit 
slovo „pro“. 

Akceptováno 

K § 10 odst. 1: 
Doporučujeme na konci textu ustanovení doplnit 
tečku. 

Akceptováno 

K § 10 odst. 2 písm. k): 
Navrhujeme doplnit číslo přílohy, ve které je 
příslušný vzor tabulky uveden, a dále vypustit slova 
„této vyhlášky“. 

Akceptováno 
 

 

K § 10 odst. 4: Akceptováno 
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S ohledem na čl. 26 Legislativních pravidel vlády a 
za účelem zachování smyslu věty doporučujeme 
slova „údaje uvedené v odstavci 2 bod a) až g)“ 
nahradit slovy „údajům uvedeným v odstavci 2 
písm. a) až g)“. 
K příloze č. 1: 

1. Navrhujeme sjednotit užívání 
interpunkčních znamének na koncích 
jednotlivých ustanovení, neboť v příloze 
jsou k oddělení ustanovení alternativně 
používány tečky, čárky nebo je konec 
ustanovení ponechán bez interpunkce. 

2. V bodě 3.1 doporučujeme text 
„podleNařízení“ nahradit slovy „podle 
nařízení“. 

3. V bodě 3.2 doporučujeme slovo „Nařízení“ 
nahradit slovem „nařízení“. 

4. V bodě 3.8.2 doporučujeme text 
„podle.Nařízení“ nahradit slovy „podle 
nařízení“  
a s ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
použít úplnou citaci přímo použitelného 
právního předpisu Evropské unie. 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 

K příloze č. 3: 
S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme použít úplnou citaci 
vyhlášky č. 207/2012 Sb., 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. 

Akceptováno jinak 
 
Odkaz na vyhlášku č. 207/2012 Sb. byl z přílohy vypuštěn. 

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo Úvod:  Příslušné zmocnění ze zákona k požadavkům dle  
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zdravotnictví 
  

Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje 
k předloženému návrhu vyhlášky připomínky 
zásadní i doporučující povahy. V případě 
připomínek zásadní povahy dotýkajících se 
ustanovení § 2 odst. 2 a 3 návrhu MZ požaduje tato 
ustanovení vypustit s ohledem na přímo použitelné 
předpisy Evropské unie. Pokud by jejich vypuštění 
nebylo ze strany předkladatele akceptovatelné, 
alternativně MZ předkládá připomínky zásadní 
povahy k těmto ustanovením a zároveň žádá, aby 
byl návrh vyhlášky podroben revizi ve vztahu 
k přímo použitelným předpisům Evropské unie a 
dostatečně odůvodněn.  

§ 2 bylo předmětem projednání při připomínkovém řízení k novele 
zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde byla tato 
opětovně uvedená připomínka vysvětlena a akceptována i ze strany 
Legislativní rady vlády jako bod, který není v rozporu s právními 
předpisy EU.  
 
Více vizte výše druhá připomínka v pořadí od MPO. § 2 byl na 
základě uplatněných připomínek přepracován. 

Zásadní připomínky: 
1. Požadujeme z odůvodnění vypustit informaci, 
že návrh vznikl ve spolupráci s rezortem 
zdravotnictví. MZ, ani Státní zdravotní ústav 
(SZÚ) před rozesláním návrhu vyhlášky do 
vnějšího připomínkového řízení nemělo možnost 
text vyhlášky ovlivnit, proto požadujeme, aby toto 
tvrzení bylo z důvodové zprávy vypuštěno. Nadto 
rezort zdravotnictví neobdržel ani předchozí tzv. „I.“ 
návrh vyhlášky. 

Akceptováno 
 
 
 

2. Požadujeme doplnit odůvodnění v bodě 3 
Obecné části, neboť v této části předkládaný 
materiál nereflektuje skutečnost, že již několik let 
platí kromě Nařízení (ES) č. 1107/2009, o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení 
směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, 
v platném znění (dále jako nařízení o přípravcích 
„1107“) také nařízení Komise (EU) č. 547/2011, 
kterým se provádí Nařízení (ES) č. 1107/2009, 
pokud jde o požadavky na označování 
přípravků na ochranu rostlin (dále jako nařízení  
o označování „547“). Nařízení o označování „547“ 
rozpracovává právě požadavky článku 65 
„Označování“ nařízení (ES) č. 1107/2009, 

Akceptováno 
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v platném znění.  
3. Návrh vyhlášky o požadavcích na etiketu je 
v řadě případů v  rozporu s přímo použitelným 
nařízením o označování „547“. Na tuto 
skutečnost bylo upozorněno MZe již v rámci 
připomínkování návrhu novely zákona 
o rostlinolékařské péči. Požadujeme proto provést 
revizi návrhu v tomto smyslu: 
 

a. Návrh nedostatečně respektuje 
skutečnost, že určité požadavky 
nejen na obsah, ale i na formu a 
umístění informací na štítku nebo 
obalu (na většinu přípravků a 
pomocných prostředků na ochranu 
rostlin tzv. chemické přípravky), jsou 
stanoveny dalším nařízením EU, a 
sice nařízením (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 
(dále jen nařízení CLP). 
Požadujeme proto provést revizi 
návrhu ve vztahu k nařízení CLP. 

 
b. Jsme toho názoru, že ve vyhlášce 

nelze znovu specifikovat požadavky 
(především na etiketu/štítek a obal), 
které jsou stanoveny dokonce 
několika nařízeními EU. 
Požadujeme proto provést revizi 
návrhu ve vztahu k přímo 
použitelným předpisům, na které 
navazuje a které zapracovává. 

 

Akceptováno částečně/Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme s názorem MZ, že text je v rozporu s uvedeným 
nařízením Komise č. 547/2011. Stanovisko MZe bylo v rámci 
projednávání novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
akceptováno i při jednáních pracovních komisí Legislativní rady 
vlády včetně stanoviska Odboru kompatibility.  
V podrobnostech odkazujeme na rozsáhlé odůvodnění druhé 
připomínky MPO a na přepracovaný návrh znění § 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejde o opětovnou specifikaci, ale pouze o upřesnění prezentace 
údajů (zejména pořadí) stanovených nařízeními EU na etiketě / 
obalu 
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c. S ohledem na výše uvedené 
nesrovnalosti mezi návrhem a 
evropskými nařízeními, kdy na 
některých místech návrhu (viz 
připomínky  
k § 2 odst. 2) jsou některá 
ustanovení převzata z nařízení či 
nesprávně „opsána“, požadujeme 
tato ustanovení označit jako 
implementační, včetně uvedení čísla 
CELEX a doplnění rozdílové a 
srovnávací tabulky. V souvislosti 
s tím pak doporučujeme provést 
celkovou revizi návrhu ohledně 
výkaznictví. 

 
Nejedná se o implementaci, v dalším vizte výše. 
 

4. Návrh vyhlášky představuje konkurenční 
nevýhodu pro dodavatele přípravků na ochranu 
rostlin (dále jen „POR“)  
a pomocných prostředků a dále generuje 
vícenáklady pro sestavování štítku platného pro 
ČR. Z pohledu rezortu zdravotnictví se nejedná 
o otázku míry ochrany zdraví spotřebitele, proto 
MZ požaduje od tohoto záměru (stanovení vzoru 
etikety a požadavků na pořadí informací na ní 
uvedených) upustit. 

Vysvětleno 
 
Není jasné, z jakých informací MZ usuzuje, že by měly vzniknout 
vícenáklady oproti současnému stavu. Všechny uvedené údaje je 
držitel povolení povinen uvádět již nyní. Předpokládá se pouze jejich 
případné uspořádání na nových šaržích. Vyhláška bude závazná pro 
všechny přípravky uváděné na trh v ČR (kdy etiketa musí být 
v českém jazyce a je tedy nutné ji vyrobit) a naopak neovlivní 
přípravky v jiných členských zemích ani přípravky určené pro vývoz 
z ČR. Proto se tvrzení o konkurenční nevýhodě jeví jako 
nepodložené. 

5. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh obsahuje 
povinnosti nad rámec nařízení CLP i nařízení o 
označování „547“, které mají dopad do volného 
oběhu zboží na vnitřním trhu EU, Ministerstvo 
zdravotnictví požaduje podrobit návrh procesu 
technické notifikace podle směrnice Komise 
(EU) č. 1535/2015. 

