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VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, byl podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 48496/2018-MZE-12152, ze dne 19. 10. 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 16. 11. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo vnitra 
 

1. K čl. I bodům 17 a 26 – k § 8 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2 
písm. b) a § 25a odst. 3: 

 Náležitosti podání nad rozsah toho, co stanoví správní řád, 
může stanovit pouze zákon jako právní norma stejné právní síly. 
Není přípustné (z hlediska § 37 odst. 2 správního řádu, čl. 79 odst. 
3 Ústavy a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), aby 
zvláštní zákon svěřil úpravu náležitostí podání (žádosti) 
prováděcímu právnímu předpisu bez dalšího, tzn. bez alespoň 
zcela minimální zákonné úpravy, kterou by bylo možné prováděcím 
předpisem provádět. Požadujeme proto, aby bylo stanovení 
náležitostí uvedených žádostí přesunuto do textu zákona. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 26 k § 
25a odst. 3. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

 

Částečně akceptováno 
V případě § 8 odst. 2 se nejednalo o 
svěření stanovení náležitostí žádosti 
prováděcímu právnímu předpisu, ale 
pouze o svěření úpravy vzoru této 
žádosti, a tedy provedení úpravy, kterou 
by měly stanovit přímo použitelné 
předpisy EU. 
V souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 
2016/2031 se na úrovní EK připravuje 
delegovaný akt (aktuálně ve formě 
návrhu) - nařízení doplňující nařízení (EU) 
2016/2031, kterým se členské státy 
zmocňují, aby stanovily dočasné odchylky 
ze zákazu dovozu, přemisťování, držení, 
množení či vypouštění některých 
škodlivých organismů z hlediska úředního 
testování, vědeckých nebo vzdělávacích 
účelů, pokusů, selekci odrůd nebo 
šlechtění. 
V rámci této připomínky došlo nicméně 

k úpravě, a tedy vypuštění § 8 odst. 2, 

s tím, že prováděcí právní předpis nebude 

třeba. Vzor vyhlášky bude zveřejněn na 

internetových stránkách Ústavu. 
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Co se týká § 25a odst. 3 snažili jsme o 

udržení kontinuity se stávajícím stavem a 

zněním zákona. Podle § 25a odst. 1 

aktuálně platného a účinného znění 

zákona stanoví náležitosti žádosti podle 

věty první prováděcí právní předpis. 

Podle § 24 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o 

opatřeních proti zavlékání a rozšiřování 

škodlivých organismů rostlin a rostlinných 

produktů, ve znění pozdějších předpisů 

náležitosti žádosti o schválení místa k 

provedení kontroly totožnosti a kontroly 

zdravotního stavu zásilky nebo partie, 

jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 

zákona, jsou uvedeny v příloze č. 19 k 

této vyhlášce. Na základě připomínky byly 

základní náležitosti přesunuty přímo do 

ustanovení zákona, s tím, že vzor žádosti 

bude zveřejněn na internetových 

stránkách Ústavu. 

2. K čl. I bodu 20 – k § 13 odst. 3: 
 Dle čl. 4 Listiny základních práv a svobod mohou být 
povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a svobod. Dále stanoví, že meze 
základních práv a svobod mohou být upraveny za podmínek 
stanovených Listinou základních práv a svobod pouze zákonem. 
Z uvedeného plyne, že primární povinnosti lze stanovit pouze 
zákonem a podzákonná úprava tyto povinnosti na základě zákona 
a v jeho mezích jen upřesňuje. Požadujeme tedy způsob prokázání 
splnění podmínek a rozsah znalostí profesionálních provozovatelů 
nezbytných k provádění šetření upravit na zákonné úrovni, přičemž 
podrobnosti lze upravit v prováděcím právním předpise. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
Základ právní úpravy by měly opět 
stanovit přímo použitelné předpisy EU, a 
to na základě čl. 89 odst. 2 nařízení (EU) 
2016/2031, který svěřuje pravomoc EK 
k přijetí delegovaného aktu doplňujícího 
nařízení tím, že se stanoví kritéria, jež 
musí profesionální provozovatelé 
splňovat, aby dodrželi podmínky čl. 89 
odst. 1 písm. a) (povinnost disponovat 
znalostmi k provádění šetření dle čl. 87) 
nařízení (EU) 2016/2031 a postupů 
zajišťujících splnění uvedených kritérií.  
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 Způsob prokázání a konkrétní rozsah 
znalostí, které předpokládáme upravit 
prováděcím právním předpisem bude 
opravdu jen technikálií, resp. provedením 
základní úpravy stanovené přímo 
použitelnými předpisy EU.  
 

3. K čl. I bodu 104 – k § 79b odst. 1 písm. c): 
 Ustanovení stanoví, že se fyzická osoba dopustí přestupku 
tím, že nepoužije při dovozu rostliny, rostlinného produktu nebo 
jiného předmětu rostlinolékařské osvědčení podle čl. 71 nařízení 
(EU) 2016/2031. V souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 31. července 2018 
č. 498 se objektivní stránka skutkové podstaty přestupku formuluje 
zpravidla bez použití odkazu na konkrétní článek přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, ve kterém je obsažena 
povinnost. Požadujeme proto ze skutkové podstaty přestupku 
vypustit odkaz na konkrétní článek dle následujícího vzoru: 
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepoužije při dovozu 
rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu 
rostlinolékařské osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031.“. 
 Až v případě, že nepostačuje výše uvedený způsob k 
jednoznačnému určení povinností, jejichž porušení má být trestáno, 
je možno ve skutkové podstatě uvést odkaz na konkrétní 
ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie spolu 
s hlavními znaky protiprávního jednání. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 104 k § 
79b odst. 1 písm. d) a § 79b odst. 1 písm. f), k čl. I bodu 106 k § 
79d odst. 1 písm. b), k čl. I bodu 108 k §79e odst. 1 písm. l), k čl. I 
bodu 111 k § 79f odst. 1 písm. d), § 79f odst. 1 písm. f), § 79f odst. 
1 písm. g), § 79f odst. 1 písm. h), § 79f odst. 1 písm. i), § 79f odst. 
1 písm. k) a § 79f odst. 1 písm. m). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

 

Částečně akceptováno 
Předkladatel posoudil příslušné skutkové 
podstaty a kde to bylo možné, aplikoval 
způsob navrhovaný v rámci připomínky. 
Navíc byl v rámci vybraných skutkových 
podstat po konzultaci s Odborem 
kompatibility Úřadu vlády (dále jen 
„OKOM“) doplněn odkaz na přímo 
použitelné předpisy EU přijaté na základě 
nařízení, která návrh zákona 
implementuje do českého právního řádu - 
nařízení (EU) 2016/2031 a nařízení (EU) 
2017/625. 

4. K čl. I bodu 124 – k § 82 odst. 1: Částečně akceptováno/Vysvětleno 
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V případě stanovení zákonného předpokladu dosažení 
vysokoškolského vzdělání s odborným zaměřením na služebních 
místech v Ministerstvu zemědělství nebo v Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském musí být zachována rovněž vazba 
na pravidla stanovená zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě 
(dále jen „zákon o státní službě“), a nařízením vlády č. 302/2014 
Sb., o katalogu správních činností (dále jen „katalog správních 
činností“). Je nezbytné, aby nejnáročnější správní činnost 
vykonávaná na příslušném služebním místě odpovídala jejímu 
zařazení do platové třídy podle pravidel stanovených uvedenými 
právními předpisy (zejména § 145 a příloha č. 1 zákona o státní 
službě ve spojení s katalogem správních činností). V tomto případě 
se bude jednat o správní činnosti uvedené v dílu 46 katalogu 
správních činností s názvem Rostlinolékařská péče. Do tohoto dílu 
náleží mimo jiné správní činnosti rostlinolékařské péče spadající 

pod 9. platovou třídu, u níž je však stanovené střední vzdělání 

s maturitní zkoušku nebo vyšší odborné vzdělání. Vysokoškolské 
vzdělání je stanovené až od 10., resp. 11. platové třídy výše. 

Požadujeme objasnit, zda navrhovaný zákonný předpoklad 
vysokoškolského vzdělání s odborným zaměřením u vybrané 
skupiny státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru 
v Ministerstvu zemědělství a Ústředním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemědělském, kteří vykonávají odbornou rostlinnou 
lékařskou činnost, nepřináší změny u stávajících služebních 
a pracovních míst ve vztahu k jejich zařazení do platových tříd, 
a zda stávající státní zaměstnanci vykonávající odbornou 
rostlinolékařskou činnost mají ukončené vysokoškolské vzdělání 
zemědělského nebo přírodovědeckého směru, jak je navrhováno. 

K tomu doplňujeme, že pokud by se nová právní úprava 
měla vztahovat i na stávající zaměstnance, je nezbytné, aby návrh 
zákona obsahoval příslušné přechodné ustanovení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 
Služební místa v rámci ÚKZÚZ jsou 
s ohledem na služební náplň aktuálně 
uzpůsobena tak, že jde o kombinaci 
správních činností minimálně na úrovni 
10. platové třídy. Přijímáni na odborné 
činnosti týkající se rostlinolékařské péče 
do služebního poměru jsou tedy pouze 
osoby s vysokoškolským vzděláním. Byla 
doplněna důvodová zpráva tak, aby bylo 
zřejmé, že kvalifikace dle odstavce 1 se 
týká pouze činností třídy 10. a vyšší dle 
katalogu správních činností které vyžadují 
vysokoškolské vzdělání. Pro činnosti, 
které vyžadují pouze středoškolské 
vzdělání by postačovala jako odborná 
kvalifikace zvláštní část úřednické 
zkoušky. 
 
Všichni stávající zaměstnanci ÚKZÚZ 
vykonávají činnosti v dílu 46 katalogu 
správních činností s názvem 
Rostlinolékařská péče, které vyžadují 
vysokoškolské vzdělání, tedy činnosti, na 
které je podle katalogu vyžadována třída 
10.  a vyšší. Navrhovaná úprava 
nepřináší změny u stávajících služebních 
a pracovních míst ve vztahu k jejich 
zařazení do platových tříd. V této oblasti 
nejsou uděleny ani výjimky na vzdělání. 

5. K čl. I bodu 124 – k § 82 odst. 3 a § 82 odst. 4: 
1. Ustanovením se umožňuje novým státním zaměstnancům nebo 

zaměstnancům v pracovním poměru získat prostřednictvím 

Částečně akceptováno/Vysvětleno 
 
Ad 1: K zásadní úpravě § 82 bylo 
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prohloubení nebo zvýšení vzdělání požadovanou zvláštní 
odbornou způsobilost k výkonu vybraných odborných správních 
činností uvedených v § 82 odst. 2, a to do 3 let ode dne vzniku 
služebního nebo pracovního poměru.  

Z předmětného návrhu není zřejmé, jakou konkrétní 
odbornou způsobilost má příslušný zaměstnanec získat, aby 
mohl vybrané zvláštní odborné činnosti vykonávat, a rozsah 
znalostí získaných různými typy vzdělání uvedenými v § 82 
odst. 3 je značně rozdílný. Podle našeho názoru nelze 
odbornou způsobilost uvedenou v jednotlivých písmenech § 82 
odst. 3 návrhu zákona stavět na roveň. Požadovaná odborná 
způsobilost by měla odpovídat charakteru vykonávaných 
správních činností na daném služebním místě. To ovšem ze 
stávajícího návrhu zákona jasně nevyplývá. 

2. Pokud má být získána některá z odborných způsobilostí 
uvedených v § 82 odst. 3 návrhu zákona státním 
zaměstnancem nebo zaměstnancem v pracovním poměru do 3 
let od vzniku příslušného pracovněprávního vztahu, je podle 
nás období 3 let nedostačující. Důvodem je skutečnost, že 
některé z těchto odborných způsobilostí nelze ve stanoveném 
čase získat. Časové období pro získání jednotlivých odborných 
způsobilostí by mělo být podle našeho názoru odstupňováno a 
stanoveno standardní dobou pro její získání podle příslušných 
právních předpisů navýšenou o 1 kalendářní rok. Tím se 
zohlední, že ke vzniku služebního nebo pracovního poměru 
může dojít v průběhu roku a že daný zaměstnanec tak nebude 
moci fakticky nastoupit do studia v akademickém roce, v němž 
se do něj přihlásil (datum pro podání přihlášek, přijímací řízení, 
začátek školního roku apod.). 

Pokud by předmětná časová rozmezí nebyla odstupňována 
dle výše uvedeného, časové období pro získání požadovaných 
odborných způsobilostí by mělo alespoň odpovídat standardní 
době pro získání nejnáročnější odborné způsobilosti uvedené 
v § 82 odst. 3 předmětného návrhu podle příslušných právních 
předpisů. 

přistoupeno z důvodu nefunkčnosti 
dosavadní právní úpravy v praxi. Od doby 
účinnosti zákona o státní službě je tato 
odborná způsobilost jedním z požadavků 
(na základě ustanovení § 82 zákona o 
rostlinolékařské péči v aktuálně platném a 
účinném znění a také na základě 
služebního předpisu), který musí být 
splněn před přijetím do služebního 
poměru. Absolventů takto specificky 
zaměřených oborů však není mnoho a 
ÚKZÚZ tedy nemůže na některá služební 
místa sehnat vhodné kandidáty, z čehož 
pramení spousta potíží.  
Návrh je opravdu koncipován tak, že by 
postačil jakýkoli typ vzdělání uvedený v 
§ 82 odst. 3. Přestože si uvědomujeme 
rozdílnost těchto úrovní vzdělání, úprava 
se navrhuje v takovéto podobě, aby 
zůstala zachována alespoň část tradice, 
kterou má odborná způsobilost již od roku 
1997 a také kontinuita se stávající 
úpravou, nicméně aby se řešily obtíže 
s obsazováním služebních míst. 
 
Ad 2: S ohledem na to, že je možno si 
vybrat z jakékoli varianty získání odborné 
způsobilosti, i nově navrhované formy 
složení zkoušky z profesní kvalifikace, 
která by měla být časově nejméně 
náročná (cca 3-4 měsíce) považujeme 3 
roky za dostatečně dlouhou přechodnou 
dobu. Ostatní formy studia navrhujeme 
zachovat právě s ohledem na kontinuitu a 
tradici, kdy někdo již takové vzdělání 
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Dále upozorňujeme, že v případě nesplnění zákonného 
předpokladu pro přijetí, resp. setrvání ve služebním poměru, 
kterým je v tomto případě dosažení zákonem požadovaného 
stupně vzdělání s odborným zaměřením do určité doby, se 
jedná o důvod pro převedení na jiné služební místo, případně 
skončení služebního poměru na základě rozhodnutí služebního 
orgánu podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě. 

3. Ustanovení § 82 odst. 4 vzhledem k jeho systematickému 
zařazení cílí pouze na nové státní zaměstnance nebo nové 
zaměstnance v pracovním poměru, nikoliv na ty stávající. 
Zakládá tak nerovné postavení mezi těmito skupinami 
zaměstnanců. S ohledem na to požadujeme, aby bylo do 
návrhu doplněno odpovídající přechodné ustanovení, aby také 
stávající státní zaměstnanci nebo zaměstnanci v pracovním 
poměru mohli získat, pokud ji nemají, požadovanou odbornou 
způsobilost k výkonu správních činností v oblasti 
rostlinolékařské péče. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 

bude mít dokončeno, nebo alespoň 
započato s tím, že bude očekávat 
v dohledné době jeho ukončení a složení 
zkoušky z profesní kvalifikace bude 
považovat za nadbytečné. 
Co se týká nesplnění zákonného 
předpokladu pro přijetí, resp. setrvání ve 
služebním poměru, tato otázka byla 
v rámci vypořádání osobně 
prodiskutována se zástupci MV – sekce 
pro státní službu. Byl učiněn konsensus 
na úpravě přímo do zákona o 
rostlinolékařské péči, že osoba, která 
nebude splňovat odbornou způsobilost, 
bude přijata do služebního poměru na 
dobu určitou nejdéle na dobu tří let. Kdy 
po doplnění odborné způsobilosti bude 
mít takový zaměstnanec nárok analogicky 
jako je tomu např. u úřednické zkoušky na 
změnu služebního poměru na dobu 
neurčitou.  
 
Ad 3: Zaměstnanci na pozicích 
s odborným rostlinolékařským zaměřením 
musí odbornou způsobilost aktuálně 
splňovat.  
  

Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 99 – k § 77: 
 Doporučujeme ustanovení doplnit o informaci, kde a jakým 
způsobem jsou pohotovostní plány zpracované podle čl. 25 
nařízení (EU) 2016/2031 Ministerstvem zemědělství zveřejněny. 
 
K čl. I bodu 102 – k § 79a odst. 2: 

 
 
Vysvětleno 
Způsob zveřejnění pohotovostních plánů 
je upraven v § 71 písm. j) návrhu zákona. 
MZe by je mělo zveřejňovat ve Věstníku 
MZe a na svých internetových stránkách. 
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 Doporučujeme skutkovou podstatu uvedenou v daném 
ustanovení přeformulovat do následující podoby: „Nesplní některou 
z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo nařízení 
(EU) 2017/625, než která je uvedena v § 79b až 79d.“. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 109 k § 
79e odst. 2. 
 
K čl. I bodu 124 – k § 82 odst. 5: 

Dle daného ustanovení může být na služební místo 
představeného nebo vedoucího zaměstnance v Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, který je oprávněn 
vést podřízené zaměstnance vykonávající činnosti podle odstavce 
2, jmenována pouze osoba, která má odbornou způsobilost podle 
§ 82 odst. 3. Podle § 9 zákona o státní službě je osobou 
oprávněnou vést podřízené státní zaměstnance představený. 
Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o služební úřad a 
osobou oprávněnou vést podřízené zaměstnance, kteří vykonávají 
předmětné odborné správní činnosti, může být pouze osoba 
představeného, bude se v daném případě jednat pouze o služební 
místa představených. S ohledem na to doporučujeme slova „nebo 
vedoucí zaměstnance“ z tohoto ustanovení vypustit. 
 
