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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných 
prostředcích na ochranu rostlin (dále jen „návrh vyhlášky“ nebo „navrhovaná úprava“), se 
předkládá k provedení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“) 
s ohledem na přehodnocení dosud platné, avšak neúčinné právní úpravy. Vyhláška  
č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, obsahuje 
ustanovení o označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy. 
Účinnost těchto ustanovení byla odložena k 1. lednu 2020. Po rozsáhlé odborné diskusi  
a v návaznosti na vypořádání připomínek v rámci poslední novely zákona o rostlinolékařské 
péči však Ministerstvo zemědělství dospělo k závěru, že je nezbytné, aby problematika 
označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy byla komplexně 
upravena v rámci zákona o rostlinolékařské péči. Počítá se se zavedením komplexního 
systému dohledatelnosti v rámci distribučního řetězce včetně datového úložiště. Dosavadní 
velmi obecná úprava ve vyhlášce č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích 
na ochranu rostlin, se proto navrhuje zrušit. Poté, co Ministerstvo zemědělství připraví 
zákonnou úpravu označování přípravků na ochranu rostlin 2D kódy, bude následně vyhláška 
č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, doplněna 
o nezbytné technické podrobnosti.  
Dále se navrhují drobné změny v oblasti stanovení kritérií pro místa, na nichž dochází při 
podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění 
na trh a také v oblasti odběru vzorků. Navrhované změny vyplývají zejména ze správní praxe 
a v oblasti odběru vzorků navíc i z úpravy evropské.  
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem o rostlinolékařské péči a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený.   
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Navrhovaná úprava je v souladu s předpisy Evropské unie. Návrh vyhlášky není v rozporu 
s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva 
Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem diskriminace). 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
Oblast úpravy označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy která 
je dosud neúčinná, je velmi obecná a obtížně uchopitelná v praxi. Stávající úprava nestanovuje 
přesně typ 2D kódu a další podrobnosti, které jsou nutné pro funkčnost systému 
dohledatelnosti jednotlivých šarží přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
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uvedených na trh v České republice. Na základě přehodnocení této právní úpravy bylo 
rozhodnuto, že problematika označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu 
rostlin 2D kódy bude komplexně upravena prostřednictvím předpisu zákonné úrovně, kdy 
pouze technické detaily a upřesnění budou zachyceny v předpisu prováděcím. Počítá se se 
zavedením komplexního systému dohledatelnosti v rámci distribučního řetězce včetně 
datového úložiště. Povinné označení přípravku či pomocného prostředku na ochranu rostlin 
2D kódem a povinnost distributorů k vedení elektronických záznamů umožňujících propojení 
s 2D kódem by postrádala bez dopracování komplexního systému dohledatelnosti včetně 
vytvoření datového úložiště smysluplnost a účelnost, zejména vzhledem k nastavení praxe 
kontroly.  
U stanovení kritérií pro místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání 
s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh se navrhuje vypuštění 
požadavku mít takové místo vybaveno zařízením k měření vlhkosti vzduchu. Tato povinnost 
se s ohledem na absenci limitů vlhkosti vzduchu při skladování přípravků nebo pomocných 
prostředků v legislativě, či návodu k použití přípravků nebo pomocných prostředků, jeví jako 
nadbytečná. 
Změny v oblasti odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin jsou 
nutné s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 
2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
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 (EU) 2017/625“). Příslušný orgán zajistí při úředních 
odběrech právo kontrolované osoby na tzv. druhé odborné stanovisko. Pokud je to technicky 
proveditelné, kontrolní orgán provede odběr dostatečného množství vzorku i pro druhé 
odborné stanovisko. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
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Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů, nemění již existující zpracování osobních 
údajů a nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění subjektu osobních 
údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti v rámci zhodnocení 
podle Metodiky CIA a nepředstavuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního 
rizika. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu, a tudíž  
na ně nemá žádný dopad. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I  
 
K bodům 1, 3 a 4 (§ 2 odst. 5, § 7 odst. 2 a § 10 odst. 5)  