Vysvětleno 
 
Návrh neobsahuje povinnosti jdoucí nad rámec nařízení – 
odůvodnění vizte výše. 
Nicméně s podrobením technické notifikaci souhlasíme s ohledem 
na pomocné prostředky – více vizte výše. 
 

Ke konkrétním ustanovením: 
1) K § 1  
Vyhláška navazuje nejen na přímo použitelný 
předpis Evropské unie o uvádění přípravků na 

Akceptováno jinak 
 
I s ohledem na připomínky OKOM a MPO byla zmínka o předpisech 
EU z § 1 vypuštěna. 
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ochranu rostlin na trh tj. nařízení o přípravcích 
„1107“, ale i další předpisy EU (nařízení CLP a 
nařízení 547), které zde nejsou vůbec zmíněny. 
Požadujeme tyto doplnit. Stejně tak požadujeme 
doplnění do příslušné části odůvodnění. 
 

2a) K § 2 odst. 2 a 3, k § 10 odst. 2, k příloze 
č. 3: 

Požadujeme, aby ustanovení § 2 odst. 2 a 3 
návrhu vyhlášky a s nimi spojená příloha č. 3 
byla vypuštěna. Požadavky lze řešit odkazem na 
přímo použitelné předpisy EU, kde jsou 
jednoznačně zakotveny. Stejné výhrady se vztahují 
i k § 10 odst. 2 návrhu vyhlášky. Požadujeme tyto 
z návrhu vyhlášky vypustit a požadavky řešit 
odkazem na přímo použitelné předpisy EU. 
 

a) V případě, že nařízení EU (konkrétně 
nařízení  
o označování „547“ a nařízení CLP) stanoví 
požadavky na etikety/štítky, a to jak jejich 
obsah, tak i umístění těchto informací 
(v případě nařízení CLP) nelze v národním 
předpise toto opětovně stanovit. Kromě 
toho ustanovení § 2 odst. 2 ani 
neobsahuje výčet všech požadavků z 
nařízení o označování „547“. Např. chybí 
některé požadavky z přílohy I (např. 
ochranné lhůty)  
a všechny požadavky z přílohy II nařízení o 
označování „547“. S ohledem na přímo                  
použitelný předpis EU požadujeme 
ustanovení vypustit. 

 
b) Návrh naopak zavádí novou terminologii 

odlišnou od nařízení o označování „547“. 
Konkrétně požadavek podle § 2 odst. 2 

Akceptováno částečně 
 
Ustanovení § 2 bylo v návaznosti na uplatněné připomínky 
kompletně přepracováno, nicméně požadavek na odstranění odst. 2 
a 3 nelze akceptovat. 
 
K § 2 odst. 2  – požadavek na vypuštění nelze akceptovat (vizte 
výše stanovisko k zásadní připomínce č. 2 MPO). Nezavádí se nové 
požadavky, pouze se stanoví jak má etiketa vypadat. 
 
K § 2 odst. 3 – požadavek nelze akceptovat, navazuje na schválený 
text novely zákona č. 326/2004 Sb. uvedený v § 34 odst. 3 – cit.: 
Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na balení a označování 
přípravků pro neprofesionální uživatele a okolnosti, za nichž 
přípravek představuje v případě neprofesionálního použití významné 
riziko necílové organismy.  
Předmětné ustanovení prošlo legislativním procesem a § 2 odst. 3 
vyhlášky provádí předmětné zákonné ustanovení. 
 
 
Ad 2a) a) vizte stanovisko k zásadní připomínce č. 2 MPO.  
 
 
Nejedná se o opakování požadavků stanovených přímo použitelnými 
předpisy EU, ale pouze o formální pořadí těchto údajů na přípravku.  
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písm. b) návrhu vyhlášky, kde je uvedeno: 
„typ přípravku a jeho určení“ oproti příloze I 
bod 1 písm. k) nařízení o označování „547“, 
kde je uvedeno: „typ přípravku“ a v  příloze 
č. III je pak kromě odkazu na bod 1) písm. 
k) i odkaz na písm. j). Pod písmenem j) 
v příslušné příloze nařízení o označování 
„547“ je formulace „typ působení přípravku 
na ochranu rostlin  
a způsob působení“. Slovo „určení“ není v 
nařízení  
o označování „547“ vůbec uvedeno. Tím 
spíše, s ohledem na přímo použitelný 
předpis EU požadujeme ustanovení 
vypustit. 

2b) Alternativně, pokud nebude ze strany 
předkladatele akceptovatelné vypustit 
ustanovení § 2 odst. 2 a 3, předkládáme jako 
připomínky zásadní povahy konkrétní 
připomínky k daným ustanovením, a to: 
    

Ad 2a) b) Akceptováno částečně, došlo k terminologickému sladění 
pojmů, v ostatním vizte stanovisko k zásadní připomínce č. 2 MPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K § 2 odst. 2 
Některé z informací požadovaných v návrhu 
vyhlášky nařízení  
o označování „547“ umožňuje uvádět na 
samostatném příbalovém letáku přiloženém 
k obalu. Návrh vyhlášky tuto skutečnost 
nezohledňuje: 

Akceptováno 
 
Nařízení Komise č. 547/2011 stanoví, že pokud není na obalu 
dostatek místa, některé informace mohou být uvedeny na 
samostatném příbalovém letáku. Jedná se o řešení situace, kdy není 
místo na obalu přípravku.  
Situaci zohledňuje nové znění § 2 odst. 3 vyhlášky: „Není-li na 
etiketě dostatek místa, musí uspořádání údajů na příbalovém letáku 
odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety přípravku a 
požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1272/20081) a nařízení Komise (EU) č. 547/20112).“ 
 
 

• Nařízení CLP stejně tak i nařízení o 
označování „547“ používají v souvislosti 
s požadavky na označení i termín „obal“.  

Zopakováno, co již bylo výše uvedeno: 
Podle čl. 31 odst. 5 nařízení EU č. 1272/2008 se štítek nepožaduje, 
pokud jsou prvky označení podle čl. 17 odst. 1 zřetelně uvedeny 

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



 20 

Přitom platí, že jsou-li požadované 
informace uvedeny na obalu, pak se 
štítek/etiketa ani nepožaduje (čl. 31 nařízení 
CLP). V praxi řada dodavatelů POR uvádí 
informace právě na obalu. 

 
 

• Text návrhu vyhlášky v § 2 odst. 2 písm. d) 
je opět formulován částečně odlišně od 
nařízení o označování „547“ a méně přesně 
(viz příloha I bod 1 písm. c) a d) nařízení o 
označování „547“). 

 
• Dále není jasné v § 2 odst. 2 písm. d), co 

je míněno textem „a látkách vykazujících 
specifickou nebezpečnost 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“. Podle 
nařízení CLP se na etiketě/štítku uvádí 
identifikátory výrobku (viz čl. 18 nařízení 
CLP). Navržený text vyhlášky je opět 
nejasný a zavádějící a požadujeme jej 
upravit v souladu s nařízením. 

 
• Text návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. e) 

může být požadován na většinu přípravků 
nebo pomocných prostředků. Existuje však 
cca 1 - 5 % přípravků nebo pomocných 
prostředků, kdy jej nelze vyžadovat, neboť 
se na ně nařízení CLP nevztahuje, neboť 
například nejsou na chemické bázi, nýbrž 
na bázi biologické (vosičky etc). 

 
 

přímo na obalu.  
V takových případech musí informace na obalu splňovat požadavky 
stanovené v této kapitole pro štítek. 
Tj. navrhovaný text je nadbytečný, úprava vyplývá přímo z předpisu 
EU. 
 
 
Akceptováno 
 
Došlo k přepracování § 2 a odst. 2 písm. d) byl vypuštěn. 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Došlo k přepracování § 2 a odst. 2 písm. d) byl vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Dle nařízení Komise č. 547/2011 čl. 1 Příloha 1 písm. i) druhý 
odstavec cit.: Jestliže je účinná látka mikroorganismus, musí být 
vyjádřen jako počet účinných jednotek v jednotce objemu nebo 
hmotnosti, nebo jakýmkoli jiným způsobem relevantním danému 
mikroorganismu, např. jednotkami tvořícími kolonie na gram.  
Tj. úprava pro mikroorganismy, jež spadají pod předmětné nařízení, 
je dána tímto nařízením. U pomocných prostředků budou údaje 
uváděny v rozsahu a znění podle rozhodnutí o povolení – viz § 10 
odst. 2 vyhlášky 
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• Dále upozorňujeme, že chybí požadavky 
podle přílohy II nařízení o označování „547“ 
(viz výše). Zařazen pouze odkaz na 
požadavky podle přílohy III nařízení o 
označování „547“. 