K čl. I bodu 135 – k § 87 odst. 3 písm. e): 
 S ohledem na aktuální legislativní praxi doporučujeme slova 
„e-mailová adresa“ nahradit slovy „adresa elektronické pošty“. 

 

Akceptováno 
Navíc po konzultaci s OKOM doplněn 
odkaz na přímo použitelné předpisy EU 
přijaté na základě nařízení, která návrh 
zákona implementuje do českého 
právního řádu - nařízení (EU) 2016/2031 
a nařízení (EU) 2017/625. 
 
 
Akceptováno 
Nicméně jsme v tomto případě uvažovali 
ustanovení § 178 odst. 1 zákona o státní 
službě, na základě kterého by podle 
našeho názoru mohlo dojít k situaci, že by 
místo bylo obsazeno osobou v pracovním 
poměru. Poté by tedy terminologicky 
nešlo o představeného.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně: 
1. Doporučujeme návrh revidovat z hlediska používání podtržení 

a uvádění identifikačního čísla (CELEX) příslušných předpisů 
Evropské unie. Takto bývají označena ustanovení, jimiž je 
zajišťována transpozice, adaptace nebo jiná implementace 
předpisu Evropské unie (příloha č. 5 čl. II Legislativních pravidel 
vlády), nikoli např. úvodní část novelizačního bodu vytvořená 

Ad 1. Akceptováno 
Ustanovení byla revidována. Co se týká 
výkaznictví a uvádění CELEXŮ návrh byl 
důkladně zkonzultován s OKOM. 
 
Ad 2. Částečně akceptováno 
Plán vyhlášek na rok 2019 i v této oblasti 
byl zpracován s přehledy dopadů 
v obecné rovině. V materiálu budou teze 
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dle Legislativních pravidel vlády. Viz například v čl. I bod 42, 
kde chybí identifikační číslo (CELEX) či v čl. I bod 83, kde 
schází podtržení.  

2. Jelikož návrh počítá s vydáním prováděcích právních předpisů, 
které mají obsahovat předmětnou problematiku v nemalém 
rozsahu, uvítali bychom, aby součástí předloženého materiálu 
byly i základní teze těchto prováděcích právních předpisů. 

 
K čl. I bodu 21 – k poznámce pod čarou č. 12: 
 Jelikož je rušena daným novelizačním bodem pouze jedna 
poznámka pod čarou, navrhujeme slovo „poznámky“ nahradit 
slovem „poznámku“. 
 
K čl. I bodům 32 a 33 – k § 29 a § 30: 
 Doporučujeme novelizační body spojit a úvodní část uvést 
ve znění: „§ 29 a 30 včetně nadpisů znějí:“, dle čl. 57 odst. 2 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 35 – k § 31a odst. 4: 
 V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme úvodní část ustanovení uvést ve znění: „V § 
31a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova“. 
 
K čl. I bodu 37 – k § 35 odst. 1: 
 Navrhujeme slova „, na konci písmene d)“ nahradit slovy „a 
na konci odstavce 1“, viz čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 67 – k § 71 odst. 1: 
 Dle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 
71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena j) až m), která znějí:“. 
 
K čl. I bodům 74 a 75 – k § 72 odst. 2 písm. a), § 72 odst. 2 

uvedeny v rámci předkládací zprávy, 
nicméně je nutno počítat pouze 
s obecnějším vymezením, a to z důvodu 
obecnosti obou nařízení EU, která jsou 
prostřednictvím návrhu implementována 
do českého právního řádu, a zejména 
také z důvodu nepřeberného množství 
prováděcích předpisů Komise, kterými 
nařízení předpokládají provedení a 
doplnění své úpravy. Tyto prováděcí akty 
Komise jsou prozatím ve fázi přípravy, u 
některých tedy ani jejich obsah není 
prozatím znám. Naše vnitrostátní 
prováděcí předpisy musí reagovat právě 
na tyto akty Komise. 
 
K čl. I bodu pozn. č. 12 Akceptováno 
K čl. I § 29 a § 30 Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
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písm. e) a § 72 odst. 2 písm. f): 
 Doporučujeme novelizační body 74 a 75 spojit, neboť oba 
v ustanovení § 72 odst. 2 ruší vybrané pododstavce. V závěru bodu 
novely je pak nutné uvést nová označení dosavadních písmen. 
 
K čl. I bodu 93 – k § 76 odst. 2 písm. d) bodu 3: 
 Podle čl. 57 odst. 4 písm. g) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „bod“ nahradit slovem „bodě“. 
 
K čl. I bodu 97 – k § 76 odst. 7 písm. c): 
 Úvodní část novelizačního bodu doporučujeme uvést ve 
znění: „V § 76 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem 
„nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:“, viz čl. 58 odst. 4 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 107 – k § 79e odst. 1 písm. a) 
 Navrhujeme za slovo „konci“ vložit slovo „textu“, dle čl. 58 
odst. 8 písm. f) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 115 – k § 79g odst. 1: 
 S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme slova „písmene v)“ nahradit slovy „odstavce 
1“. 
 
K čl. I bodu 125 – k § 84 odst. 1: 
 Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „V § 84 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova“, dle čl. 
58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 126 – k § 85 odst. 1 písm. a): 
 Navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“, srov. čl. 57 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 129 k § 
86 odst. 2. 
 

Neakceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
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K čl. I bodu 136 – k § 87 odst. 5: 
 Doporučujeme novelizační bod uvést do souladu s čl. 58 
odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády a úvodní část bodu 
uvést ve znění: „V § 87 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje 
slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:“. 
 
K čl. I bodu 140 – k § 88 odst. 1 písm. e): 
 Podle čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo „zrušují“ 
nahradit slovem „zrušuje“. 
 
K čl. III – ke zrušovacímu ustanovení: 
 Připomínáme, že s ohledem na čl. 52 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády je třeba zrušit i jednotlivé novely vyhlášky č. 
328/2004 Sb., tedy vyhlášku č. 380/2011 Sb. a vyhlášku č. 
328/2012 Sb. 
 
K čl. IV – k § 3ab odst. 2 písm. f) zákona č. 252/1997 Sb.: 
 Doporučujeme čl. IV upravit dle čl. 55 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, tedy za text „odst. 2“ vložit text „písm. f)“ a slova „v 
písmenu f)“ vypustit. 

 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 

Ministerstvo financí 
 
 

ZÁSADNÍ PŘIPMÍNKY 

1) Obecně: V rámci Důvodové zprávy materiálu se uvádí u písm. 

g) hospodářského a finančního dopadu, že je možno očekávat 

požadavky na dostatečnou personální kapacitu a nárůst nákladů 

v oblasti věcně provozních výdajů odpovědných úřadů. Blíže 

k dalšímu vyčíslení není v součástech materiálu přistoupeno. 

Z hlediska zachování neutrality v platové a personální oblasti 

požadujeme veškeré dopady spojené s přijetím uvedeného 

návrhu zákona zajistit v rámci dosavadních personálních limitů a 

objemu prostředků na platy, tj. reorganizací, zrušením přirozeně 

utlumených agend, optimalizací procesů v rámci kapitoly, 

Akceptováno 
 
Nicméně bychom se k této připomínce 
rádi ještě vyjádřili. To, že rozsáhlá nová 
evropská úprava daná přímo použitelnými 
předpisy předpokládá požadavky na 
dostatečnou personální kapacitu a nárůst 
nákladů v oblasti věcně provozních 
výdajů odpovědných úřadů, je fakt. 
Požadavek explicitního uvedení do všech 
relevantních částí materiálu včetně 
návrhu usnesení vlády, že změny 
související s přijetím navrženého návrhu 
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či využitím dlouhodobě neobsazených míst v dotčených 

úřadech. Do všech relevantních částí materiálu včetně návrhu 

usnesení vlády požadujeme explicitně uvést, že změny 

související s přijetím navrženého návrhu zákona budou 

realizovány bez nároku na jakékoliv zvýšení personálních 

kapacit a objemu prostředků státního rozpočtu v dotčených 

odpovědných úřadech.  

zákona budou realizovány bez nároku 
na jakékoliv zvýšení personálních kapacit 
a objemu prostředků státního rozpočtu v 
dotčených odpovědných úřadech je pode 
našeho názoru spíše politikou než 
odbornou záležitostí. To, že nebylo 
v materiálu přistoupeno k dalšímu 
vyčíslení nákladů, je objektivně dáno 
zejména fází přípravy prováděcích 
předpisů EU, kdy řada věcí je pro nás 
stále z této úrovně nejasných. Nejsme 
tedy schopni prozatím reálně ani 
odhadovat. Důvodová zpráva tedy byla 
doplněna v obecné části v bodě g) tak, že 
požadavky na dostatečnou personální 
kapacitu a nárůst nákladů v oblasti věcně 
provozních výdajů odpovědných úřadů 
budou primárně řešeny úpravou 
organizační struktury ÚKZÚZ, tedy 
zejména sloučením podobných 
inspekčních a laboratorních činností.  
 

2)  Obecně: Návrh zákona neřeší, který orgán je v postavení 

odvolacího nebo přezkumného orgánu v případě správních 

poplatků. Požadujeme doplnit, že v postavení tohoto orgánu je 

Ministerstvo zemědělství. 

 

Akceptováno 
Byl doplněn nový § 87a. 
 

3) K části první, bodu 22: V § 21 odst. 2 se ve větě první navrhuje 

slova „řízení o přidělení celně schváleného určení“ nahradit 

slovy „celním řízení“. Ve větě druhé se navrhuje slova „Orgán 

odpovědný za celní projednání zásilky“ nahradit slovy „Celní 

úřad“ a na konec věty druhé doplnit slova „a do ukončení 

kontroly provedené Ústavem v celním řízení nerozhodne“. V § 

Akceptováno 
 
Termín celní řízení je vhodnější termín 
než „celně schválené řízení“. Rovněž 
souhlasíme s nahrazením slov „orgán 
zodpovědný za celní projednání“, v ČR je 
to vždy celní úřad (i ve zkráceném celním 
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21 odst. 2 návrhu zákona je nesprávně uvedeno, že se vede 

řízení o přidělení celně schváleného určení. Tato úprava byla s 

přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, zrušena a v 

souladu s tímto Nařízením a zákonem č. 242/2016 Sb., celní 

zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se zboží propouští do 

navrženého celního režimu v rámci celního řízení. Současně 

navrhujeme přesné určení orgánu, který je odpovědný za celní 

projednání zásilky, a upřesnění osudu zásilky v rámci 

probíhajícího celního řízení.  

 

řízení vždy nakonec o propuštění 
rozhoduje CÚ). Celní projednání provádí 
vždy celní úřad (celní správa), za to, že 
bude zásilka celně projednána, odpovídá 
dovozce nebo osoba jím určená 
(deklarant). Osud zásilky se řídí § 26 
návrhu zákona s ohledem na riziko, které 
konkrétní zásilka představuje. 
 

4)  K části první, bodu 82: V § 73a odst. 1 písm. a) 
navrhujeme slovo „nepředloží“ nahradit slovy „nedoloží 
vydání platného“. V § 73a odst. 1 písm. b) navrhujeme 
slovo „předložením“ nahradit slovy „doložením vydání 
platného“.  

Odůvodnění: Podle navrženého znění zákona celní úřad 
při dovozu přípravků a pomocných prostředků (dále jen „zboží“) 
nepropustí zboží do celního režimu volného oběhu, pokud 
dovozce nepředloží povolení k uvedení na trh a používání podle 
čl. 28 nařízení (ES) 1107/2009. V praxi se však požadavek 
na fyzické předložení povolení jeví problematicky realizovatelný, 
a to zejména pro přepravní společnosti. Povolení je vydáváno 
pro výrobce zboží (který si o něj zažádá) a obsahem tohoto 
povolení je i přesné složení výrobku, které si výrobce s ohledem 
na konkurenci hájí. Je tedy zřejmé, že většina dovozců 
(přepravních společností) není výrobcem zmíněného zboží 
a tudíž povolení tak, jak je navrhováno v § 73a odst. 1 zákona, 
při dovozu nebude schopna předložit.  

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby byl dovozce povinen 
doložit celnímu úřadu před propuštěním zboží do celního režimu 
volného oběhu, že ÚKZÚZ vydal povolení dle čl. 28 nařízení 

Akceptováno 
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(ES) 1107/2009.  

 

5) K části první, bodu 101: V § 79 odst. 3 se uvádí, že „O 
náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu a kontrolu 
provedenou na základě stížnosti rozhodne Ústav. Tato 
náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji Ústav“.  

Vzhledem k tomu, že celní úřady budou tato plnění vymáhat, 
není zřejmé, zda se bude jednat o správní rozhodnutí. Mělo by 
to zde být uvedeno. Není také zřejmé, zda kontrolu na základě 
stížnosti bude hradit vždy držitel povolení nebo, když bude 
stížnost neoprávněná, zda ji bude hradit stěžovatel.  

 

Vysvětleno/Akceptováno jinak 
Znění § 79 odst. 3 bylo mírně poupraveno 
s ohledem na sladění úpravy jednotlivých 
speciálních předpisů v gesci MZe, které 
aktuálně novelami reagují na nařízení 
(EU) 2017/625.  
Nově navrhované znění: 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
paušální částku nákladů za kontrolu podle 
čl. 79 odst. 2 písm. c). O náhradě nákladů 
za tuto kontrolu rozhodne Ústav na 
základě nařízení (EU) 2017/625. Tato 
náhrada je příjmem státního rozpočtu, 
vybírá ji Ústav. 
Odkaz na kontroly na základě stížnosti byl 
odstraněn. 
 

6) K části čtvrté: Požaduje se, aby byly všechny nenormativní 
odkazy v části čtvrté, tj. v novelizačních bodech 2, 4 až 6 a 
8 až 17, nahrazeny odkazy normativními. V případě odkazů 
na zákony a jiné právní předpisy České republiky například 
ve tvaru: „podle zákona upravujícího…“, resp. „podle 
zákona o…“ bez uvedení poznámek pod čarou, které samy 
o sobě nemají normativní charakter a jejich výskyt je v 
právním řádu spíše nežádoucí (srov. např. Filip, Jan - 
Poznámky pod čarou jako problém legislativy a judikatury 
[Systém ASPI]. PrZp. - Právní zpravodaj [cit. 2018-11-2]. 
ASPI_ID LIT15399CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 
2336-517X, případně nález ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 
485/98). V případě přímo použitelných předpisů Evropské 
unie se dává ke zvážení aktualizace pojmu „Evropské 
společenství“ na „Evropská unie“ a dále je třeba zavést 
normativní odkazy znějící například „podle přímo 

Akceptováno 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh“. Protože metodická 
příručka k implementaci evropského práva stanoví, že mají 
být v těchto případech poznámky pod čarou uvedeny, je 
třeba je v tomto případě i přes výše řečené uvést. 
Ministerstvo financí je připraveno na reformulaci dotčených 
ustanovení spolupracovat. 

Připomínky: 
 

1) K důvodové zprávě, bodu g): Předkladatel se nevyjadřuje 
k dopadům na obce, resp. obecní úřady: 

- V předloženém textu nenalézáme žádné kvantifikace dopadů 
na územní správu v přenesené působnosti, které by tvrzení 
obsažené v bodě g) DZ vztahovalo vůči obcím (pro vyčíslení se 
používá Metodika stanovení plánování nákladů na výkon státní 
správy, která je dostupná z odkazu: 
https://ria.vlada.cz/dokumenty/). 
 
- V textu zvláštní části DZ na str. 18 k bodům 78 až 81 (§ 73) se 
navíc mimo jiné uvádí, že „se zrušuje povinnost obecních úřadů 
přijímat oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu 
škodlivých organismů; … a dále „se povinnost obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností projednávat ve svých obvodech 
přestupky a ukládat odstranění zjištěných nedostatků se 
stanovením lhůty týká všech škodlivých organismů (nejen 
plevelů), které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a 
neudržované nezemědělské půdy.“, a to s doplněním 
předkladatele, že „Dosavadní praxe s využíváním tohoto 
ustanovení ukázala, že případy, které řeší šíření škodlivých 
organismů rostlin v obcích a městech, se týkají nejen 
neparazitických rostlin, ale rovněž ostatních škodlivých 
organismů rostlin …“. 

- Požadavky na odbornou způsobilost se sice návrhem mění, dle 
našeho názoru však nikoli u zaměstnanců obecních úřadů. 

 
Akceptováno 
 
Není jednoduché v tomto případě 
kvantifikovat dopad na územní 
samosprávu v přenesené působnosti, 
s ohledem na to, že jde těžko odhadnout, 
nakolik je vytěžuje aktuálně platná a 
účinná úprava…  
Podle našeho názoru však návrh 
nezakládá nové finanční dopady na 
rozpočty obecních úřadů. V tomto duchu 
byla doplněna i DZ. 
Případů řešení nesouladu s dodržováním 
povinností souvisejících s potlačováním 
škodlivých organismů, které se šíří z 
neobdělávané zemědělské půdy a 
neudržované nezemědělské půdy, je cca 
do deseti ročně. Z povinnosti obecních 
úřadů řešit takové případy jsou přitom 
vyjmuty případy výskytu škodlivých 
organismů regulovaných podle nařízení 
(EU) 2016/2031. V tomto duchu byla i 
doplněna DZ. 
 
Požadavky na odbornou způsobilost 
zaměstnanců obecních úřadů se nemění. 
V tomto duchu byla i doplněna DZ. 
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Přes absenci informací o dopadech na obce v přenesené 
působnosti v materiálu dovozujeme z výše uvedeného, že pokud 
návrhem nějaké vzniknou, tak nevýrazné proti současné praxi. 
Domníváme se tedy, že tvrzení předkladatele obsažené v bodě 
g) DZ (str. 5) se týká obecních úřadů jen bagatelně, pokud 
vůbec, což by mělo v textu citovaného bodu výslovně zaznít. 

2) K důvodové zprávě, zvláštní části: Ve zvláštní části důvodové 
zprávy chybí odůvodnění o nabytí účinnosti dnem 14. prosince 
2019 – nutno doplnit.  