 
 
Akceptováno  
 
Došlo k přepracování § 2. 

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 
g):  
Omezení použitelnosti v ochranných 
pásmech tzv. vod je potřebné. Požadujeme 
využít postup podle nařízení o 
označování „547“, resp. příslušnou 
standardní větu SPe 1. 

 
• Poznamenáváme, že v souvislosti s 

uváděním ochranných pásem, by bylo 
logické uvádět společně i ochranné 
vzdálenosti k ochraně zdraví lidí (což je 
požadavek podle nařízení o přípravcích 
„1107“), ovšem požadavky z hlediska 
ochrany zdraví lidí návrh do značné míry 
ignoruje.  

Akceptováno jinak 
 
Došlo k přepracování § 2 a odst. 2 písm. g) byl vypuštěn. 

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 
h):  

Požadavek na označení obalů 
s namořeným osivem je pouze jedním 
z požadavků na ochranu zdraví lidí a 
zvířat.  Hodnocení SZÚ a následně závazné 
stanovisko MZ stanovují další ochranná 
opatření např. ochranné lhůty, ochranné 
vzdálenosti, povinnost informovat podle 
nařízení o přípravcích „1107“, opatření 
k ochraně zranitelných skupin osob, které 
jsou v hodnocení rezortu zdravotnictví 
povinné apod. Požadujeme, aby návrh 
vyhlášky toto respektoval a byl v tomto 

Vysvětleno 
 
Není možné akceptovat. Jedná se o výstup ve formě závazného 
stanoviska MZ, jež je přeneseno do výrokové části rozhodnutí 
ÚKZÚZ, přičemž jeho obsah vyplývá mj. z nařízení Komise č. 
547/2011 čl. 1 Př. 1 písm. h) a navazuje na písm. t). Při požadavcích 
na formu a uspořádání údajů na etiketě dle vyhlášky (§ 2 odst. 2 
odpovídá výše uvedenému v písm. f). 
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duchu upraven.  
• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 

n):  
Návrh tabulky na povolené použití je 

nestandardní, a odlišný oproti tabulce SZP 
(správná zemědělská praxe = tabulka GAP) 
používané jak v dokumentaci pro 
hodnocení, tak ostatními členskými státy. 
SZÚ používá v hodnocení tabulku 
vycházející z tabulky SZP (GAP), která je 
přehledná a obsahuje všechny potřebné 
náležitosti. Navržený text ve vyhlášce a 
následně i její příloze č. 3 neodpovídá ani 
dalšímu nařízení, které se týká přípravků, 
a sice nařízení Komise (EU) č. 284/2013, 
kterým se v souladu s nařízením EP a Rady 
(ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh stanoví požadavky 
na údaje o přípravcích na ochranu 
rostlin, které žadatelé o povolení 
předkládají danému členskému státu, 
konkrétně příloze část A oddíl 3 – údaje o 
aplikaci, bod 3.4. Z výše uvedených 
důvodů proto požadujeme toto 
ustanovení vypustit. 

Vysvětleno 
 
Tabulky uváděné jako příklady (používané pro dokumentaci 
hodnocení) mají jinou funkci a účel než tabulková forma uvedená 
v návrhu ustanovení. Námi navržený způsob je zcela standardní 
v naprosté většině zemí EU.   

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 
p):  

Chybí ochranná opatření na ochranu 
lidí, viz připomínky výše. Požadujeme je 
doplnit. 

Akceptováno jinak 
 
Došlo k přepracování § 2 a odst. 2 písm. p) byl vypuštěn. 

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 
r):  

Požadavek je nad rámec nařízení o 
označování „547“ a v právní úpravě 
duplicitní. Požadavek je již stanoven 
v příloze č. 3 vyhlášky č. 207/2012 Sb., 
„c) postupy pro přípravu postřikové kapaliny 

Akceptováno částečně 
 
Návrh vyhlášky stanoví požadavky na formu a uspořádání údajů na 
etiketě, tj. nejde nad rámec nařízení Komise č. 547/2011, ale z 
důvodů uživatelské přívětivosti stanoví shodně pořadí údajů 
uváděných na etiketě u všech povolených přípravků.  
Nicméně došlo k přepracování návrhu znění § 2.  
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a pro čištění profesionálních zařízení pro 
aplikaci přípravků,“, kterou uživatel 
přípravků musí znát a při své práci 
dodržovat. Pokud tedy jiný právní předpis 
stanoví jednoznačně požadavky přípravku 
aplikační kapaliny a dále na čištění 
profesionálního zařízení pro aplikaci 
přípravků včetně postupu, je pak 
nadbytečné, aby tato informace byla nadto 
obsažena na každé etiketě přípravku. 
Uživatelé POR jsou uvedenou vyhláškou 
vázáni. Ustanovení požadujeme vypustit. 

V návaznosti na úpravu danou nařízením Komise č. 547/2011 v čl. 1 
Př. 1. písm. t), lze požadovat, aby byly na etiketě uváděny další 
údaje stanovené v povolení příslušného členského státu. Návrh 
nezpůsobí omezení volného obchodu a nejde nad rámec nařízení 
ani neduplikuje požadavky vyhl. č. 207/2012 Sb., požadavky na 
etiketu uvedené v povolení se dle ustanovení uváděného ve 
výrokové části každého povolení musí držitelem povolení přenést na 
obal přípravku v nepozměněném stavu.  
Více vizte připomínka č. 2 MPO. 
 
Zde se jedná o hodnocení způsobu přípravy aplikační kapaliny 
v rámci hodnocení podle přímo použitelného předpisu EU, které je 
povinnou součástí hodnocení u každého přípravku.  
Obecný postup podle vyhlášky č. 207/2012 Sb. tímto není nijak 
narušen. Vyhláška 207/2012 Sb. udává základní požadavky na 
přípravu aplikační kapaliny a čištění zařízení pro aplikaci a odkazuje 
na etiketu přípravku, kterou se musí uživatel též řídit. Vyhláška 
nepostihuje možná specifika některých přípravků ani potřebnou 
dávku vody pro přípravu aplikační kapaliny. 
 
V rámci sjednocení však slovní spojení „aplikačního zařízení“ bylo 
nahrazeno spojením „zařízení pro aplikaci přípravků“. Stejně pak v § 
10 odst. 2 písm. n); § 4 odst. 2 písm. a) bod 5. – „po čištění zařízení 
pro aplikaci přípravků“ místo „očistě aplikační techniky“. 

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 2 písm. 
t):  

Slova „údaje o první pomoci“ jsou 
nevhodná a v tomto kontextu nesprávná ve 
vztahu k terminologii nařízení 547. 
Požadujeme buď sjednotit terminologii 
či použít vhodnějšího výrazu a popisu 
pro slovní spojení „údaje o první 
pomoci“, například: „informace o 
poskytování první pomoci v případě 
zasažení přípravkem“.  

Akceptováno 
 
Došlo k přepracování § 2 a odst. 2 písm. t) byl vypuštěn. 

• K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 3:  
Tento požadavek („Dále se na etiketě 

Akceptováno 
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uvádí údaj o množství přípravku v obalu.“) 
je jednoznačně stanoven nařízením o 
označování „547“. Jedná se o duplicitu. 
Požadujeme ustanovení vypustit. 

Došlo k přepracování § 2 a odst. 3 byl vypuštěn. 

Připomínka: 
 
K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 4:  
Není jasné, co se míní pojmem „metodická 
upřesnění“. Doporučujeme tento vágní pojem 
specifikovat a vysvětlit, alespoň v rámci 
odůvodnění. 

Akceptováno jinak 
 
Namísto pojmu „metodická upřesnění“ byl použit pojem „upřesnění“. 

K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 6:  
Nelze souhlasit s textem v souvětí „není-li text 
použitých etiket v rozporu s platným rozhodnutím o 
povolení přípravku v České republice“. U 
vícejazyčné etikety nemusí být shodné informace 
např. povolené použití (např. plodiny, dávky, 
ředění). Také jednotlivé členské státy mohou mít 
odlišně přísné požadavky na ochranu zdraví lidí. 
Navrhujeme vypustit tuto část souvětí. 

Vysvětleno 
 
Dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 čl. 17 odst. 2 se údaje 
uvádí v úředním jazyce čl. státu, v nichž je látka nebo směs uváděna 
na trh. Dodavatelé mohou používat na svých štítcích více jazyků, 
než požadují členské státy, za předpokladu, že jsou ve všech 
použitých jazycích uvedeny stejné údaje.  
 
Je možné stanovit, které jazykové verze mohou být akceptovány při 
uvádění na trh v ČR. Požadavek nijak nezmění současnou praxi, 
pouze ji uvede ve formě ustanovení vyhlášky. 

K textu návrhu vyhlášky § 2 odst. 7, § 10 odst. 6 
a příloze  
č. 3 a 4:  
Navrhujeme vypustit včetně souvisejících příloh. 
Nelze souhlasit, že toto byrokratické opatření, které 
stanovuje pořadí uvedených informací na etiketě, je 
v zájmu ochrany zdraví  - není vysvětleno, jak k ní 
přispěje.  

Vysvětleno 
 
Nesouhlasíme, že se jedná o byrokratické opatření. Návrh souvisí 
zejména se srozumitelností a přehledností etikety pro profesionální i 
pro amatérské uživatele, jakož i se zjednodušením kontroly 
správného použití. Jednotná forma etikety je zavedena i v mnoha 
dalších zemích EU.  Formalizaci požaduje i zemědělská praxe a 
veřejnost právě z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti. 
 
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 
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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. 
 
Vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků jsou 
stanoveny šablony pro uvádění údajů o léčivých přípravcích z 
hlediska jednotného pořadí na obalech a v příbalovém letáku. Toto 
označení léčivých přípravků je ze strany SÚKL schvalováno. 
 

K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 1: 
Text celého odstavce je vágně formulován. 
Samotné balení nemusí minimalizovat rizika při 
zacházení.  Nadto není jasné, co se míní termínem 
„míra rizika ohrožení uživatele“. 
Ochranná opatření k ochraně zdraví lidí včetně 
neprofesionálních uživatelů neznamenají pouze 
ochranné prostředky (kupříkladu rukavice), může 
se jednat i o jiné podmínky, jako například 
ochranné vzdálenosti. Požadujeme upřesnit 
uvedené ustanovení a zohlednit i další podmínky 
přispívající k ochraně zdraví lidí.  

Akceptováno 
 
§ 3 byl přepracován následovně: 

§ 3  

Požadavky na balení a označování přípravků pro 
neprofesionální uživatele  

(K § 34 odst. 3 zákona) 
1) Množství přípravku v obalu musí být 

a)  maximálně 1kg nebo 1l nebo 
b)  na ošetření plochy o velikosti maximálně 500 m2. 
2) Jde-li o přípravek, který lze aplikovat bez dalšího ředění 

mimo rodenticidů a moluskocidů, může být množství přípravku 
v obalu větší, než je uvedeno v odstavci 1 písm. a) a b). 

3) K  příslušenství obalu náleží odměrka, nejde-li podle návodu 
k použití o obal pro jednorázovou aplikaci, ani o přípravek, který není 
nutno před použitím ředit.  

4) Nejde-li podle návodu k použití o obal pro jednorázovou 
aplikaci, musí být obal přípravku bezpečně a opakovaně 
uzavíratelný. 

5) Na etiketě balení s přípravkem pro neprofesionální použití 
musí být pokyny přizpůsobeny postupům obvyklým a srozumitelným 
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pro neprofesionální uživatele. Způsob aplikace musí být přizpůsoben 
použití ručních nebo zádových zařízení pro aplikaci přípravků, 
případně aplikaci prostřednictvím zařízení pro dávkování nebo 
aplikaci, které je součástí obalu. Plošné dávkování se uvádí 
v přepočtu na metry čtvereční. Pokud se uvádí dávkování 
v koncentraci, uvede se současně tomu odpovídající dávka 
v gramech nebo kilogramech popřípadě mililitrech nebo litrech 
přípravku. 

6) Na etiketě balení pro neprofesionální použití nelze uvádět 
a) způsoby aplikace vyžadující speciální zařízení pro aplikaci 

přípravků, které není neprofesionálním uživatelům běžně 
dostupné, 

b) zkratky, které ztěžují srozumitelnost návodu k použití, a které 
nejsou na etiketě podrobně vysvětleny a 

c) pokyny, jejichž naplnění předpokládá odborné znalosti nebo 
použití odborné literatury. 

 
K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 1:  
V některých případech lze tolerovat, na základě 
hodnocení rizik konkrétního přípravku, které 
provádí SZÚ, i větší balení, např.  
5 kg. Dáváme ke zvážení i stanovení velikost 
balení ve vztahu k velikosti ošetřené plochy (např. 
500 m2, jak má řada států EU). Doporučujeme 
tedy tuto formulaci:  
 
„Množství přípravku v obalu je: 

c)  maximálně 1kg nebo 1litr nebo 
d)  na ošetření plochy o velikosti 

maximálně 500 m2;  
 
není-li však přípravek klasifikován jako 
nebezpečný pro zdraví*, může být množství 
přípravku v obalu větší, než je uvedeno 
v písmenech a) a b). 
* Nařízení (ES) č. 1272/2008“ 

Akceptováno 
 
Přepracovaný § 3 vizte výše. 
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K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 2: 
Ne vždy musí být požadovaná odměrka. Balení 
může být více sáčků s určitým obsahem přípravku. 
Není zde brána v úvahu možnost přípravku RTU (tj. 
ready to use – již naředěné, které není třeba dále 
ředit). Doporučujeme ustanovení v tomto smyslu 
upravit. 

Akceptováno 
 
Přepracovaný § 3 vizte výše. 

K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 3: 
Na bezpečně a opakovatelně uzavíratelné obaly 
platí jak příslušné ČSN EN normy, tak i příloha II, 
část 3. nařízení CLP (což je přímo použitelné 
nařízení pro chemické látky/směsi).  
Text z odstavce nezohledňuje všechny další 
možnosti, které se v praxi vyskytují. (Např. 
dodavatel může uvést na trh přípravek v takovém 
množství, že se ředí v 10 litrech vody. K ošetření 
rajčat potřebuje „konkrétní“ neprofesionální uživatel 
jenom 1 litr naředěného přípravku s ohledem na 
jeho malý záhonek.) Požadujeme proto ustanovení 
přeformulovat.  

Akceptováno 
 
Přepracovaný § 3 vizte výše. 

K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 4: 
S ohledem na to, že se etikety přípravků pro 
profesionální  
a neprofesionální použití mohou často lišit, nelze 
v tomto případě odkázat na požadavky podle § 2, 
protože řada informací na nich může být odlišná. 
Některé aplikace POR nepoužívají tzv. aplikační 
zařízení (neředí se např. pelety). Pro 
neprofesionální uživatele se běžně uvádí dávka na 
100 m2, popř. jiná odpovídající pro prostorové 
kultury nebo pro balkonové rostliny. Požadujeme 
proto ustanovení přeformulovat a upravit 
požadavky na obsah etiket balení přípravků pro 
neprofesionální použití zvlášť. 

Akceptováno 
 
Přepracovaný § 3 vizte výše. 

K textu návrhu vyhlášky § 3 odst. 5: 
Dáváme ke zvážení, zda vyhláška má toto 
ustanovení o obsahu etiket balení pro 

Akceptováno částečně 
 
Přepracovaný § 3 vizte výše (§ 3 odst. 6). 
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neprofesionální použití vůbec upravovat.  
K textu návrhu vyhlášky § 6 odst. 1:  
Text odstavce je těžko srozumitelný. Rezort 
zdravotnictví upozorňuje, že na místa, na nichž 
dochází při podnikatelské činnosti k nakládání 
s přípravky se s ohledem na jejich možnou 
nebezpečnost (např. Acute Tox. 1 a 2), se mohou 
vztahovat  
i další požadavky (diskutováno i v rámci jednání 
NAP-pesticidy). Doporučujeme toto zohlednit a 
upravit například alespoň odkazem na zákon o 
ochraně veřejného zdraví. 

Akceptováno jinak. 
 