3) K materiálu, části první, bodu 8: V souvislosti se zrušením § 2 
odst. 2 písmena a) až c), e), f) a j) až o) zákona je ve srovnávací 
tabulce uveden mimo jiné odkaz na čl. 3 bod 39) Nařízení EU 
2017/625 o úředních kontrolách, který zní: „místem výstupu“ 
stanoviště hraniční kontroly nebo jiné místo určené členským 
státem, ve kterém zvířata spadající do oblasti působnosti 
nařízení (ES) č. 1/2005 opouštění celní území Unie“. Definice 
místa výstupu a odkaz na ni je dle našeho názoru nepřesná. 
Nařízení ES 1/2005 se týká pouze ochrany zvířat během 
přepravy, ale není zde již zmíněno jiné zboží, jako je tomu 
například u definice „zásilky“ (viz. čl 3 bod 37 nařízení EU 
2017/625). 

Úkony prováděné v místě hraniční kontroly na místě výstupu 
podle definice v čl. 3 bod 39) nařízení EU 2017/625 by měly být 
prováděné pouze za účelem zjištění, jakým způsobem je 
nakládáno s přepravovanými zvířaty a nikoli za účelem zjištění 
spojených s rostlinolékařskou kontrolou (viz předmět úpravy v § 
1 zákona).  

S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby předkladatel v § 2 
zákona uvedl definici pojmu „místo výstupu“ obdobně, jako je 
tomu u definic v čl. 3 bod 37) nebo 40) Nařízení EU 2017/625 o 
úředních kontrolách.  

4) K části první, bodu 21: Slovo „poznámky“ doporučujeme 

 
Souhlasíme… (i s ohledem na vynětí tzv. 
regulovaných škodlivých organismů dle 
nařízení (EU) 2016/2031). Byla doplněna 
DZ. 
 
Akceptováno 
Byla doplněna DZ: Účinnost zákona se 
navrhuje na 14. prosince 2019 s ohledem 
na datum použitelnosti nařízení (EU) 
2016/2031 i nařízení (EU) 2017/625, která 
jsou prostřednictvím návrhu zákona 
implementována do českého právního 
řádu. 
 
Akceptováno jinak 
V rozdílové tabulce byl odkaz na čl. 3 bod 
39) nařízení (EU) 2017/625 uveden 
chybně. Čl. 3 bod 39) citovaného nařízení 
mluví skutečně pouze o zvířatech, 
protože se rostlin a rostlinných produktů 
vůbec netýká (jde o veterinární záležitosti 
v souvislosti s exportem zvířat). Pro 
rostliny a rostlinné produkty se místo 
výstupu nestanovuje. Rozdílová tabulka 
bude tedy upravena, ale s ohledem na to, 
že zákon nevyužívá pojmu „místo 
výstupu“, v § 2 návrhu zákona 
předkladatel definici uvádět nebude. 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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nahradit slovem „poznámku pod čarou“.  

5) K části první, bodu 23: Uvozující větu je nutno upravit takto: „§ 
22 zní:“. (dosavadní poznámka pod čarou č. 17 se neruší a 
jedná se o stejný její text).  

6) K části první, bodu 28: Uvozující větu je nutno upravit takto: „§ 
26 zní:“. (viz poznámka k bodu 23). Současně doporučujeme 
prověřit existenci poznámky pod čarou č. 14, která má být 
zrušena – podle systému ASPI se již v textu zákona 

nevyskytuje.  

7) K části první, bodu 34: V textu tohoto bodu je podle Přílohy č. 
5 Čl. II bodu 1 LPV vyznačeno zajištění implementace právního 
předpisu EU, a to jejím podtržením. Avšak identifikační číslo 
(CELEX) příslušného předpisu EU pod textem tohoto bodu 
uvedeno není – nutno doplnit. Obdobně je nutno takto upravit i 

body 38, 42 a 43.  

8) K části první, bodu 35: Slova „V § 31a odst. 4 se na konci 
textu“ je nutno nahradit slovy „V § 31a se na konci textu 

odstavce 4“.  

9) K části první, bodu 50: Text, který se navrhuje doplnit na 
konec odstavce 1, je třeba označit jako odstavec 2. Současně je 
třeba následující odstavce přečíslovat a text „písmene b)“ 
nahradit textem „odstavce 1 písm. b)“. Zároveň doporučujeme 
za slovo „přípravku“ doplnit slova „podle odstavce 1“. 

10) K části první, bodu 52: Slovo „vkládají“ je nutno nahradit 

slovem „doplňují“. Obdobně takto je nutno upravit i bod 53.  

11)  K části první, bodu 60: Slova „v písmenu b)“ doporučujeme 

nahradit slovy „na konci písmena b)“.  

12)  K části první, bodu 69: Text „V § 72 odst. 1“ doporučujeme 

nahradit slovy „V § 72 úvodní části ustanovení odstavce 1“.  

13)  K části první, bodu 83: Pod textem tohoto bodu je uvedeno 
identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu EU. Avšak 

 
 
Neakceptováno 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Neakceptováno 
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zajištění implementace právního předpisu EU jejím podtržením 

není – nutno doplnit (Příloha č. 5 Čl. II bod 1 LPV).  

14)  K části první, bodu 97: Doporučujeme před slovo „doplňuje“ 

vložit spojku „a“.  

15)  K části první, bodu 100: Text § 79 odst. 1 doporučujeme 

přeformulovat tak, aby neobsahovat tzv. závětí.  

16)  K části první, bodu 107: Za slova „na konci“ je nutno vložit 
slovo „textu“, na začátek doplňovaného textu vložit čárku a 

naopak na konci doplňovaného textu čárku vypustit.  

17)  K části první, bodu 115: Je třeba vypustit nadbytečné 

uvozovky za slovem „zrušuje“.  

18)  K části první, bodu 124: V úvodní části tohoto bodu je nutno 
za text „§ 82“ vložit slova „včetně nadpisu“.  

19)  K části první, bodu 125: Slova „Na konci textu § 84 odst. 1“ je 

nutno nahradit slovy „V § 84 se na konci textu odstavce 1“.  

20)  K části první, bodu 126: Znění tohoto bodu doporučujeme 
upravit takto: „V § 82 odst. 1 písm. a) se text „§ 82 odst. 2“ 
nahrazuje textem „§ 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo f)“ a text „§ 
82 odst. 5 se nahrazuje textem „§ 82 odst. 7,“.  

21)  K části první, bodu 128: Doporučujeme za text „V § 86 odst. 
1“ vložit slova „větě páté“.  

22)  K části první, bodu 129: Znění tohoto bodu doporučujeme 
upravit takto: „V § 86 odst. 2 se text „ § 82 odst. 2“ nahrazuje 
textem „§ 82 odst. 3 písm. a) až c)“ a text „§ 82 odst. 5“ se 

nahrazuje textem „§ 82 odst. 7“ a na konci odstavce 2“ … .“.  

23)  K části první, bodu 130: Za slovy „na konci odstavce“ je nutno 

vložit číslo „3“.  

24)  K části první, bodu 140: Slovo „slova“ je nutno nahradit 

slovem „text“ a slovo „zrušují“ slovem „zrušuje“.  

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Neakceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
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25)  K části druhé: Upozorňujeme, že v souladu s čl. 52 odst. 1 
LPV je třeba zrušit i novely vyhlášky č. 328/2004 Sb. 

26)  K části čtvrté: V úvodní větě je třeba ve výčtu zákonů text 
„zákona č. 344/2013 Sb.“ nahradit textem „zákonné opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb.“, doplnit „zákona č. 229/2016 Sb.“ a 
vypustit „zákona č. 229/2017 Sb.“, nejedná se o novelu zákona. 
Na konci úvodní věty za „zákona č. 90/2018 Sb.“ doplnit „zákona 
č. 171/2018 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb.“, jedná se o poslední 
novely zákona a poté vypustit text „a zákona č. 179/2018 Sb.“, 
nejedná se o novelu zákona.  

27)  K části čtvrté, bodu 1: Za slovem „osvědčení“ je nutno umístit 
odkaz na poznámku č. 49.  

28)  K části čtvrté, bodu 2: Pod textem tohoto bodu je nutno uvést 
na samostatný řádek znění poznámky pod čarou č. 49a, protože 
je ve znění tohoto bodu poprvé uveden odkaz na tuto 
poznámku. Text poznámky pod čarou č. 49a, který je uveden v 
bodě 4, je nutno vypustit.  

29)  K části čtvrté, k bodu 3 a 7: Doporučuje se nahradit text 
„poznámce pod nadpisem“ textem „ustanovení“.  

30)  K části čtvrté, bodu 18: V čísle 3000 se požaduje doplnit 
mezera mezi číslicí „3“ a „0“ tak, aby novelizační bod odpovídal 
aktuálnímu textu sazebníku k zákonu o správních poplatcích.  

31)  K části čtvrté, bodu 9: Text bodu 9 je třeba uvést takto: „9. 
V položce 82 písmeno b) zní: „b) povolení pomocného 
prostředku na ochranu rostlin 49) Kč 200“.“. 

32)  K části čtvrté, bodu 14: Doporučuje se doplnit tučně nadpis 
„Položka 85“.  

 

 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno jinak 
V souvislosti s připomínkou č. 6 došlo ke 
změně nenormativních odkazů na 
normativní. 
 
Akceptováno 
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Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

K části první 
 

1. K čl. I, bodu 20 
             V bodě 20 doporučujeme uvést, že poznámka pod čarou č. 
6 se zrušuje. 
 

2. K čl. I, bodu 46 
V bodě 46 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády slovo „ustanovení“ nahradit slovem 
„paragrafu“. 
 

3. K čl. I, bodu 52 a 53 
             V bodech 52 a 53 doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 
písm. d) Legislativních pravidel vlády slovo „vkládají“ nahradit 
slovem „doplňují“. 
 

4. K čl. I, bodu 81, 103, 110,139 
V bodech 81, 103, 110 a 139 doporučujeme slovo „text“ 

nahradit slovem „slova“ a v bodě 81 a 139 slovo „textem“ nahradit 
slovem „slovy“. 

 
5. K čl. I, bodu 126, 129, 140 

V bodech 126, 129 a 140 doporučujeme slovo „slova“ 
nahradit slovem „text“ a v bodě 129 slovo „slovy“ nahradit slovem 
„textem“. 
 

 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 

K části druhé 
 

6. K čl. III  
       V souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nadpis „Zrušovací ustanovení“ uvést tučně velkými 
písmeny. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K části třetí  
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7. K čl. IV 

       Znění  čl. IV doporučujeme uvést do souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády.  
 
 

 
Akceptováno  

K části čtvrté 
 

8. K čl. V, úvodní větě 
       Z výčtu novel, které měnily zákon č. 634/2004 Sb., 
doporučujeme vypustit zákon č. 229/2017 a zákon č. 179/2018 Sb. 
a doplnit zákon č. 229/2016 Sb., zákon č. 171/2018 Sb. a zákon č. 
193/2018 Sb. 
 

 
 
Akceptováno  

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

Připomínka: 

1. K platnému znění, k § 79a odst. 3 návrhu zákona 
doporučujeme tučně označit slova „a 2“, jakožto označení 
provedené změny, a to z důvodu zajištění přehlednosti 
provedené změny a souladu s vyznačením ostatních změn.  
 

Akceptováno  

Ministerstvo obrany 
 
 

1) K Hlavě VI § 72 odst. 2: 
Doporučujeme doplnit do § 72 odst. 2 nové písm. f), které zní: „f) 
povoluje letecké aplikace přípravků podle § 52.“ 
 
Odůvodnění: 
V § 72 chybí zmocnění Ústavu k povolování leteckých aplikací 
podle § 52. 
Tato připomínka je doporučující.  

 
 

 

Vysvětleno 
Tato kompetence spadá pod obecné 
vymezení v § 72 odst. 1 písm. c). 

 
2) K Hlavě VI § 76 odst. 2: 

Požadujeme do § 76 odst. 2 doplnit nové písm. e), které zní: „e) 
na základě podnětu Výzkumného ústavu lesního 

Vysvětleno 
Ústav nemůže nařizovat mimořádná 
rostlinolékařská opatření na podnět 
zákonem konkrétně stanoveného 
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hospodářství a myslivosti". 
 
Odůvodnění: 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti má 
prostřednictvím Lesní ochranné služby aktuální informace o 
intenzitě výskytu škodlivých organismů v lesním prostředí a 
náležitou odbornou úroveň k vyhodnocení krizové situace, 
týkající se lesního hospodářství. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

subjektu, ale vždy musí danou situaci sám 
ve své odpovědnosti vyhodnotit 
(samozřejmě i s pomocí dat poskytnutých 
třetí osobou – včetně VÚLHM) a na 
základě prokázaných skutečností ve 
správním řízení s vlastníkem dotčeného 
pozemku rozhodnout, zda a jaká opatření 
nařídí. 
Toto řízení pochopitelně může zahájit 
např. na podnět třetí osoby, včetně 
VÚLHM, takové ustanovení je však 
nadbytečné dávat do zvláštního zákona, 
neboť platí obecně.  
 

 
3) K Hlavě IX § 86 odst. 1: 

Ustanovení § 86 odst. 1 v tučně vyznačené části považujeme za 
věcně nesprávné: „Dále se držitele osvědčení prvního stupně 
považuje osoba, která absolvovala zaměstnavatelem 
organizovaný kurz, sloužící k doplnění znalostí pro aplikaci 
přípravků, a to pro výkon práce tohoto zaměstnavatele. Toto 
osvědčení platí do konce kalendářního roku, v němž 
proškolená osoba kurz absolvovala. Tento kurz je možné 
absolvovat nejdřív za 2 roky od absolvování předchozího 
kurzu." Ustanovení požadujeme upravit tak, aby osoba 
absolvující zmiňovaný kurz, a to i opakovaně ve stanovené 
době, mohla být kontinuálně považována za držitele osvědčení 
prvního stupně. 
 
Odůvodnění: 
Citované ustanovení považujeme za věcně nesprávné z důvodu 
zakotvení nepřiměřeného omezení pro držitele osvědčení 
prvního stupně. Z citovaného ustanovení vyplývá, že mezi 
platností osvědčení, která je datována do konce kalendářního 
roku a možností absolvování dalšího kurzu je časová pauza, kdy 

Vysvětleno 
Nejde o věcnou nesprávnost, ale o záměr 
zákonodárce. V případě kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem se 
nejedná o způsob získání odborné 
způsobilosti (absolvent nezískává 
osvědčení prvního stupně, pouze se 
považuje za držitele osvědčení prvního 
stupně). Ustanovení cílí na výjimečné 
případy, způsobené nenadálou a 
neplánovanou situací, např. 
neočekávaným výpadkem pracovníků 
během sezóny. Této možnosti nelze 
zneužívat a opakovat tento jednodušší 
způsob získání způsobilosti za 
normálních okolností. Tím by naopak 
docházelo k nepřiměřenému zpřísnění a 
neodůvodněným rozdílům ve srovnání s 
žadateli o odbornou způsobilost, kteří ji 
získají složitějším a finančně náročnějším 
způsobem. 
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nelze odbornost vykonávat. Není známo, zda je to úmysl 
zákonodárce nebo opomenutí kontinuity vykonávané odbornosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Připomínky nad rámec zákona: 
 

4) K Hlavě II § 5 odst. 3: 
Doporučujeme doplnit do ustanovení výraz „písemně pověřená 
osoba". Takže celé ustanovení by znělo: „Profesionální 
uživatel, nebo jím písemně pověřená osoba, zaznamenává 
údaje o vlastním sledování výskytu škodlivých organismů, o jim 
použitých přípravcích a o vyhodnocení úspěšnosti jim 
provedených opatření na ochranu rostlin způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem.“ 
 
Odůvodnění: 
Nejedná se o přímou aplikaci, pouze o evidenci, kterou by mohla 
zaznamenávat i osoba s náležitými znalostmi k tomuto účelu 
profesionálním uživatelem určená. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 
Zákonem takto stanovená povinnost 
profesionálnímu uživateli znamená, že ji 
nemusí vždy provádět osobně, ale musí 
zajistit její provedení, jelikož je odpovědný 
za výsledek. To má oporu v § 79e odst. 1 
písm. a) bodu 1, když určuje sankci za 
přestupek za porušení tohoto ustanovení 
pouze pro právnické a podnikající fyzické 
osoby, nikoliv ovšem pro osoby fyzické, 
tedy dělníky. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

Zásadní připomínky: 

1. K novelizačnímu bodu 124, § 82 odst. 1: Žádáme slova 
„s ukončeným vysokoškolským vzděláním zemědělského 
nebo přírodovědeckého směru.“ nahradit slovy 
„s vysokoškolským vzděláním v oblasti vzdělávání 
Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí 
nebo vysokoškolské vzdělání uvedenému vzdělání 
odpovídající“, a to z toho důvodu, aby byla užita 
terminologie v souladu s nařízením vlády o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství, zákonem o vysokých 
školách a zvláště pak přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. Dovětek „vysokoškolské vzdělání uvedenému 
vzdělání odpovídající“ pak zahrnuje všechny ty dosavadní 

 
Akceptováno 
 
S ohledem na připomínku MŠMT č. 3 
došlo navíc k doplnění oboru Lesnictví a 
dřevařství. 
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programy, které nespadaly podle předešlé právní úpravy do 
oblastí vzdělávání. 

 

 
2. K novelizačnímu bodu 124, § 82 odst. 3 písm. a): 

Žádáme upravit text následujícím způsobem proto, aby bylo 
ustanovení v souladu se zákonem o vysokých školách a 
jeho terminologií: „a) získala vysokoškolské vzdělání 
v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí se 
zaměřením na rostlinolékařství nebo vysokoškolské 
vzdělání uvedenému vzdělání odpovídající,“. 
 
Slovo „akreditovaného“ je nadbytečné vypustit, a to z toho 
důvodu, že všechny typy studijních programů (bakalářský, 
magisterský a doktorský) musí být akreditovány podle 
zákona o vysokých školách. Výčet všech typů studijních 
programů, které zná zákon o vysokých školách, je také 
nadbytečný. Využívání oblastí vzdělávání pak vychází 
zejména z přílohy č. 3 k zákonu o vysokých školách. 