Podrobné odkazy na platné předpisy nepovažujeme za vhodné. § 6 
odst. 1 byl v návaznosti na připomínku upraven následovně:  
 

1) Místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k 
nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění 
na trh, musí odpovídat jejich druhu a množství přípravků a 
pomocných prostředků uváděných na trh tak, aby s nimi bylo 
umožněno pouze takové nakládání, které neohrožuje zdraví lidí, 
zvířat, rostlin, nebo životní prostředí. 

 
K textu návrhu vyhlášky § 8:  
Text tohoto paragrafu neodpovídá nadpisu „kritéria 
pro neprofesionální použití“. Rezort zdravotnictví 
upozorňuje, že kritéria neobsahují žádné 
požadavky z hlediska ochrany zdraví lidí, návrh 
nezohledňuje, že některé komodity jsou pouze pro 
profesionální uživatele (např. řepka olejka) nebo 
plodiny povolené jen pro menšinové použití (viz čl. 
51(1) nařízení o přípravcích „1107“). 

Akceptováno 
 
Nadpis § 8 byl přepracován: 

§ 8 

Okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro 
necílové organismy v případě neprofesionálního použití 

(K § 34 odst. 3 zákona) 

K textu návrhu vyhlášky § 8 písm. b):  
Text ustanovení je nejasný. Řada políček 
neprofesionálních uživatelů je tak malá (např. 
zahrádky u rodinných domů), že ochrannou 
vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku 15 
metrů nemohou dodržet. Jde tak o výrazně 
omezující opatření, které ve výsledku znemožní 
realizaci ošetření pozemku. Požadujeme vysvětlit 
a posoudit dopady tohoto ustanovení a uvést je 
odůvodnění. 

Vysvětleno 
 
Omezení vychází z hodnocení rizik a snižuje riziko na přijatelnou 
úroveň. Pokud není omezení v amatérské praxi realizovatelné, 
přípravek nelze povolit. 

K textu návrhu vyhlášky § 10 odst. 2, 3, 4 a 5:  
Doporučujeme celý paragraf přepracovat. Výhrady 
jsou obdobné jako k § 2 návrhu vyhlášky (např. 
informace mohou být na obale; požadavek na 

Akceptováno částečně 
 
§ 10 je nutné ponechat výčtem s ohledem na to, že se na pomocné 
prostředky nevztahuje nařízení č. 547/2011.  
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stanovení pořadí informací je byrokratický, má 
dopad do volného obchodu a nelze jej odůvodňovat 
ochranou zdraví; co jsou „látky vykazující 
specifickou nebezpečnost“…). 

 
§ 10 byl přepracován v následujícím znění: 

§ 10 

Požadavky na označování pomocných prostředků 
(K § 55 zákona) 

 
2) Etiketa pomocného prostředku obsahuje: 

a) slova “Pomocný prostředek na ochranu rostlin“ výrazně uvedená 
v záhlaví etikety, 

b) obchodní název pomocného prostředku, 
c) typ pomocného prostředku a typ působení pomocného 

prostředku, 
d) údaje o všech účinných složkách, 
e) údaje o látkách vykazujících specifickou nebezpečnost podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081), 
f) označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/20081), 
g) další označení podle ustanovení § 54 odst. 6 zákona, 
h) údaje o držiteli povolení, případně o jeho právním zástupci, a 

nejsou-li shodné, jméno a adresa osoby odpovědné za konečné 
balení a označení nebo za konečné označení přípravku na 
ochranu rostlin na trhu, 

i) evidenční číslo pomocného prostředku, 
j) číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce 

formulace,  
k) informace o době použitelnosti, případně datum expirace,  
l) údaj o množství pomocného prostředku v obalu,  
m) údaje o způsobu působení pomocného prostředku,  
n) podmínky povoleného použití a dávkování, 
o) upřesnění použití pomocného prostředku, zejména k termínu a 

způsobu aplikace, mísitelnost s jinými přípravky a pomocnými 
prostředky, 

p) další omezení podle ustanovení § 54 odst. 6 zákona, 
q) údaje o přípravě aplikační kapaliny, o aplikaci a o čištění 
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zařízení pro aplikaci pomocného prostředku, 
r) osobní ochranné pracovní prostředky, 
s) informace o první pomoci, 
t) pokyny ohledně vhodných skladovacích podmínek a bezpečné 

likvidace pomocného prostředku a jeho obalu. 
u) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení. 

Tyto další údaje nesmí na etiketě předcházet údajům 
uspořádaným dle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji 
v rozporu. 

3) Vzor etikety pomocného prostředku uvedený v příloze č. 4 
k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů na etiketě. 

4) Není-li na etiketě dostatek místa, mohou být údaje uvedené 
v odstavci 1 písm. m) až u) uvedeny na samostatném příbalovém 
letáku. Tento příbalový leták se považuje za součást etikety. 
Uspořádání údajů na příbalovém letáku musí odpovídat pořadí 
stanovenému ve vzoru etikety přípravku.  

5) Údaje uvedené na etiketě dle odstavce 1 nesmí být 
v rozporu s údaji ve výrokové části rozhodnutí o povolení 
pomocného prostředku. 

6) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění 
padělání, nesmí tyto ochranné prvky snižovat čitelnost údajů 
uváděných na etiketě pomocného prostředku.  

7) Obal pomocného prostředku může být opatřen vícejazyčnou 
etiketou, pouze není-li text použitých etiket v rozporu s platným 
rozhodnutím o povolení pomocného prostředku v České republice. 

8) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce 
formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve 
formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový 
kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav 
při jeho porušení. 

 
1) 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 
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K textu návrhu vyhlášky § 11 odst. 3 písm. a):  
Jak přesně řešit aplikace na veřejně přístupné 
plochy (např. náměstí, parky, stromy na ulici ...) 
nebo na železnici? Postup podle bodu 5 není 
dostatečně jasný. Doporučujeme doplnit či 
vysvětlit. 

Vysvětleno 
 
Současné znění písm. a) 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. 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 textu návrhu vyhlášky § 11 odst. 3:  
V ustanovení chybí úprava případného použití 
přípravku v tank-mixu. Doporučujeme doplnit. 

Vysvětleno 
 
Profesionálním uživatelům bylo vysvětleno již při zavedení 
povinnosti vést záznamy po použití POR. Aplikace POR v tank mixu 
se zaeviduje tak, že se k jednomu datu aplikace uvede použití všech 
POR, včetně dávky, účelu použití, které byly v rámci tank mixu v 
rámci jedné aplikace použity. Návod k vyplnění je zveřejněn na webu 
ÚKZÚZ. http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-
or/formulare-ke-stazeni/ostatni-formulare/evidence-por.html 
 

K textu návrhu přílohy č. 1 vyhlášky:  
Požadujeme z důvodů zajištění lepší 
srozumitelnosti upravit text bodu 2.9 například 
takto:  „Návrhy ochranných opatření o ochraně 
zdraví osob (ochranné lhůty, OOPP apod.)“. 

Akceptováno částečně 
 
Bod upraven s výjimkou textu v závorce. 

V bodech 3.1 a 3.2 Přílohy č. 1 návrhu vyhlášky 
doporučujeme změnit odkaz na nařízení 
k bezpečnostnímu listu. Vyhláška musí 
odkazovat na nařízení (ES) č. 1907/2006, o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, v platném znění (= nařízení 
REACH), nikoli na jednu z jeho mnoha novel. Popř. 
je-li to právně možné odkazovat přímo na přílohu II 

Akceptováno 
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nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, v platném znění.  
Doporučujeme upřesnit v bodu 3.4 Přílohy č. 1 
návrhu vyhlášky poslední část textu. V zájmu 
srozumitelnosti pak částečně zestručnit, například 
takto: „3.4 Klasifikace pomocného prostředku podle 
nařízení (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, včetně klasifikační rozvahy 
s odůvodněním klasifikace pomocného prostředku.“ 

Akceptováno 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
vedoucí Úřadu vlády 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády  - odbor 
kompatibility 
  

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování souladu se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího 
členství v Evropské unii, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, 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. 

Povinností předkladatele je jednoznačně stanovit, 
zda navrhovaná právní úprava právo Evropské 

 
 
 
Jednotlivá ustanovení vyhlášky odkazují na konkrétní ustanovení 
zákona, jež prošel Parlamentem. Jde o rozpracování zákonných 
ustanovení, jež navazují na evropskou legislativu. Sama vyhláška 
právo EU v pravém slova smyslu podle našeho názoru neprovádí. 
Předkládaný návrh je podle našeho názoru zasazen do rámce 
předmětného nařízení bez potřeby bližšího provedení. Více viz výše. 
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unie provádí, nebo neprovádí. Pokud jej provádí, je 
nutno postupovat v souladu s pravidly vykazování 
implementace tak, jak je stanoví Legislativní 
pravidla a Metodické pokyny (implementační 
ustanovení návrhu je nutno podtrhnout a označit 
celexovým číslem (čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 
Legislativních pravidel). K návrhu je nutno přiložit 
rozdílovou tabulku (čl. II odst. 2 Přílohy č. 5 
Legislativních pravidel) a aktualizované tabulky 
srovnávací (čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 
pravidel)). 

Ustanovení § 1 uvádí, že návrh navazuje na přímo 
použitelný předpis (nařízení č. 1107/2009 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh), dále 
však není zřejmé, zda jsou některá ustanovení 
zamýšlena jako adaptační, nebo zda je 
předkládaný návrh zasazen do rámce předmětného 
nařízení bez potřeby bližšího provedení.  Tento 
vztah návrhu k předmětnému nařízení je nutné 
vyjasnit.   

Současně je nutné, aby předkladatel vyhodnotil a 
případně vykázal jako transpoziční ta ustanovení 
návrhu, která mají vazbu na směrnici 2009/128, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů. Jde především o ustanovení § 3 a § 8 
ve vztahu k čl. 13 směrnice a § 11 ve vztahu 
k příloze III. bod. 8 směrnice. 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrh vyhlášky navazuje na novelu zákona č. 
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči (t.č. sněmovní 
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tisk č. 862) a zavádí požadavky na formu a 
uspořádání údajů na etiketě, vzor etikety přípravku 
nebo pomocného prostředku, specifické požadavky 
na balení a označování přípravků pro 
neprofesionální uživatele nebo maximální povolený 
rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými 
přípravky a pomocnými prostředky pro účely 
výzkumu a vývoje. 

Návrhu vyhlášky se dotýkají, pokud jde o 
požadavky na přípravky na ochranu rostlin, 
především tyto předpisy EU: 

• 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,  

• 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, 

• 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 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

K otázce povinnosti notifikace: 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh upravuje 
některé nové technické parametry, upozorňujeme 
předkladatele, že předmět úpravy pravděpodobně 

 
 
 
Akceptováno 
K nutnosti technické notifikace viz výše. 
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spadá pod rozsah směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. V takovém případě je 
nezbytné provést technickou notifikaci ve smyslu čl. 
5 směrnice a v souladu s čl. 48 odst. 7 LPV 
odkázat na tuto směrnici v předloženém návrhu. Za 
nově zaváděné technické parametry, které by měly 
být notifikovány lze považovat např.: ustanovení § 
3 (požadavky na balení a označování přípravků pro 
neprofesionálního uživatele), nebo § 10 
(požadavky na označování pomocných 
prostředků). 

K § 1: 

Zvolené návětí neodpovídá standardním 
požadavkům na úvodní a závěrečná ustanovení 
právního předpisu (viz. čl. 48 LPV). Není jasné, zda 
formulace „tato vyhláška navazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské Unie“ vyjadřuje to, že 
je návrhem prováděno přizpůsobení právního řádu 
přímo použitelnému předpisu. Pokud ano, je nutné 
změnit úvodní ustanovení na „tato vyhláška 
upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 
Evropské Unie…“ a příslušná implementační 
ustanovení vykázat, tak jak je naznačeno výše. 

Akceptováno jinak 
 
Formulace „tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis 
Evropské Unie“ nemá vyjadřovat to, že je návrhem prováděno 
přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu.  
 
I s přihlédnutím k připomínkám MPO a MZ byla zmínka o předpisech 
EU z § 1 vypuštěna. 

K § 2: 

Doporučujeme předkladateli revizi předmětného 
ustanovení, tak aby požadavky na formu a 
uspořádání na etiketě korespondovaly s údaji na 
vzoru etikety přípravku na ochranu rostlin podle 
přílohy č. 3 návrhu. Zdá se, že § 2 obsahuje 
některé údaje, které pak nejsou vyžadovány 

Akceptováno 
 

Příloha č. 3 vyhlášky a § 2 byly sjednoceny. 
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na etiketě přípravku, např. údaje o aplikaci a čistění 
aplikačního zařízení. 

Závěr: 

Návrh vyhlášky se nejeví jako rozporný 
s právem EU.  

Je nezbytné, aby předkladatel jasně uvedl, zda 
návrh je (a v jakém rozsahu) implementační 
vůči právu EU a případně jej ve smyslu formální 
připomínky dopracoval. 

Je nutné, aby předkladatel vyjasnil otázku 
případné notifikace. 

 
 
 
 
 
Nejedná se o implementační návrh. 

Český 
telekomunikační 
úřad 
  

1. Připomínky k nadpisu návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme nadpis uvést v tomto znění: 
 

„VYHLÁŠKA 
ze dne ...... 2017 

o přípravcích a pomocných prostředcích na 
ochranu rostlin", 

Odůvodnění: 
Podle ustanovení čl. 33 odst. 1 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) platí, 
že nadpis vyhlášky, která neobsahuje novelu 
vyhlášky, se uvádí v tomto tvaru.  

Akceptováno 

2. Připomínky k úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme v úvodní větě slova „Ministerstvo 
zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí“ 
nahradit slovy „Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního 

Akceptováno 
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prostředí stanoví“.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 38 odst. 1 LPV platí, že 
úvodní ustanovení vyhlášky se uvádí v tomto tvaru. 

3. Připomínky k úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme v úvodní větě za slovo „znění“ vložit 
slova „zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 
Sb., zákona č. 490/2009 Sb.,“.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 LPV platí, že cituje-
li se jednotlivé ustanovení právního předpisu, který 
byl novelizován několikrát, uvedou se kromě 
původního právního předpisu jen ty novely, kterými 
bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění 
je citované ustanovení platné v době citace. 
Vzhledem k tomu, že v úvodní větě návrhu 
vyhlášky se cituje konkrétní ustanovení zákona, je 
aplikace tohoto ustanovení nevyhnutelná, proto 
doporučujeme vložit text „zákona č. 131/2006 Sb., 
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb.“, 
neboť i těmito zákony bylo zmocňovací ustanovení 
obsažené v § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, novelizováno. 

Akceptováno 
 
  

4. Připomínky k zrušovacímu ustanovení 
návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme ve zrušovacím ustanovení slovo 
„Zrušuje“ nahradit slovem „Zrušují“.   
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 52 odst. 2 písm. b) LPV platí, 
že zrušovací ustanovení takto zní, pokud je rušeno 

Akceptováno 
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více právních předpisů. 

5. Připomínky k ustanovení o nabytí účinnosti 
návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme v ustanovení o nabytí účinnosti 
v úvodu věty slovo „ustanovení“ vypustit a vložit jej 
za text „a)“ a za text „b)“.   
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) bod 3 LPV 
platí, že ustanovení o nabytí účinnosti takto zní, 
pokud se pro některá ustanovení stanovuje dělená 
účinnost. 

 

Akceptováno 

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 
 

Bez připomínek  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek. 
 

 

Správa státních 
hmotných rezerv  
 

Bez připomínek. 
 

 

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek. 
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Nejvyšší statistický 
úřad  

Bez připomínek. 
 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 
 

Bez připomínek. 
 

 

Asociace 
samostatných 
odborů 
 

Bez připomínek. 
 

 

Hospodářská 
komora ČR 
 

Bez připomínek. 
 

 

senátor Jana Hajda 
předseda Výboru 
pro hospodářství, 
zemědělství a 
dopravu Senátu 
PČR 
  
 

1) K § 11 - Způsob vedení záznamů o 
používaných přípravcích a pomocných 
prostředcích profesionálními uživateli (K § 5 
odst. 3 a § 60 odst. 4 zákona)  
 
- Odst. 3, písm. f - číslo jednací povolení použitého 
přípravku nebo pomocného prostředku na ochranu 
rostlin  
 
Připomínka - Č.j. povolení bude pro zemědělskou 
veřejnost problematické získat – jde o nadbytečný 
záznam, který zemědělce bude více zatěžovat. 
Prozatím má přístup k č.j. povolení (rozhodnutí) 
pouze ÚKZÚZ v Registru POR, zemědělská 
veřejnost „Rozhodnutí“ nemá k dispozici 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s odstraněním § 11 odst. 3 písm. f). 
Má návaznost i na úpravy znění § 2 a § 10. 
 