 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

 
3. K novelizačnímu bodu 124, § 82 odst. 3 písm. b): 

Žádáme text ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) nahradit 
takto: „je absolventem programu celoživotního vzdělávání 
se zaměřením na rostlinolékařství uskutečňovaného na 
vysoké škole, která zároveň uskutečňovala studijní program 
v oblastech vzdělávání Zemědělství, Lesnictví a dřevařství 
nebo Biologie, ekologie a životní prostředí nebo studijní 
program odpovídající těmto studijním programům určený 
pro absolventy studijních programů z jiných oblastí 
vzdělávání.“ Uvedená úprava je navrhována z důvodu 
sladění terminologie se zákonem o vysokých 
školách, nařízením vlády o oblastech vzdělávání ve 
vysokém školství, a zvláště pak přílohou č. 3 k zákonu o 
vysokých školách.  

 
Akceptováno 
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4. K novelizačnímu bodu 124, § 82 odst. 3 písm. d):   Dané 
ustanovení žádáme formulovat takto: "získala střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (...) nebo 
vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání (…)" a doplnit 
příslušné názvy oborů podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

 

 
Akceptováno 
 

 
5. K novelizačnímu bodu 124, § 82 odst. 3 písm. e): Dané 

ustanovení žádáme formulovat takto: "získala střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání (...) nebo 
vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání (…) a odbornou 
praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékařství.“ a doplnit 
příslušné názvy oborů podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

 

 
Akceptováno 
 

 
6. K novelizačnímu bodu 124, § 82, odst. 3, písm. f): Jelikož 

na úrovni právní předpisů nejsou profesní kvalifikace 
detailně členěny a blíže regulovány jejich názvy, 
navrhujeme přeformulovat bez uvádění názvů kvalifikací 
například takto: „f) získala osvědčení o profesní kvalifikaci 
pro činnost zemědělského poradenství pro ochranu rostlin 
nebo rostlinolékaře“. Upozorňujeme však na skutečnost, že 
profesní kvalifikace pro rostlinolékaře zatím neexistuje. Na 
základě žádosti MZE je možné iniciovat její tvorbu. 

 

 
Akceptováno 
 
Jsme si vědomi skutečnosti, že profesní 
kvalifikace pro rostlinolékaře zatím 
neexistuje. Se zavedením této profesní 
kvalifikace počítáme. 

 
7. K novelizačnímu bodu 133, § 86a odst. 2 písm. b): 

Žádáme nahradit slova „zemědělského nebo biologického 
zaměření“ slovy „v oblasti vzdělávání Zemědělství nebo 
Biologie, ekologie a životního prostředí nebo vysokoškolské 
vzdělání uvedenému vzdělání odpovídající, “, a to z důvodu 
sladění terminologie s nařízením vlády o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství, zákonem o vysokých 

 
Akceptováno 
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školách a zvláště pak přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. V návaznosti na to se jeví jako nezbytné také 
upravit nebo doplnit slova „stejného zaměření“ například na 
„ve stejných oblastech“. 

 
Připomínky: 

1. K novelizačnímu bodu 35, § 31a odst. 4: V souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády by mělo toto 
ustanovení znít takto: „35. V § 31a se na konci textu odstavce 
4 doplňují slova …“. Doporučujeme upravit.  

2. K bodům 52 a 53, § 51 odst. 2 a § 51 odst. 3: Zde mají být 
v souladu s výše uvedeným článkem Legislativních pravidel 
vlády správně uvedena slova „doplňují“ místo „vkládají“. 
Doporučujeme upravit. 

3. K novelizačnímu bodu 125, § 84 odst. 1: Toto ustanovení 
doporučujeme upravit stejným způsobem, jako doporučujeme 
u novelizačního bodu 35. 

K novelizačnímu bodu 140, § 88 odst. 1 písm. e): V souladu s čl. 
56 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme nahradit 
výraz „slova“ výrazem „text“. 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 

Ministerstvo zdravotnictví 
 

 

Zásadní připomínka: 
1. K bodu 35 novely – § 31a odst. 4  
Požadujeme novelizační bod č. 35 vypustit. 
Nesouhlasíme s principem, že zveřejňované etikety Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nemusí být 
přezkoumávány z pohledu své správnosti a odpovídat tak platnému 
povolení, ale jsme toho názoru, že veřejnost, a to zejména ta 
odborná, má mít možnost získat relevantní informace o povolených 
přípravcích na ochranu rostlin (POR). Rozumíme ale stávající 
situaci, kdy je pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský jen velmi obtížně dosažitelné, aby štítky/etikety POR, 
byly v souladu s platným povolením.  

Vysvětleno 
To, co autor připomínky požaduje jako 
alternativu se již aktuálně děje. ÚKZÚZ 
zveřejňuje podmínky povolení POR, tj. 
příslušnou část výrokové části rozhodnutí 
obsahující všechny podmínky povolení 
POR prostřednictvím registru přípravků 
na ochranu rostlin, který je dostupný 
online na internetových stránkách 
ÚKZÚZ. 
S ohledem na hlubší analýzu dané věci 
předkladatel navrhuje, aby byl tento bod 
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Alternativně proto požadujeme, nebude-li novelizační bod č. 35 
vypuštěn, aby s přijetím tohoto novelizačního bodu bylo zároveň 
uloženo Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 
zemědělskému zveřejňovat podmínky povolení POR, tj. 
příslušnou část výrokové části rozhodnutí obsahující všechny 
podmínky povolení POR. Toto opatření by nezakládalo 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému 
povinnost zpětně zveřejňovat podmínky povolení již povolených 
POR, ale pouze podmínky povolení POR povolených po nabytí 
účinnosti novely zákona, popř. již povolených POR v případě 
provedené změny povolení. 
 
Odůvodnění: S ohledem na směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, je žádoucí, aby spotřebitelé tj. profesionální 
uživatelé měli možnost při plánování používání POR vybírat 
přípravky dostatečně účinné na daný cílový organismus s nižší 
nebezpečností, přičemž tyto informace musí být jednoduše 
dostupné a k dispozici. Jako alternativní řešení navrhujeme 
zveřejňování vydaných podmínek povolení, jež jsou součástí 
rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústave 
zemědělského. Obdobná praxe bude aplikována v případě 
biocidních přípravků od konce tohoto roku, kdy Ministerstvo 
zdravotnictví vkládá do registru pro biocidní přípravky i veřejné 
verze hodnotících zpráv (obdoba DAR). 
 

novely modifikován tak, že se zrušuje celý 
§ 31a odst. 3 i 4. K tomuto závěru nás 
vede zejména zpětné zamyšlení se nad 
vývojem tohoto ustanovení, tedy to, co 
bylo jeho cílem a účelem na počátku. 
V rámci první vývojové etapy (rok 2010) 

se Agrární komora (dále jen „AK“) začala 

dotazovat, zda budou zemědělci 
penalizováni v případě použití přípravku 
na ochranu rostlin (dále jen „POR“) 
v souladu s etiketou, která ale 
neodpovídá rozhodnutí ÚKZÚZ. AK se 
dostává informace, že pro ně je z nařízení 
závazná etiketa, nikoli rozhodnutí a při 
případném zjištění rozporu mezi etiketou 
a registrem POR, mají kontaktovat 
ÚKZÚZ. AK sdělila, že problém nastává 
při plánování nákupu, kdy jej vybírají 
podle registru POR a tam uvedených 
omezení a plodin. Následně, kdy jim je 
přípravek dodán, stávalo se, že na etiketě 
našli něco jiného a přípravek nemohli 
použít. Dožadovali se tedy přístupu ke 
skutečnému znění etikety. Tímto ÚKZÚZ 
však nedisponoval, nicméně bylo 
rozhodnuto tehdejším vedením, že by se 
takovému požadavku mělo vyjít vstříc. 
Původně byly pouze rozeslány dopisy 
držitelům povolení k POR, kdy menší část 
etikety zaslala, ostatní nikoliv. Zaslané 
etikety byly zveřejněny s upozorněním, že 
jde o nekontrolované texty zveřejněné na 
žádost pěstitelů. Dále se však tlakem 
vyvíjela i úprava zákonná, nicméně tato 
úprava nesledovala cíl, o kterém se 
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hovoří v připomínce. Cílem nebylo 
zveřejnit etiketu souladnou s 
rozhodnutím, ale to, co může být reálně 
nalepeno na balení POR. 
Po ústním vypořádání připomínek s MZd 
je nutno dodat, že ÚKZÚZ připravuje 
rozšíření informací v online registru 
přípravků na ochranu rostlin, aby 
zahrnovaly celou výrokovou část 
vztahující se k návodu použití (včetně 
informací k ochraně zdraví lidí). Pokud se 
jedná o § 31a odst. 3 není třeba se 
obávat snížení informovanosti laické či 
odborné veřejnosti. Všechny potřebné 
oficiální informace budou zaneseny v 
registru přípravků na ochranu rostlin. Jak 
již bylo popsáno výše zveřejňování etiket 
zaslaných držiteli povolení bylo velmi 
problematické a zveřejňování informací 
na internetových stránkách ÚKZÚZ mimo 
registr přípravků na ochranu rostlin bylo 
spíše zmatečné. 

 
2. K bodu č. 38 - § 38 
Požadujeme novelizační bod č. 38 vypustit. 
 
Odůvodnění: Obsah zrušovaných odstavců 1 a 2 vnímáme jako 
procesní pravidla na vnitrostátní úrovni navazující na přímo 
použitelný předpis EU, přičemž nikterak nerozporujeme skutečnost, 
že vydání povolení POR na základě žádosti o vzájemné uznání by 
nemělo trvat déle, než 120 dnů, jak je požadováno v použitelném 
postupu podle čl. 42 odst. 2 nařízení EP a R (EU) č. 1107/2009 
(nařízení o POR). 
Zároveň uvádíme, že případné zkrácení termínu stávajících 75 dnů 
pro Ministerstvo zdravotnictví je možné v naléhavých případech po 

Částečně akceptováno 
Navrhujeme zachovat lhůtu 75 dnů pro 
MZd s tím, že zbytek úpravy bude 
vypuštěn. 
 
Návrh: 

(1) V případě vzájemného uznávání 
povolení podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie vydá 
Ministerstvo zdravotnictví závazné 
stanovisko do 75 dnů. 

 
Odstavec 2 bude zrušen a odstavec 3 
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předchozí domluvě, avšak nelze souhlasit s úplným vypuštěním 
této lhůty, neboť pro vydání závazného stanoviska obecné lhůty dle 
správního řádu nepostačují a je třeba zachovat procesní úpravu v 
této oblasti v takové podobě, aby byl zajištěn výkon této správní 
činnosti a byla zaručena elementární právní jistota všech 
dotčených subjektů. 
 

 

zůstane zachován s označením 2.  
S ohledem na působení obecného 
ustanovení § 33, je zřejmé, že závazné 
stanovisko MZd vychází z hodnocení 
Státního zdravotního ústavu.  

3. K bodu č. 47 (§ 50)  
Požadujeme zachování stávajícího znění § 50. 
 
Odůvodnění: Omezování používání vysoce nebezpečných 
přípravků je plně v souladu s Národním akčním plánem pro 
bezpečné používání POR. Používání přípravků klasifikovaných 
jako Acute tox. 1 a Acute tox. 2 by podle našeho názoru mělo být 
limitováno. K návrhu opatření přivítáme podrobnější diskuzi v rámci 
vypořádání připomínek. 

 

Vysvětleno 
Aplikační praxe stávajícího ustanovení 
jasně ukázala, že rozhodování státní 
správy o používání přípravků v 
konkrétních případech nemůže fungovat 
ve smyslu snižování jejich používání. 
Pokud je přípravek povolen k použití dle 
jasně stanovených podmínek v 
rozhodnutí, je plně na jeho profesionálním 
uživateli, aby zvážil podmínky, okolnosti a 
nezbytnost použití právě tohoto 
konkrétního přípravku. Státní správa je v 
těchto a dalších případech plně 
odpovědná za provádění kontroly, zda byl 
přípravek použit v souladu s podmínkami 
použití. V rámci vypořádání a osobního 
setkání se zástupci MZd byla navržena 
změna stávající praxe. Aktuálně se již do 
rozhodnutí o povolení takto 
klasifikovaných přípravku včleňuje 
povinnost uvést na etiketu, že uživatel 
takové přípravku má povinnost 48 hodin 
před aplikací informovat o tomto místně 
příslušnou krajskou hygienickou stanici 
jako orgán ochrany veřejného zdraví. 
Došlo k dohodě, že se nastaví spolupráce 
mezi orgány v gesci MZd i MZe a výměna 
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těchto informací. ÚKZÚZ, pokud bude o 
takové aplikaci vědět, se může v rámci 
rizikové analýzy připravit a zaměřit na její 
kontrolu. V tomto duchu byla i 
dopracována důvodová zpráva. 
 

 
4. K bodu 56 novely – § 53 odst. 1.  
Požadujeme novelizační bod č. 56 vypustit. 
 
Odůvodnění: S ohledem na časté změny maximálních limitů reziduí 
nelze zaručit dostatečnou bezpečnost potravin a dodržení limitů 
reziduí v potravinách, neboť předkladatelem navrhovaná změna 
znamená faktické rozmělnění požadavků na rozsah a dostupnost 
informací uváděných při internetovém prodeji. 
Dále na internetových stránkách Ústavu nejsou vždy k dispozici 
všechny požadavky z hlediska ochrany zdraví lidí (např. ochranné 
lhůty pro vstup, ochranné vzdálenosti, osobní ochranné pracovní 
prostředky, první pomoc apod.). 

 

Vysvětleno/Akceptováno jinak 
V návrhu zákona v bodě 56 se úpravou 
textu navrhovalo omezit zahájení řízení 
z moci úřední o změně povolení 
k souběžnému obchodu jen na případy, 
kdy dochází ke změně složení 
referenčního přípravku. Provedli jsme 
bližší analýzu ustanovení i v reakci na 
tuto připomínku a také zejména na 
základě probíhajících diskusí na úrovni 
EU. Nerozumíme souvislosti navrhované 
změny a internetového prodeje, o kterém 
hovoří autor připomínky. Nicméně, co se 
týká maximálních limitů reziduí, právě 
MZd je orgánem, do jehož kompetence 
spadá posuzování přípravků z hlediska 
vlivu na zdraví lidí, a tedy i hodnocení 
přítomnosti reziduí v ošetřených 
plodinách včetně posouzení, zda 
přítomnost reziduí nepřekročí limit daný 
MRL. Pokud dojde ke změně MRL a MZd 
na základě posouzení dojde k závěru, že 
je nutné změnit nebo zrušit některá dosud 
povolená použití přípravku, může ÚKZÚZ 
zaslat podnět, na jehož základě lze řízení 
o změně nebo případném odejmutí 
povolení otevřít podle přímo použitelného 
předpisu a to dle čl. 44 odst. 3 písm. d) 
nařízení (ES) č. 1107/2009, aniž by 
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k tomu bylo třeba specifického ustanovení 
v národním předpisu. 
Na základě bližšího posouzení dané věci 
a v návaznosti na současnou interpretaci 
ze strany Evropské komise a ostatních 
členských zemí navrhuje předkladatel 
ustanovení § 53 odst. 1 zcela vypustit. 
Proces při změně povolení referenčního 
přípravku a následný postup u 
navazujících souběžných obchodů 
přípravků vyplývá přímo z čl. 52 nařízení 
(ES) č. 1107/2009. Ustanovení § 53 odst. 
1 zákona, se pak jeví jako ustanovení 
nadbytečné, které nepřiměřeně zdvojuje a 
rozvíjí ustanovení přímo použitelného 
předpisu EU. Odstranění předmětného 
ustanovení nemá žádný dopad na právní 
jistotu souběžného obchodu ani na 
kontrolovatelnost a vymahatelnost 
požadavků nařízení. Povinnost 
regulačního úřadu poskytnout po každé 
změně povolení referenčního přípravku 
závazně informace o obsahu platného 
rozhodnutí o povolení referenčního 
přípravku držiteli povolení k souběžnému 
obchodu rovněž vyplývá z přímo 
použitelného předpisu EU a je 
nadbytečné tuto povinnost zdůrazňovat a 
ukládat národním předpisem. Nařízení 
(ES) č. 1107/2009 ve svém čl. 52 odst. 5 
stanoví, že přípravek na ochranu rostlin, 
pro nějž bylo vydáno povolení k 
souběžnému obchodu, musí být uváděn 
na trh a používán pouze v souladu s 
ustanoveními povolení pro referenční 
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přípravek. Tento požadavek není možno 
naplnit jinak, než že držiteli povolení o 
souběžném obchodu informace povolení 
pro referenční přípravek poskytne 
regulační úřad. To je v souladu se 
současnou správní praxí, kterou 
vypuštění nadbytečného ustanovení 
nezmění. 
Co se týká druhé připomínky, že ne vždy 
jsou na internetových stránkách ÚKZÚZ k 
dispozici všechny požadavky z hlediska 
ochrany zdraví lidí, tuto přezkoumáme a 
budeme zveřejňovat všechny důležité 
informace. 
 

Připomínka: 
1. K bodu 9 novely – § 2 odst. 2 písm. g) 
Upozorňujeme, že text není zcela v souladu s novelizačním bodem 
č. 3, kde se slova „mechanizačních prostředků na ochranu rostlin 
(dále jen "mechanizační prostředky")“ nahrazují slovy „zařízení pro 
aplikaci přípravků“  
Slova ,,mechanizační prostředek“ se v textu zákona stále vyskytují, 
např. v nadpisu hlavy V, v § 72 odst. 1 písm. d). 
 
Odůvodnění: Nově zřízená legislativní zkratka není promítnuta v 
celém zákoně. Doporučujeme tedy dodržet terminologii zaváděnou 
návrhem. 
 

Vysvětleno 
Co se týká pojmu mechanizační 
prostředky na ochranu rostlin, novelizační 
bod č. 3 si neklade za cíl tento nahradit 
v celém právním předpise. Proto zůstává 
zachována i definice mechanizačního 
prostředku na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 
písm. g), i když je nutno ji novelou 
poupravit. Mechanizační prostředek na 
ochranu rostlin je pojmem nadřazeným 
pojmu zařízení pro aplikaci přípravků. 
Tato terminologie je dána historicky. Na 
základě systematiky zákona i definice (§ 2 
odst. 2 aktuálně písm. s) nově navrženo 
písm. g)) je možno seznat, že pod 
pojmem mechanizačních prostředků na 
ochranu rostlin se rozumí nejen zařízení 
pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin, 
ale i zařízení k ošetřování nebo 
označování dřevěného obalového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8EGHEXN)



32 
 

materiálu, dřeva nebo jiných předmětů 
(dle aktuální terminologie technická 
zařízení k hubení škodlivých organismů). 
Novelizačním bodem č. 3 se snažíme 
napravit aktuální stav, kdy se uvádí na 
trh, používají a provádí se kontrolní 
testování pouze u zařízení pro aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin, nikoliv ale u 
zařízení k ošetřování nebo označování 
dřevěného obalového materiálu, dřeva 
nebo jiných předmětů (dle aktuální 
terminologie technická zařízení k hubení 
škodlivých organismů). 
 

 
2. K bodu 11 novely – § 3 odst. 1 písmeno b) 
Požadujeme vypustit slova „účinné látky“. 
 
Odůvodnění: Samotné účinné látky nejsou k ošetřování rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům 
používány. Vždy se jedná o přípravky obsahující účinné látky, které 
se povolují.  
Jsou-li účinné látky prokazovány ve složkách životního prostředí 
(viz důvodová zpráva), tak se jedná o rezidua z přípravků na 
ochranu rostlin (viz čl. 3 nařízení 1107/2009 „jedna nebo více látek 
přítomných v rostlinách či rostlinných produktech nebo na jejich 
povrchu, v jedlých produktech živočišného původu nebo v pitné 
vodě anebo přítomných jinde v životním prostředí v důsledku 
používání přípravků na ochranu rostlin, včetně metabolitů těchto 
přípravků a produktů vznikajících při jejich rozkladu nebo reakci“).  
V přípravcích mohou být obsažené pouze účinné látky, které jsou 
schválené (tj. jsou příloze schválených účinných látek v 
prováděcím nařízení komise (EU) č. 540/2011) a mohou se použít 
jen za podmínek stanovených zvláštním ustanovením obsaženým v 
příloze.  

Akceptováno  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8EGHEXN)



33 
 

Účinné látky, které nesplňují kritéria pro zařazení do přílohy 
schválených účinných látek,  Evropská komise neschválí (např. 
prováděcí nařízení (EU) 2017/1526), následně je není možné 
používat v přípravcích na ochranu rostlin, mohou se však používat 
pro jiné použití např. v biocidních přípravcích. 
Na účinné látky, které jsou zakázané nebo omezené, se vztahuje 
např. nařízení (EU) 649/2012, o vývozu a dovozu nebezpečných 
chemických látek v platném znění a tyto účinné látky se nesmí 
uvádět na trh EU( např. karbofuran, trichlorfon, ethylenoxid). Pokud 
se vyskytují ve složkách životního prostředí, tak jsou to rezidua z 
období před jejich zakázáním.  
V souvislosti s výše uvedeným vyjádřením, je nutno vypustit i první 
větu důvodové zprávy k tomuto bodu. 

 

 
3. K bodu 107 novely - § 79e odst. 1) písm. a) bod 3 
Navrhujeme doplnit do návrhu za slova „na menšinová použití“ 
slova „především ve formě kombinace, která nebyla povolena“. 
 
Odůvodnění: 
Podle vyhlášky č. 132/2018 Sb. přílohy 1 bodu 2.8 musí žádost o 
povolení pomocného prostředku obsahovat v údajích o použití i 
formu kombinace s dalším přípravkem na ochranu rostlin nebo 
pomocným prostředkem. Rezort zdravotnictví se ke kombinaci, je-li 
požadována, vyjadřuje, neboť kombinace může ovlivnit požadavky 
na řízení rizik z hlediska ochrany lidí.  

 

Vysvětleno 
Návrh naznačuje zákaz používání 
kombinací pomocných prostředků mezi 
sebou a kombinací pomocných 
prostředků s přípravky, pokud tyto 
kombinace nejsou uvedeny na etiketách 
těchto výrobků a samozřejmě 
vyhodnoceny. Bod 2.8 přílohy č. 1 
vyhlášky č. 132/2018 Sb. zní: „2.8 Forma 
kombinace s dalším přípravkem na 
ochranu rostlin nebo pomocným 
prostředkem, předpokládá-li se“. Návrh 
míří nad rámec aktuální praxe i praxe 
obvyklé u těchto výrobků v jiných zemích 
EU. Z žádného ustanovení současných 
právních předpisů se nedá vyvodit zákaz 
mísení přípravků na ochranu rostlin či 
pomocných prostředků na ochranu rostlin 
při aplikaci s jinými výrobky nebo 
přípravky na ochranu rostlin, nejsou-li 
podmínky mísení stanoveny specifickými 
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národními předpisy. V rámci povolovacího 
procesu se příslušné úřady zabývají 
výhradně takovými kombinacemi, o něž 
žadatel o povolení ve své žádosti požádal 
a mají být tedy uvedeny v návodu k 
použití, nebo u nichž byla dokumentací 
prokázána nepřijatelná rizika. Tedy i 
rezort zdravotnictví se vyjadřuje jen k 
těmto kombinacím. Návrh tak 
předpokládá sankci za neexistující 
povinnost či zákaz. 
Při osobním vypořádání připomínky bylo 
nicméně dohodnuto, že resort MZd a MZe 
vejdou ve společnou odbornou diskuzi 
nad tímto tématem s možným oslovením 
zástupců EU. 
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

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

Předkladatel vykazuje jako implementační níže uvedené předpisy 
EU (jsou uvedeny v rozdílové tabulce), avšak ani k jednomu z nich 
nezpracoval srovnávací tabulku. Srovnávací tabulky je nutné 
doplnit. 
 

Některá podtržená ustanovení v bodové novele nejsou opatřena 
celexových číslem (např. body 34., 38., 42. či 43.). Nutno doplnit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Srovnávací tabulky budou doplněny. 
 
 
 
Akceptováno 
Celexová čísla byla doplněna. 
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K bodu 78. (§ 73 odst. 1): 

Předkladatel vykázal zrušované ustanovení § 73 odst. 1 jako 
implementační ve vztahu k nařízení (EU) 2016/2031, resp. uvedl 
zde celexové číslo, avšak bez podtržení a uvedení ve výkaznictví. 
Požadujeme upravit. 

K bodu 83. (§ 73a odst. 4): 

Ustanovení § 73a odst. 4 bylo předkladatelem vykázáno jako 
implementační ve vztahu k nařízení (EU) 2017/625, resp. označeno 
celexovým číslem a uvedeno ve výkaznictví, avšak bez podtržení. 
Požadujeme upravit. 

 

 
Akceptováno 
Podtržení bylo doplněno, rozdílová 
tabulka byla překontrolována a upravena. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Podtržení bylo doplněno. 
 

Po stránce materiální: 

 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrh zákona má v převážné míře implementační vztah k: 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze 
dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a 
(EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 
74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 
2006/91/ES a 2007/33/ES (dále jen „nařízení č. 
2016/2031“), 
 

Některá ustanovení jsou implementační i vůči: 
 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze 
dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
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uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, 
(ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, 
(EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 
2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) 
č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES 
a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení 
o úředních kontrolách) (dále jen „nařízení č. 2017/625“ nebo 
„nařízení o úředních kontrolách“), 

- 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 (dále jen „nařízení č. 1107/2009“), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 

 
 

Obecně: 

1. 

Nařízení o úředních kontrolách je předpisem EU, který na 
horizontální úrovni upravuje pravidla pro provádění kontrol v mnoha 
oblastech práva EU (viz čl. 1 nařízení o úředních kontrolách). 
Vezmeme-li v potaz rozsah působnosti tohoto nařízení, je zřejmé, 
že úpravy v teď předloženém zákoně, ani v souběžně předkládané 
novele veterinárního zákona, novele zákona o krmivech, novele 
zákona o týrání zvířat či novele zákona o potravinách nepokryjí 
celý rozsah působnosti nařízení o úředních kontrolách. Vzhledem 
k postavení MZe jakožto gestora nařízení o úředních kontrolách 

Vysvětleno 
Pokrytí nařízení o úředních kontrolách 
v zákoně č. 78/2004 Sb., o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, ve znění 
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 
452/2001 Sb., o ochraně označení 
původu a zeměpisných označení a o 
změně zákona o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, je uvedeno ve 
srovnávací tabulce k nařízení o úředních 
kontrolách, která je k návrhu zákona 
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požadujeme vyjasnit, jaké další legislativní návrhy, a to i ty jdoucí 
nad rámec působnosti MZe budou předloženy, a v jakém časovém 
rámci, neboť úprava úředních kontrol zasahuje např. i do oblasti 
GMO, označování ekologických produktů či chráněných označení 
původu. Navíc, jednotlivé dodatečné požadavky na úřední kontroly 
v sektorových oblastech (viz čl. 16 a násl. nařízení o úředních 
kontrolách) předpokládají další legislativní činnost Evropské komise 
– i z této skutečnosti vyplývá, že další pravidla budou následovat. 
Je proto je potřebné, aby předkladatel vysvětlil budoucí 
legislativní záměry tak, aby byl vnitrostátně pokryt celý rozsah 
působnosti evropské úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

přiložena. Věcní gestoři uvedených 
zákonů nepředpokládají v souvislosti 
s nařízením o úředních kontrolách novelu 
těchto zákonů.   
 
Navíc MZe zpracovalo novelu zákona č. 
147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském a  
o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavu zemědělském), ve 
znění pozdějších předpisů, kterou hodlá 
přiložit jako novou část předloženého 
návrhu zákona a která se primárně 
zaměřuje na adaptaci. 
 

2. 

Předkladatel ve značné míře ruší stávající ustanovení s odkazem 
na potřebu adaptace na nařízení č. 2016/3031 a nařízení č. 
2017/625. Zrušená ustanovení (upravující komplexně určitý 
segment rostlinolékařské péče) jsou pak rušena zcela, nebo 
nahrazována novými ustanoveními (upravující částečně určitý 
segment rostlinolékařské péče). Vzhledem k budoucím prováděcím 
aktům Evropské komise ale není vždy jasné, jaká část dřívější 
materie je zcela opouštěna a jaká část bude pokryta přímo 
použitelným unijním předpisem (především budoucími akty 
Evropské komise přijatými na základě nařízení č. 2016/3031 a 
nařízení č. 2017/625). Třebaže lze z rozdílové tabulky alespoň 
zčásti seznat, které části zrušované právní úpravy jsou nahrazeny 
přímo použitelnými unijními předpisy, jde spíše o „detektivní práci“, 
kterou nelze požadovat po adresátech právní úpravy. Vzhledem 
k tomu, že důvodová zpráva se k tomuto v drtivé většině případů 
nevyjadřuje (pouze uvádí stručné „ustanovení se ruší s ohledem na 
adaptaci“), je třeba důvodovou zprávu podstatně dopracovat a 

Vysvětleno/Akceptováno 
V důvodové zprávě se uvádí, že národní 
zákonná úprava řeší pouze kompetenční 
a procesní záležitosti; jinak je legislativně 
fytosanitární ochrana před zavlékáním a 
šířením škodlivých organismů rostlin 
pokryta příslušnými nařízeními.                    
Modelové situace, které jsou v 
současnosti na národní úrovni regulovány 
v souladu s dosud platnou směrnicí 
2000/29/ES, a nařízení již tuto regulaci 
opouští, neshledal obvykle předkladatel 
věcný důvod pro zavedení regulace nad 
rámec nařízení. Pokud se tak v některých 
výjimečných případech stalo, je to dle 
našeho názoru jasně uvedeno v 
důvodové zprávě. Práce s takto obecnými 
nařízeními EU s předpokladem 
obrovského množství budoucích 
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vysvětlit lépe rozsah zrušovaných ustanovení, jakož i provazbu (na 
případně i budoucí) přímo použitelné předpisy EU. 
 
Další problém vidíme v tom, že směrnice uvedené v poznámce pod 
čarou č. 1) nebyly dosud podle naší kontroly zrušeny. Fakticky by 
tudíž vedle sebe měla platit transpoziční úprava ke starým 
směrnicím a nařízením (např. § 12 je provedením směrnice 
92/90/EHS). Přestože v určitých situacích je souběžné použití obou 
úprav (té směrnicové a té vyplývající z nařízení) nemožné, je 
otázkou, zda je tomu tak vždy. Jak bude předkladatel vykazovat 
implementaci dosud nezrušených směrnic? 
 
Máme navíc za to, že některá ustanovení (nebo jejich části) není 
správné bez dalšího rušit, protože unijní předpisy jsou bez 
prováděcího vnitrostátního předpisu neaplikovatelné. Je například 
vhodné zcela rušit § 7, resp. § 14, když čl. 31 nařízení č. 
2016/2031 s odkazem na čl. 28 odst. 5 a čl. 30 odst. 6 umožňuje, 
aby členský stát ponechal v platnosti již přijatá opatření, neexistují-
li dosud žádná opatření EK? A není potřeba alespoň v určité míře 
ponechat ustanovení § 10 či § 15?  Dále upozorňujeme, že pro 
naplnění přímo použitelných nařízení je nezbytné v českém právu 
nastavit zejména dostatečná kompetenční a sankční ustanovení, 
resp. při využívání dovolených odchylek z nařízení nastavit 
postupy, které takové využití odchylky umožní. Předkladatel se na 
mnoha místech snaží těmto zásadám vyhovět. I přesto ale máme 
pochyby, zda v těch ustanoveních nařízení č. 2016/2031, ve 
kterých se mluví o povinnosti „členského státu“, který provede 
určitý úkon (např. čl. 9 a čl. 11- hlášení, čl. 23 a čl. 25 – přijetí 
víceletých plánů a pohotovostních plánů, čl. 22 – provádění 
průzkumů, čl. 26 – provádění simulačních cvičení, čl. 45 a 55 – 
informace) je zcela nepochybné, kdo takový úkon provede. Má se 
na tyto případy uplatnit § 72 odst. 6 a zejména odst. 7? 
 
Je nutné, aby předkladatel návrh minimálně z hlediska 
vysvětlení v důvodové zprávě doplnil, resp. ve smyslu této 

prováděcích předpisů na úrovni EU 
nebyla jednoduchá, předkladatel tedy 
upraví v příslušných částech, zejména u 
zrušované právní úpravy, důvodovou 
zprávu konkrétněji.  
 
V tom, že některé směrnice nebyly 
prozatím s účinností od 14. 12. 2019 
výslovně zrušeny vidíme problém taktéž. 
Předkladatel provedl bližší analýzu 
srovnání směrnicové úpravy a úpravy 
nařízení a předpokládá jejich zrušení 
pozdějším aktem EK ještě do data 
použitelnosti nařízení. Pokud jde o 
směrnice uvedené v poznámce pod čarou 
č. 1, jedná se zejména o prováděcí 
směrnice ke zrušované směrnici 
2000/29/ES (spojení čl. 109 nařízení (EU) 
2016/2031 a čl. 165 odst. 1 bod 16) a 
odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/625) a 
opravdu není z logiky věci možné 
(zejména s ohledem na předmět daných 
směrnic), aby vedle sebe platila úprava 
směrnicová i nařízení. Na podkladě 
vypořádání a osobního setkání vyplynula 
nutnost oslovit oficiálním dopisem 
Evropskou komisi a žádat v této věci 
vysvětlení, což předkladatel učiní. 
 
Ustanovení § 7 a 14 jsou zcela obsažena 
v přímo použitelných předpisech EU 
(nařízení (EU) 2016/2031 a připravované 
sekundární předpisy), ustanovení § 10 
jsou kromě přímo použitelných předpisů 
částečně převedena do § 5, ustanovení 
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připomínky zrušovaná ustanovení upravil, zajistil úpravu 
kompetenčních a sankčních ustanovení, a provázal je 
s unijními předpisy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

§ 15 nejsou aktuální vzhledem k novému 
způsobu řešení dohledu nad zdravotním 
stavem regulovaných komodit.  
Co se týká nastavení kompetenčních a 
sankčních ustanovení k naplnění přímo 
použitelných nařízení, opravdu jsme se 
snažili všem zásadám v celém návrhu 
vyhovět. Domníváme se, že pokud je 
novelou jasně stanoveno (ustanovení § 
71 a 72), které orgány jsou v ČR 
odpovědné za plnění povinností podle 
obou nařízení v oblasti zdraví rostlin (jak 
v pozici příslušného orgánu, tak 
členského státu), jsou ustanovení obou 
nařízení plně aplikovatelná na území ČR.   
Pokud jde např. o čl. 31 nařízení (EU) 
2016/2031, uvádí se zde jako možnost 
nikoliv ponechat v platnosti již přijatá 
opatření, ale přijímat případně opatření 
přísnější. Tento článek je navíc jasně 
vztažen k opatřením, které mají zabránit 
zavlékání, popř. šíření regulovaných 
škodlivých organismů rostlin. To 
dostatečně řeší ustanovení § 76 návrhu 
novely.  
Kompetenčně skutečně dle našeho 
názoru jasně a dostatečně řeší 
odpovědnosti dotčených orgánů v ČR 
§ 71 písm. j), k) a m) s konkrétními 
odkazy na články nařízení a § 72 odst. 6 
a 7, který je koncipován v obecnější 
rovině. Nicméně na podkladě této 
připomínky byla navržena na úpravu 
kompetenční a sankční ustanovení, která 
se navrhují rozšířit o odkaz na přímo 
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použitelné předpisy Evropské unie přijaté 
na základě nařízení (EU) 2016/2031 a 
nařízení (EU) 2017/625, která obě 
citovaná nařízení mají doplňovat. 
  

3. 