- Odst. 3 – písm. J - aktuální stav porostu v době 
aplikace; v případě aplikace zoocidů, např. 
insekticidu se jedná o záznam intenzity výskytu 
škůdce (např. počet jedinců na rostlinu nebo její 
část, počet jedinců na lapák a den, počet jedinců 
na plochu, procento napadených rostlin, případně 
jinou jednotku užívaných prahů škodlivosti), v 
případě aplikace fungicidu, herbicidu nebo 
regulátoru růstu se jedná o záznam růstové fáze 
BBCH plodiny v době aplikace přípravku a  

Akceptováno částečně 
 
Písmeno j) bylo vypuštěno. 
Písmeno k) nově navrženo pouze dvoustupňové hodnocení  
1= účinný, 2= neúčinný.  
(Slovní popis účinnosti je třeba sjednotit tak, aby při kontrole 
nedocházelo k nejasnostem (v písemné formě mnohdy nečitelné 
údaje).  
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k) ověření účinnosti opatření ve formě výsledku 
účinnosti opatření (1 – účinný, 2 – méně účinný, 3 
– neúčinný).  
Připomínka – pro zemědělce další komplikace. 
Ošetření POR je dělána na základě signalizace a 
výskytu ŠO, ve velkovýrobě nejde o paušální 
ošetření. Záznam růstové fáze BBCH plodiny v 
době aplikace přípravku – fázi BBCH v číslech ne – 
popsat slovně, většinou ji zemědělec nemá v 
hlavě. Písmeno j + k – nechat v poznámce a na 
dobrovolném rozhodnutí zemědělce. 

 
 
 
Dobrovolnost nelze akceptovat 
(vyžaduje § 5 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.) 
Dobrovolně vedené údaje nepodléhají kontrolám CC, tím pádem 
nejsou vymahatelné. Směrnice 2009/128/ES stanovuje nutnost 
nastavení vymahatelných nástrojů pro kontrolu požadavků 
stanovených touto směrnicí (čl. 13 směrnice ve spojení s čl. 17). 

Další připomínky k návrhu vyhlášky:  
1. Povinnou elektronickou evidenci použitých POR 
– např. ve STATPOR – to asi není akceptovatelné;  

Vysvětleno 
 
Připomínka je mimo kontext. Nelze upravit vyhláškou. 

2. Zákaz ošetřování POR cca 10 m od obydlených 
oblastí (nebo od intravilánu) – asi to není 
akceptovatelné;  

Vysvětleno 
 
Připomínka je mimo kontext. Nelze upravit vyhláškou. 

3. Před uvedením přípravku na trh - povinné 
dodání etikety na ÚKZÚZ (pro jednoduchou 
kontrolu);  

Vysvětleno 
 
Uvedená povinnosti je obsažena v zákoně č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 

4. § 8 – kritéria pro neprofesionální použití POR – 
velmi komplikované.  

Vysvětleno 
 
Kritéria jsou určena pro práci ÚKZÚZ, nikoli pro veřejnost. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 
  

Zásadní připomínky 
Obecné připomínky 
K § 2 odst. 2 
Navrhujeme odstranit slova "v tomto pořadí:" 
Odůvodnění: 
Každý tvůrce etiket (výrobce, držitel rozhodnutí o 
povolení) se snaží údaje na etiketě (obalu) uvádět 
v pořadí dle rozhodnutí o povolení, nicméně u 
menších obalů, kde je na obalu málo místa nebo 
z důvodu estetických aj., je někdy nutné pořadí 
bodů na etiketě změnit (mění se pouze pořadí 
bodů, ne jejich obsah), proto považujeme za nutné 
výše uvedená slova odstranit. 

Vysvětleno 
 
Stanovisko uvedeno výše u připomínky MPO. § 2 byl přepracován, 
nicméně pořadí údajů je stále stanoveno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
K § 2 odst. 2 
Navrhujeme na konec odstavce doplnit „Nevztahuje 
se na balení pro neprofesionální uživatele 
(malospotřebitelské balení).“ 
Odůvodnění: 
Balení pro neprofesionální uživatele jsou drtivou 
většinou balení o velikosti g, ml až desítky g a ml, 
tato balení jsou v malých krabičkách, které musí 
být označeny dle evropských i národních právních 
norem + náležitostmi z rozhodnutí o povolení. Je 
velmi obtížné na tyto malé obaly všechny výše 
uvedené náležitosti umístit, aby byly čitelné a 
zřetelné. Každý nový údaj situaci zhoršuje (nově je 
zaveden i údaj Jednací číslo povolení). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno částečně 
 
Požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální 
uživatele jsou upraveny speciálně v § 3. Toto ustanovení bylo rovněž 
přepracováno. 
 

§ 3  

Požadavky na balení a označování přípravků pro 
neprofesionální uživatele  

(K § 34 odst. 3 zákona) 
1) Množství přípravku v obalu musí být 

a)  maximálně 1kg nebo 1litr nebo 
b)  na ošetření plochy o velikosti maximálně 500 m2. 

2) Jde-li o přípravek, který lze aplikovat bez dalšího ředění 
mimo rodenticidů a moluskocidů, může být množství přípravku 
v obalu větší, než je uvedeno v odstavci 1 písm. a) a b). 

3) K  příslušenství obalu náleží odměrka, nejde-li podle návodu 
k použití o obal pro jednorázovou aplikaci, ani o přípravek, který 
není nutno před použitím ředit.  

4) Nejde-li podle návodu k použití o obal pro jednorázovou 
aplikaci, musí být obal přípravku bezpečně a opakovaně 
uzavíratelný. 

5) Na etiketě balení s přípravkem pro neprofesionální použití 
musí být pokyny přizpůsobeny postupům obvyklým a 
srozumitelným pro neprofesionální uživatele. Způsob aplikace musí 
být přizpůsoben použití ručních nebo zádových zařízení pro 
aplikaci přípravků, případně aplikaci prostřednictvím zařízení pro 
dávkování nebo aplikaci, které je součástí obalu. Plošné dávkování 
se uvádí v přepočtu na metry čtvereční. Pokud se uvádí dávkování 
v koncentraci, uvede se současně tomu odpovídající dávka 
v gramech nebo kilogramech popřípadě mililitrech nebo litrech 
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přípravku. 
6) Na etiketě balení pro neprofesionální použití nelze uvádět 

a) způsoby aplikace vyžadující speciální zařízení pro aplikaci 
přípravků, které není neprofesionálním uživatelům běžně 
dostupné, 

b) zkratky, které ztěžují srozumitelnost návodu k použití, a které 
nejsou na etiketě podrobně vysvětleny a 

c) pokyny, jejichž naplnění předpokládá odborné znalosti nebo 
použití odborné literatury. 