Na některých místech mluví nařízení č. 2016/2031 o „nezbytných 
opatřeních“, popř. „opatřeních“, která mají přijímat členské státy – 
viz např. čl. 29 odst. 1 či čl. 41 odst. 4. O jaká opatření se budou 
jednat a kde jsou vymezena v zákoně? 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 
Jde jednoznačně o opatření, která mají 
zabránit zavlékání, popř. šíření 
regulovaných škodlivých organismů 
rostlin. Tuto oblast podle našeho názoru 
dostatečně řeší ustanovení § 76 návrhu 
novely.  
 

4. 

Co se týče diskrecí, které nařízení č. 2016/2031 umožňuje, 
požadujeme vysvětlit, zda Česká republika využije diskrece 
uvedené v čl. 31 nebo čl. 52 (a kde je tak stanoveno). Rovněž 
žádáme o vyjasnění, zda není potřeba více provést i čl. 60 nařízení 
č. 2016/2031, zejména písm. b) – schválení stanic/zařízení 
zřízených v jiném členském státě 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno/Vysvětleno 
 
Při tvorbě návrhu jsme předpokládali, že 
využití diskrece (možnost volitelnosti) 
stanovená nařízením platí pro 
rozhodování národních kompetenčních 
orgánů, aniž by bylo nutno cokoliv 
legislativně na národní úrovni řešit.  Tedy 
nám nařízení dává pravomoc se v 
konkrétním případě, který nelze předem 
(zákonem) definovat, rozhodnout, že 
přijmeme jiné opatření než případně dané 
nařízením. Na podkladě připomínky i 
judikatury evropského soudu (SDEU) 
navrhujeme upravit § 72 – kompetence 
s ohledem na možnost diskrece vůči čl. 
31, 52 a 60 nařízení (EU) 2016/2031. 
Doplněn § 72 odst. 8. 
  
Co se týká schválení karanténních stanic 
nebo izolačních zařízení v jiném 
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členském státě se bude vždy týkat 
konkrétních případů manipulace s 
karanténním materiálem.  
 

K bodu 1. (pozn. pod čarou č. 1): 
 
Předkladatel stanoví výčet odkazů na směrnice, které se z 
poznámky pod čarou vypouští. Tuto změnu zdůvodňuje přijetím 
nařízení č. 2016/2031 a nařízením č. 2017/625, které původní tyto 
směrnice zrušují. 
 
Předkladatel však vypouští i odkazy na směrnice, které předmětná 
nařízení nezrušují. Například: směrnice Komise 92/70/EHS, 
směrnice Komise 92/90/EHS, směrnice Komise 92/105/EHS, 
směrnice Komise 93/50/EHS. Uvedené směrnice jsou dle databáze 
eur-lex stále platné. 
 
V případě uváděné směrnice 2000/29/ES ji nařízení č. 2016/2031 
neruší celou, ale některá její ustanovení zůstávají nadále 
v platnosti (viz čl. 109 odst. 1 nařízení č. 2016/2031 a též čl. 165 
odst. 16 nařízení č. 2017/625). 
 
Upozorňujeme, že vypuštění transpozičních ustanovení k dosud 
platným směrnicím může být problematické, neboť nebude možné 
vykázat jejich transpozici. Do jaké míry jsou uvedené směrnice 
fakticky nahrazeny přímo použitelnými nařízeními, když nebyly 
zrušeny? Dále uvádíme, že pokud předkladatel z textu zákona 
vypouští odkazy na výše, dosud platné, směrnice EU, je nutné, aby 
se tyto odkazy objevily v jiných právních předpisech. 
 
Uvedené je nutné vysvětlit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
V tom, že některé směrnice nebyly 
prozatím s účinností od 14. 12. 2019 
výslovně zrušeny vidíme problém taktéž. 
Předkladatel provedl bližší analýzu 
srovnání směrnicové úpravy a úpravy 
nařízení a předpokládá jejich zrušení 
pozdějším aktem EK ještě do data 
použitelnosti nařízení. Pokud jde o 
směrnice uvedené v poznámce pod čarou 
č. 1, jedná se zejména o prováděcí 
směrnice ke zrušované směrnici 
2000/29/ES (spojení čl. 109 nařízení (EU) 
2016/2031 a čl. 165 odst. 1 bod 16) a 
odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/625) a 
opravdu není z logiky věci možné 
(zejména s ohledem na předmět daných 
směrnic), aby vedle sebe platila úprava 
směrnicová i nařízení. Na podkladě 
vypořádání vyplynula nutnost oslovit 
oficiálním dopisem Evropskou komisi a 
žádat v této věci vysvětlení, což 
předkladatel učiní. 
 
 
Čl. 109 nařízení (EU) 2016/2031 byl 
novelizován prostřednictvím čl. 165 
nařízení (EU) 2017/625. Čl. 165 odst. 1 
bod 16) nařízení (EU) 2017/625 nutno 
chápat tak, že od doby použitelnosti 
nařízení je směrnice 2000/29/ES zrušena 
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s výjimkou článků obsahující záležitosti 
upravené v čl. 47 odst. 2, 48, 51 odst. 1 
písm. b), c) a d), 53 odst. 1 písm. a), 54 
odst. 1 a 3 a 58 písm. a) nařízení (EU) 
2017/625, směrnice je tedy zrušena 
nikoliv jako celek. Působení příslušných 
článků směrnice je ale, pokud jde o dobu, 
nejisté (maximálně však do 14.12.2022, 
může se ale stát, že to bude i jen do 
14.12.2019). 
 

K bodu 2. (poznámce pod čarou č. 103): 
 
Nařízení č. 2016/2031 bylo změněno nařízením o úředních 
kontrolách (viz čl. 165), a proto je nutné toto nařízení citovat „v 
platném znění“. Poznámku pod čarou navrhujeme doplnit. „Platné 
znění“ musí být uvedeno i před zavedením legislativní zkratky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

K poznámce pod čarou č. 67) u § 1 stávajícího znění: 
 
Za nařízením č. 1107/2009 je potřeba uvést „v platném znění“, 
nařízení již bylo novelizováno. Nutno upravit. 
Obdobně se to týká i poznámky pod čarou č. 88) u § 60. 

 

Akceptováno 

K bodům 5. – 8. (§ 2 odst. 1 a 2): 
 
Předkladatel v těchto bodech zrušuje mnohé definice pojmů, 
přičemž tuto změnu odůvodňuje tím, že tyto pojmy jsou nově 
definovány v  ustanoveních nařízení č. 2016/3031 a nařízení č. 
2017/625. Proto se některé pojmy v zákoně po jeho úpravě již 
nevyskytují. 
 
V ustanovení § 2 tak zůstávají definovány jen některé pojmy. Jedná 

Částečně akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedení definice škodlivých organismů 
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se o pojmy odkazující na přímo použitelné předpisy EU (zejm. 
škodlivé organismy v odst. 1 písm. a), a dále ostatní pojmy, které 
zřejmě v unijním předpise upravené nejsou a jsou tedy pojmy 
vnitrostátního práva (např. poruchy rostlin v odst. 1 písm. b). 
 
I přes vyjádření předkladatele v DZ máme za to, že provazba 
s nařízeními není v pojmovém aparátu dostatečná. 
 
Ač bereme v potaz, že není žádoucí v § 2 uvádět provazby na 
definice v nařízeních u všech pojmů, které obsahují nařízení č. 
2016/3031 a nařízení č. 2017/625 (platí i zákaz dublování s 
nařízením), je vhodné, aby adresát právní normy věděl, kde 
alespoň základní pojmy, se kterými zákon pracuje, nalezne, a proto 
by měla být zajištěna určitá provazba s nařízením č. 2016/2031. 
 
Máme za to, že alespoň pojmy rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty, jejichž dopad na zákon je plošný, by měly být jednoduše 
dohledatelné. Doporučujeme pojmy ponechat ve formě provazby 
na nařízení (např. rostlinami živé rostliny a živé části rostlin podle 
(čl. 2 bodu 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady …., 
v platném znění (dále jen „nařízení 2016/2031“),). 
 
Jsme rovněž názoru, že by podobná provazba měla být využita i 
v případě pojmů profesionální provozovatel, registrovaný 
provozovatel a oprávněný provozovatel (viz čl. 2 body 9 až 11), 
protože tyto pojmy se hojně v návrhu užívají, resp. i u pojmu 
rostlinolékařský pas. 
 
Obdobný postup byl použit u definice škodlivého organismu. 
V tomto případě, vzhledem k tomu, že jde o využití diskrece v čl. 1 
odst. 2 nařízení 2016/2031, považujeme za vhodné ustanovení 
podtrhnout celé a do DZ uvést, že se využívá diskrece v souladu 
s nařízením. Upozorňujeme rovněž na výše uvedenou povinnost 
uvést nařízení „v platném znění“, neboť již bylo novelizováno. 
 

má poněkud jiný účel, a to rozšíření 
působnosti zákona na neparazitické 
rostliny, které nařízení řeší jen částečně. 
 
 
Z věcného úhlu pohledu bychom naopak 
spíše uvítali, pokud by bylo možno 
v zákoně upravit či alespoň odkázat na 
pojmy použité v nařízeních v oblasti 
rostlinolékařské péče. Nicméně 
s ohledem na to, že nařízení (EU) 
2016/2031 a 2017/625 nejsou první 
nařízení, která se implementují 
prostřednictvím zákona o rostlinolékařské 
péči, je podle našeho názoru nutno udržet 
kontinuitu. Pojmy obsažené v nařízení 
(ES) č. 1107/2009 také nejsou 
provazbami vtěleny do pojmového 
aparátu zákona. 
 
S ohledem na obecné ustanovení § 3 
zákona upravující základní povinnosti 
fyzických a právnických osob, které je 
národní úpravou se navrhuje v pojmovém 
aparátu upravit definici rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů za použití 
provazby na nařízení (EU) 2016/2031. 
Jiné pojmy související s úpravou danou 
nařízeními do zákona promítnuty 
nebudou. 
 
Uvedení definice škodlivých organismů 
má poněkud jiný účel, a to rozšíření 
působnosti zákona na neparazitické 
rostliny, které nařízení řeší jen částečně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8EGHEXN)



44 
 

Ustanovení § 2 odst. 3 dále uvádí, že „základními pojmy podle 
odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny pojmy uvedené v přímo 
použitelných předpisech Evropské unie.“ Odkazuje se ale pouze na 
nařízení č. 1107/2009. Ač nemá poznámka pod čarou normativní 
charakter, považujeme za nutné vzhledem k obsáhlosti evropské 
úpravy alespoň upravit (rozšířit) pozn. pod čarou č. 69 tak, aby 
zahrnovala i nařízení č. 2016/2031 a nařízení č. 2017/625. 
 
Uvedené je třeba upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
Předkladatel považoval toto ustanovení 
spíše za nadbytečné, nicméně poznámka 
pod čarou se navrhuje upravit, tak aby 
zahrnovala i čl. 2 nařízení (EU) 
2016/2031 a čl. 3 nařízení (EU) 2017/625. 
 

K  § 2 odst. 2 písm. h) – j) stávajícího znění: 
 
Písmena h) – j) upravují osvědčení prvního, druhého a třetího 
stupně. Není přitom zřejmé, zda se jedná o specifikaci „úředního 
osvědčení“ uvedeného v čl. 3 odst. 27 nařízení č. 2017/625 nebo 
se jedná o odlišný dokument stanovený vnitrostátním právem. 
V případě, že by se mělo jednat o dokument dle nařízení (resp. 
jeho specifikaci), je třeba ustanovení provázat s čl. 3 odst. 27 
nařízení č. 2017/625, podtrhnout, vyznačit celexovým číslem a 
uvádět ve výkaznictví k navrženému právnímu předpisu. 
 
Je třeba upravit, případně vysvětlit. 
 

Akceptováno 
 
V případě těchto osvědčení se jedná o 
transpozici směrnice 2009/128/ES. 
Ustanovení bude vykázáno jako 
implementační. 

K bodu 9. (§ 2 odst. 2 písm. g): 
 
Předkladatel definuje pojem „mechanizační prostředek na ochranu 
rostlin“, přičemž v § 1 odst. 1 písm. f) tento pojem opustil a užívá 
namísto něho pojem „zařízení pro aplikaci přípravků“. Pojmy je 
třeba sjednotit a užívat konzistentně v celém předpisu. 
 

Vysvětleno 
Co se týká pojmu mechanizační 
prostředky na ochranu rostlin, novelizační 
bod č. 3 si neklade za cíl, tento nahradit 
pojmem zařízení pro aplikaci přípravků 
v celém právním předpise. Proto zůstává 
zachována i definice mechanizačního 
prostředku na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 
písm. g), i když je nutno ji novelou 
poupravit. Mechanizační prostředek na 
ochranu rostlin je pojmem nadřazeným 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8EGHEXN)



45 
 

pojmu zařízení pro aplikaci přípravků. 
Tato terminologie je dána historicky. Na 
základě systematiky zákona i definice (§ 2 
odst. 2 aktuálně písm. s) nově navrženo 
písm. g)) je možno seznat, že pod 
pojmem mechanizačních prostředků na 
ochranu rostlin se rozumí nejen zařízení 
pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin, 
ale i zařízení k ošetřování nebo 
označování dřevěného obalového 
materiálu, dřeva nebo jiných předmětů 
(dle aktuální terminologie technická 
zařízení k hubení škodlivých organismů). 
Novelizačním bodem č. 3 se snažíme 
napravit aktuální stav, kdy se uvádí na 
trh, používají a provádí se kontrolní 
testování pouze u zařízení pro aplikaci 
přípravků na ochranu rostlin, nikoliv ale u 
zařízení k ošetřování nebo označování 
dřevěného obalového materiálu, dřeva 
nebo jiných předmětů (dle aktuální 
terminologie technická zařízení k hubení 
škodlivých organismů).  
V duchu navrženého vysvětlení byla 
doplněna i důvodová zpráva u 
novelizačního bodu č. 3. 
 

K § 3 odst. 2 stávajícího znění: 
 
Doporučujeme vypustit slovo „právních“ před slovy „předpisů 
Evropské unie“. 
 

Akceptováno 

K bodu 14. (§ 5 odst. 5): 
 
Požadujeme vyjasnit, do jaké míry je uvedené ustanovení adaptací 

Vysvětleno 
V případě monitoringu a průzkumu 
výskytu se nejedná o úřední kontrolu, 
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na nařízení č. 2017/625; předkladatel jej sice takto neoznačuje, 
nicméně z obecného čl. 22 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách 
vyplývá, že by zde vzájemná vazba být mohla.  Je nutné, aby se 
předkladatel k této věci vyjádřil. 
 
Dále není zřejmé, proč předkladatel specifikuje oprávnění přístupu 
ke kontrolovanému subjektu slovy „vjíždět dopravními 
prostředky…“. Domníváme se, že by měl právní předpis stanovit 
obecné právo na přístup ke kontrolovanému subjektu, jakož i právo 
požadovat nezbytnou součinnost, nikoliv však specifikovat, jak 
konkrétně bude tento přístup realizován. Požadujeme upravit. 
 

vazbu s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 
2017/625 tedy spíše mít nebude. Jedná 
se ale podle našeho názoru o jinou úřední 
činnost, která do rozsahu nařízení (EU) 
2017/625 spadá. V rámci výkaznictví tedy 
ustanovení bude uvedeno s odkazem na 
čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. 
Ustanovení § 5 odst. 5 dle návrhu zákona 
v sobě kombinuje monitoring 
neregulovaných škodlivých organismů 
(jdoucích mimo adaptaci i působnost 
nařízení (EU) 2016/2031, tedy i nařízení 
(EU) 2017/625) i regulovaných škodlivých 
organismů (kde můžeme již o adaptaci 
v souvislosti s nařízením (EU) 2016/2031, 
resp. 2017/625 uvažovat). Tyto 
skutečnosti jsou však dostatečně popsány 
v důvodové zprávě.  
Ohledně pojmu vjíždění dopravními 
prostředky bychom tento rádi zachovali 
s ohledem na specifika monitoringu a 
průzkumu škodlivých organismů i 
kontinuitu s aktuálně platným a účinným 
zněním zákona - § 10 odst. 6. 
 

K bodu 18. (§ 8): 
 
Ač souhlasíme s potřebou provázat kompetenci Ústavu 
s nařízením, ustanovení je zmatečné. Předně obdobně by mělo být 
odkázáno i na čl. 58 nařízení 2016/2031. 
 
Dále, zatímco nařízení i odst. 1 mluví o „držení“, v odst. 2 písm. a) 
je již uvedeno „přechovávání“.  
 
Dále, v § 8 odst. 2 písm. a) ani b) se nepočítá s „množením“ – je to 

 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 
Akceptováno jinak 
V rámci připomínek i z jiných 
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záměr? 
 
Odst. 3 nemůže takto odkázat na jakékoliv předpisy EU; odkaz lze 
připustit pouze u budoucích přímo použitelných předpisů EU. Slova 
„právních předpisech Evropské unie“ tak navrhujeme nahradit slovy 
„přímo použitelných předpisech Evropské unie“. 
 
Dále je nutné vyjasnit, co se míní „rozhodnutími Ústavu“. Míní se 
tím snad podmínky, které byly vtěleny přímo do rozhodnutí Ústavu? 
Tato připomínka je zásadní. 
 

připomínkových míst došlo nicméně 

k úpravě, a to k vypuštění § 8 odst. 2, 

s tím, že prováděcí právní předpis nebude 

třeba. Vzor vyhlášky bude zveřejněn na 

internetových stránkách Ústavu. 

 
Akceptováno 
 
Ano, míní se tím právě podmínky, které 
byly součástí rozhodnutí. Došlo k úpravě 
textu, kdy byla doplněna předložka „v“. 

K bodu 18. (§9): 
 
Předkladatel uvedená ustanovení zrušuje s odkazem na adaptaci 
na nařízení č. 2016/2031. V důvodové zprávě uvádí, že 
„oznamovací povinnosti dříve stanovené v § 9 jsou jasně 
stanoveny v článcích 9, 14 a 15 nařízení (EU) 2016/2031. Část 
ustanovení § 10 se přesunuje do § 5.“ 
Problém je v tom, že čl. 9 nařízení č. 2016/2031 neupravuje (oproti 
dřívějšímu § 9) ohlašovací povinnost fyzické osoby ve vztahu k 
Ústavu, nýbrž státu ve vztahu k Evropské komisi. Nově tudíž 
nebude stanovena povinnost „každého“ hlásit výskyt škodlivého 
organismu. Nařízení se zaměřuje jen na profesionální 
provozovatele. Je toto zúžení úpravy záměr? 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Pro fyzickou osobu oznamovací povinnost 
obsahuje čl. 15 nařízení (EU) 2016/2031. 
Jinak nemá předkladatel záměr upravovat 
povinnosti nad rámec přímo použitelného 
předpisu. Konkrétněji byla dopracována 
důvodová zpráva. 

K bodu 19. (§ 12 odst. 4): 
 
Zákonné zmocnění k vydání vyhlášky upravující malá množství 
semen je na tomto místě matoucí. Je jisté, že právní předpis musí 
stanovit, co se rozumí pojmem „malé množství semen“, neupraví-li 
to přímo prováděcí předpis EK (viz čl. 65 odst. 4 písm. c) nařízení 
č. 2016/2031) – neměla by být tato podmínka stanovena?, je však 
otázkou, zda musí být toto zákonné zmocnění uvedeno v § 12, 

Vysvětleno 
Jde o výjimku pouze ve vztahu 
k registraci osob, malá množství semen 
pro účely čl. 75 nařízení (EU) 2016/2031 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů – viz čl. 75 odst. 2. 
Čl. 65 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 
2016/2031 počítá pouze se stanovením 
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který se zabývá primárně otázkou registrace profesionálních 
provozovatelů a otázku množství semen řeší jen jako kritérium pro 
uplatnění výjimky z odst. 1. I když nařízení č. 2016/2031 malá 
množství užívá pro účely registrací, je stejný pojem používán i pro 
účely jiných ustanovení, např. čl. 75 (výjimky pro zavazadla 
cestujících).   
 
Je vhodné zákonné zmocnění upravit na jiném místě právního 
předpisu. 
 

hranice pro malá množství určitých rostlin 
nikoliv semen.  
 

K bodu 20. (§ 13): 
 
Předkladatel ruší § 13 (povinnosti registrovaných osob) a nahrazuje 
jej novým § 13 (oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů). 
V důvodové zprávě vůbec nestanoví, zda materie dosavadního § 
13 bude nově pokryta přímo aplikovatelným nařízením: kde jsou 
v nařízení upraveny povinnosti registrovaných osob? Požadujeme 
upravit, případně vysvětlit v důvodové zprávě. 
 

Vysvětleno/Akceptováno 
Povinnosti registrovaných profesionálních 
provozovatelů stanovují přímo články 
nařízení (EU) 2016/2031 – zejména čl. 66 
odst. 5. a čl. 69. Není také věcný důvod, 
aby byly tyto povinnosti na národní úrovni 
navyšovány. Nicméně můžeme doplnit 
blíže důvodovou zprávu s tímto 
vysvětlením. 
  

K bodu 20. (§ 13 odst. 3): 
 
Je potřeba vyjasnit, zda by se vedle čl. 89 nemělo odkázat i na 
přímo použitelné předpisy Evropské unie přijaté na jeho základě 
(viz zmocnění pro Komisi v čl. 89 odst. 2 nařízení č. 2016/2031), 
obdobně, jak to dělá § 8 odst. 3. Je třeba vysvětlit. 

 

Akceptováno 
 

K bodu 20 (§ 15): 
 
Obdobně jako v případě § 13, rovněž v tomto případě předkladatel 
nevysvětluje, proč zcela vypouští předchozí úpravu v § 15. Nebude 
třeba použít alespoň nějaké kontrolní pravomoci Ústavu? Nebo je 
všechno jasně upraveno ve stávajících či připravovaných přímo 
použitelných předpisech EU? 
 

Vysvětleno 
Věcný obsah předchozí, resp. stávající 
úpravy § 15 je plně nahrazen nařízením 
(EU) 2016/2031, a to zejména čl. 87, 
který stanovuje pravidla a kompetence 
odpovědným úřadům v oblasti šetření 
zdravotního stavu rostlin na pozemcích 
registrovaných profesionálních 
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I zde je proto nutné vysvětlit, zda bude předchozí materie § 15 
nově pokryta přímo aplikovatelným nařízením. 
 
K novému znění § 15 uvádíme, že zejména z ustanovení odst. 1 
není zřejmé, zda rostlinolékařské pasy budou vydávat i oprávnění 
provozovatelé, jak vyplývá z čl. 84 odst. 1 nařízení č. 2016/2031. 
Ustanovení § 15 totiž využívá odchylky, přičemž není zřejmé, do 
jaké míry tato odchylka překrývá výchozí zásadu – že 
rostlinolékařské pasy vydávají oprávnění provozovatelé.  
 
Požadujeme upravit a vysvětlit v důvodové zprávě.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

provozovatelů (ve stávajícím § 15 je tato 
činnost upravena pod pojmem soustavná 
rostlinolékařská kontrola). V návrhu 
novely je upřesnění uvedeno v úpravě 
nového znění § 14. Kompetence ÚKZÚZ 
jsou pro tyto případy jasně dány § 72 
odst. 6, resp. blíže ke kontrolním 
pravomocem pak § 74 odst. 1 písm. c).  
Dle našeho názoru je podle § 84 odst. 1 
nařízení (EU) 2016/2031 zřejmé, že 
rostlinolékařské pasy vydávají primárně 
oprávnění provozovatelé. Domníváme se, 
že z kontextu nařízení vyplývá, že je zcela 
na rozhodnutí provozovatele, zda se 
rozhodne získat oprávnění a pasy 
vydávat sám, nebo zda využije možnosti 
vydávání pasů úřadem v souladu s čl. 84 
odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031. 
Ustanovení § 15 odst. 1 upravuje 
procesně případy, kdy se provozovatelé v 
souladu s čl. 84 odst. 2 obrátí s žádostí o 
vydání pasu na oprávněný úřad tedy 
ÚKZÚZ, který v takovém případě pas 
vydá.   
V rámci vypořádání a osobního setkání 
bylo dohodnuto, že bude ustanovení § 15 
odst.1 doplněno v úvodu o slova „Aniž je 
dotčen čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 
2016/2031“… 
 

K bodu 21. (§§ 17 – 20): 
 
Předkladatel ruší §§ 17 – 20 s odůvodněním, že jde o adaptaci na 
nařízení č. 2016/2031 a nařízení č. 2017/625.  
 

Vysvětleno 
Veškerá regulace podle stávajícího znění 
§ 17 až 20 je nahrazena nařízením (EU) 
2016/2031, jde zejména o čl. 83, 84 a 88 
až 95.  V případě § 20 je pak zásadní čl. 
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Obdobně jako výše máme pochybnosti o tom, zda je možné nebo 
vhodné zrušit celá tato ustanovení en bloc s odkazem na unijní 
předpis. Je potřeba vysvětlit, kde konkrétně se zrušovaná materie 
promítne. Jde zejména o § 20  - práva a povinnosti fyzických osob. 
Zatímco totiž záležitosti vystavování rostlinolékařských pasů 
stanoví nařízení č. 2016/2031 v čl. 83 a násl., a určitá pravidla 
upravuje již např. § 13 návrhu, navazující práva a povinnosti nebyly 
v nařízeních dohledány.   
 
Je nutné ustanovení upravit, případně vysvětlit v důvodové 
zprávě potřebu zrušení zejména § 20. 
 

69 o dosledovatelnosti, který stanoví i 
povinnosti příjemců rostlin s pasy vést 
příslušnou evidenci. Jedná se jak ve 
stávajícím § 20, tak i v nařízení vždy o 
povinnosti týkající se osob podnikajících, 
nikoliv fyzických osob nepodnikajících. 
Regulaci nelze duplikovat v národním 
předpise, ani není věcný důvod regulaci 
dále rozšiřovat.  
Nicméně upravíme důvodovou zprávu 
bližším vysvětlením. 

K bodu 22 (§ 21 odst. 2): 
 
Odmítnutí zásilky v poslední větě je navázáno i na podmínku, že 
nejsou splněny podmínky stanovené nařízením č. 1143/2014. 
Vzhledem k tomu, že toto nařízení bude vyžadovat implementaci 
(prostřednictvím novely zákona o ochraně přírody a krajiny), ke 
které ale zatím ještě nedošlo, žádáme o vyjasnění, o které 
podmínky by mělo jít, a případně je uvést přímo do textu 
ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
V tomto případě se podmínkami rozumí 
povolení dovozu invazních druhů rostlin, 
které umožňuje čl. 8 nařízení č. 
1143/2014. Text návrhu byl upraven tak, 
aby neobsahoval část týkající se splnění 
blíže neupřesněných podmínek. 
Návrh na úpravu § 21 odst. 2:  
(2) Pokud při celním řízení vznikne 
důvodné podezření, že zásilka, která je 
dovážena ze třetí země do České 
republiky, obsahuje nebo je 
kontaminována rostlinami stanovenými v 
příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 
2016/1141 ze dne 13. července 2016, 
kterým se přijímá seznam invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 (dále jen „nařízení (EU) 
2016/1141“), musí být taková zásilka 
podrobena kontrole provedené Ústavem. 
Celní úřad o vzniklém podezření 
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neodkladně písemně informuje místně 
příslušné pracoviště Ústavu a do 
ukončení kontroly provedené Ústavem v 
celním řízení nerozhodne. Pokud bylo 
zjištěno, že zásilka obsahuje rostliny 
stanovené v příloze nařízení (EU) 
2016/1141, jejichž dovoz nebyl povolen 
na základě odchylky uplatněné podle čl. 8 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 
2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů pro vstup zásilky na 
území Evropské unie (dále jen „nařízení 
(EU) č. 1143/2014“), nebo nejsou splněny 
podmínky  stanovené pro vstup těchto 
rostlin na území Evropské unie v povolení 
vydaném podle článku 8 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1143/2014, Ústav neodkladně 
podle § 75 nařídí odmítnutí vstupu zásilky 
na území Evropské unie, nebo zničení 
zásilky nebo její části. 
 

K bodu 23. (§ 22): 
 
Požadujeme v odst. 2 lépe vysvětlit návaznost na zdravotní vstupní 
doklad v čl. 56 nařízení č. 2017/625. Důvodová zpráva tuto 
skutečnost nevysvětluje. Požadujeme vysvětlit a uvést 
v důvodové zprávě. 
 
Věta v § 22 odst. 1 písm. b) nedává dále dobrý smysl. Navrhujeme 
reformulovat. 
 
 

Akceptováno 
Formát, časové požadavky a zvláštní 
pravidla pro používání společného 
vstupního dokladu budou stanoveny 
prostřednictvím prováděcích aktů Komise, 
které stanoví jak jeho formát, tak i pokyny 
pro jeho předkládání a používání. 
Společný zdravotní vstupní doklad bude 
využíván přednostně v elektronické 
podobě, kdy provozovatel odpovědný za 
zásilku vyplní příslušnou část společného 
zdravotního vstupního dokladu, ÚKZÚZ 
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doplní výsledek provedené úřední 
kontroly (dovozní rostlinolékařské 
kontroly) a proces finalizuje celní úřad, 
který rozhodne v rámci celního řízení o 
zásilce a do společného dokladu toto 
uvede. Vysvětlení zaneseme i do 
důvodové zprávy. 
Na základě připomínky byl však § 22 
odst. 2 přeformulován následovně: 
„Záznamem z dovozní rostlinolékařské 
kontroly je společný zdravotní vstupní 
doklad uvedený v čl. 56 nařízení (EU) 
2017/625, který se používá způsobem 
souladným s čl. 56 a 57 nařízení (EU) 
2017/625 a přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie přijatými na jeho základě.“ 
 
Věta v § 22 odst. 1 písm. b) zachovává 
stávající právní úpravu. Úprava reaguje 
na nutný čas pro provedení dovozní 
rostlinolékařské kontroly. Navrhujeme ale 
pro lepší pochopitelnost lehce 
přeformulovat: 
„b) neodpovídá za škody vzniklé zdržením 
dopravního prostředku nebo doručení 
zásilky po dobu nezbytně nutnou k 
provedení dovozní rostlinolékařské 
kontroly; tímto ustanovením není dotčena 
odpovědnost za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem,17)“ 
 

K bodu 25. (§ 25): 
 
V odst. 3 je nutné reformulovat “prováděcí předpisy přijaté na jeho 

 
Akceptováno 
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základě“ na „přímo použitelnými předpisy Evropské unie přijatými 
na jeho základě“. 
 
Dále vznášíme dotaz, zda je jasně určená kompetence pro 
naplnění čl. 60 nařízení o úředních kontrolách. Požije se některé 
ustanovení v § 72 zákona o rostlinolékařské péči? 
 

 
 
 
Ano, použije se ustanovení § 72 odst. 7 – 
obecně stanovená kompetence. 

K bodu 26. (§ 25a): 
 
Ustanovení čl. 53 nařízení o úředních kontrolách, na které je 
odkazováno, je zmocňovacím ustanovením pro Evropskou komisi. 
Do § 25a je tudíž zřejmě nutné doplnit přímo použitelné předpisy 
Evropské unie přijaté na základě čl. 53 nařízení č. 2017/625. 
 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 30. (§ 28): 
 
Ustanovení § 28 mluví o podání žádosti „vývozcem nebo osobou 
jím pověřenou“, zatímco nařízení č. 2016/2031 v čl. 100 a 101 vždy 
počítá s osobou profesionálního provozovatele, popř. osobou jinou, 
která splňuje požadavky nařízení - vždy příslušného pododstavce 
písm. b) a c)). Požadujeme upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zároveň doporučujeme upřesnit, že se jedná o vývoz/reexport do/z 
třetí země do Evropské unie. 
Požadujeme rovněž vyjasnit, ze kterých ustanovení nařízení 
vyplývají navržené úpravy § 28 odst. 5 a 6. 
 
 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Domníváme se, že upřesnění že v 
případě vývozu a reexportu jde o přesun 
zboží z území EU na území třetí země, 
není nutný; upřesnění je uvedeno v čl. 1 
odst. 3 nařízení (EU) 2017/625.  
 
§ 28 odst. 5 zachovává stávající právní 
úpravu (viz § 28 odst. 6). Vychází tedy ze 
současné úpravy a možnosti využít 
rostlinolékařské osvědčení v některých 
případech jako povolení k vývozu rostlin 
spadajících pod CITES. Tato možnost je 
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dána Úmluvou o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a rostlin (CITES), resp. 
zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s 
nimi a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů a o změně některých zákonů 
(zákon o obchodování s ohroženými 
druhy), ve znění pozdějších předpisů.  
Pro lepší pochopitelnost byl však tento 
odstavec přeformulován s využitím 
trpného rodu, aby bylo jasno, že úprava 
nejde nad rámec nařízení (EU) 
2016/2031. 
 
§ 28 odst. 6 umožňuje provést zdravotní 
kontrolu v porostu již u rostlin určených 
následně k vývozu a řeší tak situaci, kdy 
jsou dovozní fytosanitární požadavky 
stanoveny již na porost následně 
vyvážených rostlin. Ustanovení nepřímo 
vychází z čl. 100 odst. 2 nařízení (EU) 
2016/2031, kdy pro vývoz některých 
komodit do třetích zemí je nutné splnit 
podmínky již během vegetace, resp. 
výroby.   
 

K bodu 32. (§ 29): 
 
V návaznosti na připomínku k § 28 odst. 6 žádáme o vyjasnění, 
ze kterého ustanovení nařízení vyplývá § 29 odst. 2. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení vychází přímo z čl. 102 odst. 
1 nařízení (EU) 2016/2031. Jedná se o 
výměnu informací mezi členskými státy, 
pokud jsou rostliny nebo rostlinné 
produkty vyváženy z jiného členského 
státu, než kde byly vyprodukovány.  
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K bodu 36. (§ 31b odst. 2): 

Důvodová zpráva u bodu 36 uvádí v závorce „§ 31b“, což 
nesouhlasí s návrhem zákona, který uvádí „§ 31b odst. 2“. Je třeba 
upravit. 

 
Akceptováno 
V důvodové zprávě bylo upraveno. 

K bodu 42. (§ 46 odst. 1): 

V rozdílové tabulce odkazované ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2009/128 se vztahuje i na distributory, zatímco návětí 
odst. 1 distributory vylučuje. Žádáme vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 
Již v aktuálně platném a účinném znění 
zákona jsou rozděleny povinnosti pro 
podnikající osoby, které skladují přípravky 
na ochranu rostlin jak v rámci distribuce, a 
to v § 46c odst. 1 písm. i) a j), tak i za 
účelem použití na pozemcích 
profesionálního uživatele, a to v § 46 
zákona. Navrhovaná úprava § 46 pouze 
upřesňuje okruh osob, na které se 
vztahují povinnosti při skladování 
přípravků na ochranu rostlin před 
použitím na pozemcích u profesionálního 
uživatele, neboť uživatel pozemku může 
přípravky na ochranu rostlin pouze 
skladovat, ale samotnou aplikaci může 
provést na objednávku jiná společnost 
(zhotovitel). 
 

K bodu 63. (§ 65 odst. 6): 

Ustanovení § 65 je v databázi ISAP vykazováno jako 
implementační vůči směrnici 2009/128. Implementační vztah 
navrhovaného ustanovení je třeba vysvětlit. 

 

Vysvětleno 
Směrnice 2009/128/ES uvádí, že členské 
státy určí subjekty odpovědné za 
provádění kontrol. Pro kontrolní testování 
jsou určeny provozovny kontrolního 
testování, nad kterými má dozor ÚKZÚZ. 
Seznam těchto provozoven kontrolního 
testování je potřebný pro správu evidence 
zařízení podrobených kontrolnímu 
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testování a je zveřejněn na webových 
stránkách ÚKZÚZ pro potřeby 
provozovatelů zařízení. § 65 odst. 6 
společně s § 87 odst. 3 je zákonným 
podkladem pro vedení a zveřejňování 
seznamu provozoven kontrolního 
testování i s ohledem na obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR). 
 