 
K § 8 písm. a) 
Navrhujeme parametr zmírnit na vzdálenost větší 
než 30 metrů.  
Odůvodnění: 
Při zachování textu návrhu by došlo k výpadku 
značné části  přípravků využívaných zahrádkáři 
k ochraně ovocných kultur, révy vinné a vyšších 
okrasných rostlin. Např. by se u zahrádkářů 
znemožnila legální ochrana výše uvedených kultur 
proti sviluškám, pilatkám, moniliové spále a dalším. 
Z tohoto důvodu by se pak mohli zahrádkáři vracet 
do doby minulé, kdy se přípravky nelegálně 
rozlévaly od zemědělců do „různých“ obalů, kde 
nebyl k dispozici žádný návod k použití ani jiné 
informace o rizicích a hlavně omezení rizik pro 
člověka a životní prostředí. V souvislosti s výše 
uvedeným by neupravené znění paradoxně 
přinášelo větší rizika pro člověka i životní prostředí. 
Úprava na vzdálenost vyšší než 30 m je 
kompromisem, kdy dojde k omezení dostupnosti 
rizikovějších přípravků pro neprofesionální 
uživatele, ale zároveň tito uživatelé ve většině 
případů nezůstanou bez možnosti legální ochrany 
svých rostlin. Navíc bude možné povolovat nové, 
moderní přípravky, kde je nízké riziko pro zdraví lidí 
do těchto plodin. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
K § 11 odst. 3 písm. k) 
Navrhujeme specifikovat pojmy "účinný", "méně 
účinný" a "neúčinný". 
Odůvodnění: 
Bez bližší specifikace nebudou pojmy jednotlivými 
subjekty vykládány jednotně. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak/Vysvětleno 
 
Nově bude hodnocení dvoustupňové 1= účinný, 2= neúčinný. 
Zhodnocení účinnosti je na uvážení pěstitele a intenzity pěstování. 
50 % účinnost pro ekologického zemědělce znamená tolik, co 95 % 
účinnost pro konvenčního zemědělce. Pěstitel sám by měl být 
schopen zhodnotit účinnost přijatých opatření v návaznosti na 
ekonomiku resp. intenzitu pěstované komodity. 
Důvodem je zpětná vazba pro ÚKZÚZ, který má sledovat účinnost 
POR a pokud se u nějakého POR opakovaně začne objevovat v 
záznamech pěstitelů neúčinnost, měl by to být pro nás signál 
možného problému. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 
 

Bez připomínek.  

Agrární komora 
České republiky 
 
  

Zásadní připomínky:  
1. V § 2 odst. 2 požadujeme odstranit slova „v 
tomto pořadí“. 
Každý tvůrce etiket (výrobce, držitel rozhodnutí o 
povolení) se snaží údaje na etiketě (obalu) uvádět 
v pořadí dle rozhodnutí o povolení, nicméně u 
menších obalů, kde je na obalu málo místa nebo 
z důvodu estetických aj. je někdy nutné pořadí 
bodů na etiketě změnit (mění se pouze pořadí 
bodů, ne jejich obsah), proto je nutné výše 
uvedená slova odstranit. 

Vysvětleno 
 
Stanovisko uvedeno výše u připomínky MPO. § 2 byl přepracován, 
nicméně pořadí údajů je stále stanoveno. 
 

2. K § 2 odst. 2 - je nutné stanovit velikost 2D kódu 
a specifikovat, co znamená „vysoká informační 
hodnota“ a „schopnost detekce a oprav při jeho 
porušení“.  Na konec odstavce dopsat „Nevztahuje 
se na balení pro neprofesionální uživatele 

Vysvětleno 
 
Podrobné definice, které jdou do technických detailů ve smyslu 
uplatněné připomínky, nemají místo v právním předpise, který by 
měl být obecný. Velikost 2D kódu bude dána kombinací technických 
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(malospotřebitelské balení).“ 
 
Balení pro neprofesionální uživatele jsou drtivou 
většinou balení o velikosti g, ml až desítky g a ml, 
tato balení jsou v malých krabičkách, které musí 
být označeny dle evropských i národních právních 
norem + náležitostmi z rozhodnutí o povolení. Je 
velmi obtížné na tyto malé obaly všechny výše 
uvedené náležitosti umístit, aby byly čitelné a 
zřetelné. Každý nový údaj situaci zhoršuje.  

možností a velikosti balení a není vhodné ji vyhláškou stanovovat.  
 
Z důvodu dohledatelnosti přípravků budou QR kódy uvedeny i na 
balení pro neprofesionální uživatele (což pomůže i v boji s 
falsifikáty), pokud bude problém s umístěním ostatních údajů na 
etiketě, bude v tomto případě přiložen příbalový leták, kam lze údaje 
umístit.  
 
Zavedení QR kódů (angl. 2D Matrix Code) do praxe by mělo vést 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 pro boj s falsifikáty. 
 

3. V § 3 odst. 5 odstranit písmeno c). 
Pokud jsou zkratky vhodně v legendě vysvětleny, 
proč by nemohly v návodu být? 

Akceptováno částečně 
Došlo k úpravě § 3, problematika nyní upravena v § 3 odst. 6 písm. 
b):  
„Na etiketě balení pro neprofesionální použití nelze uvádět 
b) zkratky, které ztěžují srozumitelnost návodu k použití, a které 

nejsou na etiketě podrobně vysvětleny… 
 

4. V § 7 odst. 1 - Vypustit záznam o objednávání 
POR 
Pro vedení záznamu neexistuje závažný důvod. 

Vysvětleno 
 
§ 46c odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.:  
„Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a způsob uchovávání 
dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných 
prostředků na trh a o jejich původu.“  
Smyslem je dohledatelnost informací o přípravcích a dodržování 
zásad správné distribuční praxe a minimalizace odběrů přípravků z 
neprověřených zahraničních zdrojů. 

5.  K § 11 odst. 3 písm. f) - doporučujeme ho 
vyřadit z vyhlášky. Číslo jednací povolení použitého 
přípravku nebo pomocného prostředku na ochranu 
rostlin. 
Číslo jednací je uvedeno na faktuře a tím pádem je 
snadno dohledatelné v účetních dokladech. 

Vysvětleno 
 
Číslo jednací povolení není uváděno v dokladech o prodeji. Tam je 
uvedeno podle § 60 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb. číslo šarže a 
datum skončení doby použitelnosti.  
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Jednalo by se o zbytečnou administrativní zátěž. Podrobnější zdůvodnění k ponechání vizte stanovisko u připomínky 
senátora Hajdy. 

6. K § 11 odst. 3 písm. j) - Aktuální stav porostu v 
době aplikace, v případě aplikace zoocidů, (např. 
insekticidů se jedná o záznam intenzity výskytu 
škůdce (např. počet jedinců na rostlinu nebo její 
část, počet jedinců na lapák a den, počet jedinců 
na plochu, procento napadených rostli, případně 
jinou jednotku užívaných prahů škodlivosti, v 
případě aplikace fungicidu, herbicidu nebo 
regulátoru růstu se jedná o záznam růstové fáze 
BBCH plodiny v době aplikace přípravku. 
 
Doporučujeme vyřadit z tohoto odstavce záznam 
intenzity výskytu škůdce. Počet jedinců na rostlinu 
není možné relevantně zjistit. Jedná se o 
nekontrolovatelný údaj.  

Akceptováno jinak 
 
Písmeno j) bylo vypuštěno. 

7. K § 11 odst. 1 - Profesionální uživatelé vedou v 
souladu.s výjimkou údaje o ověření účinnosti 
opatření, které se zaznamenává ve lhůtě do 21 
kalendářních dnů od data aplikace........... 
 
Navrhujeme vyřadit zaznamenávání ověření 
účinnost ve lhůtě do 21 dnů. Účinnost některých 
přípravků se projeví až po 21 dnech a některé 
porosty např. kukuřice, nebo řepka jsou již velmi 
těžko prostupné. Jedná se opět o zcela zbytečnou 
administrativní a časovou zátěž. 

Akceptováno 
 
Navržená změna: 
„Záznamy se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní 
den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou 
údaje o ověření účinnosti opatření, který se eviduje dle účinku 
použitého přípravku nebo pomocného prostředku.“ 
 

8. K § 11 odst. 3 písm. f) - Je nutné specifikovat 
pojmy „účinný“, „méně účinný“, „neúčinný“. 
Každý pěstitel se si pod těmito pojmy představí jiný 
stupeň účinku. 

Vysvětleno 
 
Písmeno k) nově navrženo hodnocení dvoustupňové: 
1= účinný, 2= neúčinný 
Zhodnocení účinnosti je na uvážení pěstitele a intenzity pěstování. 
50 % účinnost pro ekologického zemědělce znamená tolik, co 95 % 
účinnost pro konvenčního zemědělce. Pěstitel sám by měl být 
schopen zhodnotit účinnost přijatých opatření v návaznosti na 
ekonomiku resp. intenzitu pěstované komodity. 
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9. K § 14 písm. a) – účinnost vyhlášky 
Přípravky s etiketou dle stávajícího zákona a 
vyhlášky, které budou uvedeny na trh před nabytím 
účinnosti nové vyhlášky, budou na trhu ještě cca 2 
roky (doba exspirace většiny přípravků). Pokud by 
se termín účinnosti 1. 1. 2018 vztahoval i na 
přípravky, které jsou již u distributorů), pak je nutné 
účinnost vyhlášky posunout na 1. 1. 2020. 

Akceptováno  
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