K bodu 64. (§ 68): 

Registrovaný provozovatel uvedený v odst. 2 má být dle nařízení 
ten, který je uveden v registru v souladu s čl. 65 nařízení č. 
2016/2031 – relevantní je tudíž pouze registrace v § 12. 
Alternativní uvedení v obchodním nebo živnostenském rejstříku 
z hlediska nařízení nepostačuje. Nutno upravit. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Vysvětleno 
Podle čl. 65 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
2016/2031 se v případě subjektů 
povinných registrovat se pro činnosti 
uvedené v čl. 98 a 99 nařízení (EU) 
2016/2031 (tedy i ty uvedené v § 68 odst. 
1 návrhu zákona) za registraci považuje 
(kromě registru uvedeného v čl. 65 
nařízení, resp. v § 12 návrhu zákona) i 
jejich registrace v jiném úředním registru, 
ke kterému mají příslušné orgány přístup. 
Návrh novely tak v tomto případě využívá 
s cílem omezit administrativu této 
diskrece; pokud je dotčený provozovatel 
uveden v obchodním nebo živnostenském 
rejstříku, je třeba jej považovat za 
registrovaného a registraci ještě podle 
§ 12 je třeba považovat za nadbytečnou, 
a to právě v souladu s nařízením. 
 

K odst. 4: 

Dále požadujeme vyjasnit, k čemu je potřeba další rejstřík, který 
zde bude existovat vedle registrace vyplývající z nařízení č. 
2016/2031 uvedené v § 12. 

K odst. 5 a 6: 

Vysvětleno (k odst. 4) 
Jedná se o rejstřík provozovatelů 
oprávněných k ošetřování dřeva a 
dřevěných obalů v zařízeních určených 
k hubení škodlivých organismů a výrobce 
(oprávce) dřevěných obalů. Samotná 
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Vznášíme dotaz, zda nebudou další povinnosti provozovatele 
stanovené v prováděcích aktech Evropské komise. Pak by zřejmě 
bylo žádoucí odkazovat i na přímo použitelné předpisy Evropské 
unie přijaté na základě některého z článků nařízení č. 2016/2031. 

K odst. 7 písm. c): 

Toto ustanovení odkazuje na čl. 98 odst. 4 nařízení č. 2016/2031. 
Uvedené ustanovení nařízení je ale velmi blanketní, mluví jen o 
nutnosti přijmout opatření k odstranění nesouladu. Co měl 
předkladatel uvedeným odkazem na mysli? Nemá se jednat o to, 
že ústav zruší oprávnění, pokud provozovatel (závažným 
způsobem?) poruší povinnosti uvedené v čl. 98 nařízení č. 
2016/2031 nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie 
přijatých na jeho základě? 

Nutno vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

registrace je podmínkou pro získání 
tohoto oprávnění, ale nikoliv oprávněním 
samotným. Tuto připomínku je ale 
zejména nutno vnímat ve světle 
vypořádání připomínky předchozí. Kdy 
registrace těchto osob bude splněna také 
uvedením provozovatele v obchodním 
nebo živnostenském rejstříku, což je 
podle našeho názoru plně v souladu 
s nařízením (EU) 2016/2031 - viz čl. 65 
odst. 1 d).  Takto registrovaným 
provozovatelům bude oprávnění k výše 
uvedené činnosti uděleno v rámci 
správního řízení, popř. i odebráno. 
Rejstřík zmíněný v odstavci 4 je nutný pro 
externí subjekty pro ověření, zda daný 
provozovatel je oprávněn provádět 
ošetřování a označování dřeva a 
dřevěných obalů.  
 

Připomínka k odstavci 5 a 6 – 
Akceptováno 
Doplněno nové písmeno e) v odstavci 5 a 
písmeno d) v odstavci 6. 
 
Vysvětleno/Akceptováno 
(k odst. 7 písm. c)) 
Jedná se o reakci na znění 2. 
pododstavce čl. 98 odst. 4 nařízení (EU) 
2016/2031, které v souvislosti se 
zrušením oprávnění uvádí povinnost 
příslušného orgánu oprávnění neprodleně 
zrušit, pokud předtím přijal opatření jiná, 
než je zrušení oprávnění, avšak uvedený 
nesoulad nadále trvá. Na připomínku bylo 
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reagováno zpřesněním odkazu na druhý 
pododstavec. 
 

K bodu 77. (§ 72 odst. 6 a 7): 

Předkladatel v RT příkladmo uvedl v souvislosti s nařízením č. 
2017/625 odkaz na článek 40 odst. 4, který však uvedené nařízení 
neobsahuje. Požadujeme upravit. 

 

 
Akceptováno 
Vyškrtnuto z rozdílové tabulky. 
 

K bodu 83. (§ 73a odst. 4): 

Ustanovení odkazuje na čl. 77 nařízení o úředních kontrolách, toto 
ustanovení je ale zmocňovacím ustanovením pro Evropskou 
komisi. Výskyt škodlivých organismů tedy nemůže být dělán 
v souladu s tímto ustanovením, ale zřejmě podle přímo 
použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jeho základě. 

Požadujeme upravit. 

 

 
Akceptováno jinak 
Ustanovení bylo zobecněno a přímý 
odkaz byl zrušen. 
 

K bodu 84. (§ 74 odst. 1): 

Předkladatel v důvodové zprávě popisuje vztah ustanovení § 74 
odst. 1 pouze v souvislosti s nařízením č. 2016/2031 a nařízením č. 
2017/625. Ustanovení vykázal jako implementační rovněž i ve 
vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin, požadujeme proto doplnit důvodovou zprávu o 
vysvětlení vztahu k tomuto nařízení, a doplnění rozdílové a 
srovnávací tabulky. Požadujeme upravit. 

 

 
Akceptováno 
Důvodová zpráva byla upravena 
následovně: Ustanovení odstavce 1 písm. 
b) reaguje na potřebu kontroly dodržování 
povinností provozovatelů skladů 
rostlinných produktů, stanovených přímo 
použitelným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 
(příloha I část A III bod 9 písm. a) a b).  
 

K bodu 94. (§ 76 odst. 2 písm. d) bod 4.)  
Akceptováno 
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Důvodová zpráva neobsahuje vysvětlení vztahu daného 
ustanovení k nařízení č. 2016/2031, požadujeme doplnit. 

 

Důvodová zpráva byla upravena 
následovně: Mimořádná rostlinolékařská 
opatření dále podle písm. d) bodu 4. 
použije Ústav v souladu s čl. 98 odst. 4 
nařízení (EU) 2016/2031 v případě, že 
zařízení k ošetřování nebo označování 
dřevěného obalového materiálu, dřeva 
nebo jiných předmětů neodpovídá 
podmínkám stanoveným v § 68 a v čl. 98 
odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031. 
 

K bodu 100. (§ 79 odst. 1) 

Poslední větu v novém znění ustanovení § 79 odst. 1 požadujeme 
podtrhnout, označit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví, neboť 
daný text přímo souvisí s nařízením o úředních kontrolách, čl. 78 a 
násl. a odkazuje na něj. Požadujeme upravit. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 101. (§ 79 odst. 3): 

Navrhujeme v první větě za slovo „rozhodne“ doplnit slova „na 
základě nařízení (EU) 2017/625“, neboť Ústav si nemůže 
rozhodovat jen dle svého uvážení – viz např. limity v čl. 83 tohoto 
nařízení. 

 

Akceptováno 
Znění § 79 odst. 3 bylo mírně poupraveno 
s ohledem na sladění úpravy jednotlivých 
speciálních předpisů v gesci MZe, které 
aktuálně novelami reagují na nařízení 
(EU) 2017/625.  
Nově navrhované znění: 
(3) Prováděcí právní předpis stanoví 
paušální částku nákladů za kontrolu podle 
čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 
2017/625. O náhradě nákladů za tuto 
kontrolu rozhodne Ústav na základě 
tohoto nařízení. Tato náhrada je příjmem 
státního rozpočtu, vybírá ji Ústav. 
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K bodu 102. (§ 79a odst. 2): 

Nově vložené ustanovení § 79a odst. 2 požadujeme podtrhnout, 
označit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví, neboť daný text 
souvisí jak s nařízením č. 2016/2031, tak i s nařízením č. 2017/625. 
Požadujeme upravit. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 106. (§ 79d odst. 1): 

Ustanovení § 79d odst. 1 je označeno celexovým číslem nařízení č. 
2017/625. Rozdílová tabulka však neobsahuje odkaz na žádné 
ustanovení daného nařízení a ani důvodová zpráva nedává jasnou 
odpověď na vztah mezi ustanovením a nařízením č. 2017/625. 
Požadujeme vysvětlit. 

 

Vysvětleno 
Vztah mezi ustanovením § 79d odst. 1 a 
nařízením (EU) 2017/625 vidíme přes 
§ 79 odst. 1 písm. c), které má vztah k 
povinnostem nařízeným Ústavem na 
základě čl. 65 až 67 nařízení č. 2017/625 
a které se odkazuje na § 26 odst. 1 a 3 
(tedy dovozní rostlinolékařskou kontrolu, 
která s nařízením (EU) 2017/625 souvisí). 
Tato vazba je ale poněkud vzdálená, jsme 
tedy spíše pro variantu odstranění 
označení celexového čísla nařízení (EU) 
2017/625. 
  

K bodu 108. (§ 79e odst. 1 písm. l)): 

Navrhujeme rozdílovou tabulku doplnit o čl. 98 nařízení č. 
2016/2031, kdy označování a opravy dřevěného obalového 
materiálu jsou upraveny i tímto článkem a ustanovení § 79e odst. 1 
písm. l) na něj přímo odkazuje. Požadujeme upravit. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 109. (§ 79e odst. 2): 

Nově vložené ustanovení § 79e odst. 2 požadujeme podtrhnout, 
označit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví, neboť daný text 
souvisí jak s nařízením č. 2016/2031, tak i s nařízením č. 2017/625. 

 
 
Akceptováno 
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Požadujeme upravit. 

 

K bodu 111. (§ 79f odst. 1): 

Předkladatel v rámci nového znění ustanovení § 79f odst. 1 
odkazuje na vybrané články nařízení č. 2016/2031 a nařízení č. 
2017/625. Oproti tomu rozdílová tabulka obsahuje odkaz pouze na 
některé z článků uvedených v tomto ustanovení. Požadujeme 
doplnit. 

 

 
Akceptováno 
 
Ustanovení však prošlo na základě 
připomínky Ministerstva vnitra úpravou a 
kde to bylo možné, bylo od odkazů na 
konkrétní články nařízení upuštěno. 

K bodu 121. (§ 81 odst. 2): 

Odkaz na konci ustanovení je potřeba upřesnit – jedná se o Hlavu 
II., kapitolu III nařízení o úředních kontrolách. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 124. (§ 82): 

Předkladatel v důvodové zprávě k odst. 2 uvádí, že „potřeba 
zvláštní odborné kvalifikace pro výkon rostlinolékařských činností 
také vyplývá z článku 3 odst. 33 nařízení (EU) 2017/625, kde se za 
úředního pracovníka rostlinolékařské služby považuje mimo jiné 
osoba řádně kvalifikovaná k provádění úředních kontrol a jiných 
úředních činností.“ Vzhledem k tomu, že potřeba zvláštní odborné 
kvalifikace pro výkon rostlinolékařských činností tedy vyplývá i ze 
zmíněného nařízení, požadujeme ustanovení § 82 odst. 2 
v některých částech podtrhnout, označit celexovým číslem a uvést 
ve výkaznictví. Požadujeme upravit. 

 

 
 
Akceptováno 
 

Dále, v § 82 odst. 7 písm. b) se mluví o osobách, které získaly 
kvalifikaci…v jiném členském státě Evropské unie. Chybí ale jedna 
další významná podmínka, a to aby tato kvalifikaci byla uznána 

 
Akceptováno 
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(odkaz na zákon o uznávání odborné kvalifikace je na místě). 
Požadujeme doplnit. 

Druhá připomínka je zásadní. 

 

K bodu 134. (§ 87 odst. 1): 

Ustanovení § 87 odst. 1 přímo odkazuje na čl. 67 a čl. 68 nařízení 
č. 2016/2031, proto jej požadujeme podtrhnout, označit 
celexovým číslem a uvést ve výkaznictví.  

 

 
 
Akceptováno 
 

K bodu 135. (§ 87 odst. 3 písm. a) a b)):Ustanovení nejsou ve 
správném tvaru. Navrhujeme upravit. 

 

 
 
Akceptováno 
 

K části čtvrté - zákonu o správních poplatcích 

V položce 81 – poznámce pod čarou č. 49a) by mělo být na konci 
odkazu na nařízení, které již bylo změněno, uvedeno „v platném 
znění“. 

 

 
 
Akceptováno 
 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K bodu 124. (§ 82): 

K § 82 dáváme na zvážení rozdělení právní úpravy dané věci na 
více paragrafů, neboť zmíněné ustanovení obsahuje 9 odstavců. 
Dle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu nebo 
článku nemělo být obsaženo zpravidla více jak 6 odstavců, jinak je 
v zájmu přehlednosti třeba dát přednost rozdělení úpravy téže věci 

 
Akceptováno 
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na více paragrafů či článků. 

 

Správa státních hmotných 
rezerv 
 
 

Zásadní připomínka 
K § 48a odst. 3 platné znění 
Pojem „ministerstvo“ bez bližšího určení resortu se poprvé objevuje 
v §48a odst. 3. bez předchozí vysvětlení zkratky. Zkratka 
„ministerstvo“ v platném znění je určena pro Ministerstvo 
zemědělství. Požadujeme zavedení legislativní zkratky. 

Akceptováno 

Úřad na ochranu osobních 
údajů 
 
 

Část h) důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 

„DPIA“), je třeba dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Z provedené analýzy si skutečně nevyplívá žádný negativní dopad 

na osobní údaje a jejich zpracování, nicméně dochází k dílčím 

změnám v jejich zpracování a i to by mělo DPIA reflektovat, jedná 

se o jeho novou kvalitu vyplívající z GDPR. Příkladem budiž bod 48 

návrhu o zrušení oznamovací povinnosti chovatelů včelstev a 

profesionálních uživatelů přípravků. Zrušením tohoto ustanovení 

ÚOOÚ hodnotí jako velmi žádoucí, došlo tím ke zlepšení ochrany 

osobních údajů. I takové změny ve zpracování by však DPIA mělo 

reflektovat. 

Dále je nadbytečné zmiňovat, že úprava je v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož je to zákon, 

tedy pobírá stejné právní síly jako navrhovaný zákon v případě, že 

by se stal účinným. Nehledě na to, že se momentálně ve 

sněmovně projednává zákon zpracování osobních údajů, jakožto 

prováděcí předpis k GDPR (které je však již dnes přímo 

použitelné), který plně nahradí zákon č. 101/2000 Sb. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

Akceptováno 
 
Obecná část důvodové právy v části h) 
byla upravena následovně: 
 
„Z provedené analýzy obsahu návrhu 
nevyplývají ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů žádné negativní 
dopady. 
Navrhovaná právní úprava nezakládá 
kompletně nové zpracování osobních 
údajů, nicméně dílčím způsobem na 
zpracování osobních údajů dopadá, 
primárně však s ohledem na 
implementaci přímo použitelných předpisů 
EU.  
Změn doznává ustanovení upravující 
registraci osob pro fytosanitární účely 
(registrace profesionálních 
provozovatelů). Návrh v návaznosti na 
nařízení (EU) 2016/2031 stanoví, že 
Ustav vede a aktualizuje úřední registr 
profesionálních provozovatelů v souladu s 
čl. 65 až 67 nařízení (EU) 2016/2031. 
Jaké údaje jsou v tomto úředním registru 
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soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 

explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 

osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 

specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, 

veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 

zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních 

údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 

osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 

povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový 

měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 

rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových 

položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 

vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, 

pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných 

kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté 

se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu 

některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 

hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na 

soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného 

aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. 

Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na 

jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená 

zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, 

nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 

vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

vedeny a jaké údaje Ústav zpřístupňuje 
stanoví čl. 67 a 68 nařízení (EU) 
2016/2031. Povaha změny je zde více 
méně formální. Pravděpodobně hlavní 
změnou je rozšíření kategorií osob, které 
musí být registrovány a údaje tedy 
poskytnout. Tyto kategorie jsou uvedeny v 
čl. 65 nařízení (EU) 2016/2031.   
Další drobnou změnou v této oblasti je 
výslovné zakotvení kompetence Ústavu k 
vedení evidence způsobilých provozoven 
kontrolního testování a obsahu této 
evidence. Současný stav se tak pouze 
napravuje a explicitně se promítá do 
zákonné úpravy. 
Formální úpravou prochází i ustanovení 
původně upravující rejstřík provozovatelů 
technických zařízení k hubení škodlivých 
organismů a rejstřík výrobců ošetřeného 
dřevěného obalového materiálu. Změna 
však souvisí s implementací nařízení (EU) 
2016/2031 a pouze nutností úpravy 
terminologie, nemá tedy vliv na šíři 
poskytovaných údajů a jejich zpracování.  
Co se týká rozsahu oprávnění subjektů 
údajů, návrh do těchto nezasahuje. 
Úprava nepředstavuje zvláštní úpravu 
žádné z povinností nebo oprávnění 
subjektu údajů a nemá jiné dopady na 
soukromí.“ 
 
S ohledem na připomínky ostatních 
připomínkových míst a rozhodnutí 
předkladatele těmto vyhovět, bylo 
nakonec upuštěno od záměru zrušení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8EGHEXN)



65 
 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 

použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 

vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 

vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž 

formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro 

upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 

protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 

specifická, tak i obecná podle GDPR. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 

zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 

řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 

parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že 

existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí 

záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 

popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v 

jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR a zákona 

obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 

oznamovací povinnosti profesionálních 
uživatelů přípravků nebezpečných a 
zvláště nebezpečných pro včely vůči 
včelařům. Ke zrušení ustanovení 
s obsahem povinnosti pro chovatele včel 
oznámit údaje k umístění stanovišť 
včelstev pak dochází z legislativně 
technických důvodů, kdy tato oznamovací 
povinnost je obsažena v plemenářském 
zákoně. 
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