Oblast úpravy označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2D kódy, 
která je dosud neúčinná, je velmi obecná a obtížně uchopitelná v praxi. Stávající úprava 
nestanovuje přesně typ 2D kódu a další podrobnosti, které jsou nutné pro funkčnost systému 
dohledatelnosti jednotlivých šarží přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
uvedených na trh v České republice. Na základě přehodnocení této právní úpravy bylo 
rozhodnuto, že problematika označování přípravků a pomocných prostředků na ochranu 
rostlin 2D kódy bude komplexně upravena prostřednictvím předpisu zákonné úrovně, kdy 
pouze technické detaily a upřesnění budou zachyceny v předpisu prováděcím. Počítá se se 
zavedením komplexního systému včetně datového úložiště. Povinné označení přípravku či 
pomocného prostředku na ochranu rostlin 2D kódem a povinnost distributorů k vedení 
elektronických záznamů umožňujících propojení s 2D kódem by postrádala bez dopracování 
komplexního systému dohledatelnosti včetně vytvoření datového úložiště smysluplnost  
a účelnost, zejména vzhledem k nastavení praxe kontroly.  
Stávající úprava by vedla k různorodosti označování dle preferencí jednotlivých výrobců 
a distributorů přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin a neposkytuje žádné 
zlepšení situace v dané oblasti, ani nepřináší žádné výhody pro spotřebitele, či články 
distribučního řetězce. Kontrolní orgán by v některých případech nebyl schopen dešifrovat data 
vložená do poskytnutého kódu. Povinnost vést elektronickou evidenci bez jasně 
specifikovaného 2D kódu mají navíc dle stávajícího znění i distributoři přípravků pro 
neprofesionální uživatele, např. maloobchodní prodejny, drogerie apod., což je pro tento 
segment trhu značně zatěžující. Povinnost označení 2D kódem se prozatím podle platné 
a neúčinné právní úpravy vztahuje i na výrobky již uvedené na trh, což by znamenalo zvýšené 
náklady distributorů z důvodu dodatečné úpravy označení přípravků a pomocných prostředků 
na ochranu rostlin nacházejících se v prodejní síti. 
Zákonem budou stanoveny základní povinnosti a dotčené kategorie přípravků a pomocných 
prostředků a parametry systému, prováděcí právní předpis následně upřesní technickou 
specifikaci jedinečného identifikátoru a čárového kódu, kterým mají být přípravky na ochranu 
rostlin a pomocné prostředky označeny. Dále bude stanovovat strukturu, respektive formu 
datové věty a četnost zasílání dat do uložiště dat a technické podmínky nahrávání dat 
distributory do úložiště dat. 
 
K bodu 2 (§ 6 odst. 2) 
Navrhuje se vypuštění povinnosti vybavit místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti 
k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky na ochranu rostlin v rámci uvádění na trh, 
zařízením k měření vlhkosti vzduchu. Tato povinnost se s ohledem na absenci limitů této 
veličiny při skladování přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin v legislativě, 
či návodu k použití, jeví jako nadbytečná.  
 
K bodům 5 až 7 (§ 12) 
Úpravy v oblasti odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin 
souvisí s evropskou úpravou úředních kontrol v rámci zemědělsko-potravinového řetězce 
prostřednictvím nařízení (EU) 2017/625. Příslušný orgán zajistí při úředních odběrech právo 
kontrolované osoby na tzv. druhé odborné stanovisko. Pokud je to technicky proveditelné, 
kontrolní orgán provede odběr dostatečného množství vzorku i pro druhé odborné stanovisko. 
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Z důvodu výše uvedeného se navrhuje úprava ustanovení o způsobu odběru vzorků přípravků 
a pomocných prostředků na ochranu rostlin tak, aby bylo možné na vyžádání kontrolované 
osoby provést další laboratorní kontrolu předmětných vzorků. V návrhu jsou stanovena 
minimální množství vzorků jak pro případ odběru celých balení, tak pro případ odběru 
přípravků a pomocných prostředků do vzorkovnic. 
Cílem návrhu je zabezpečit úřední odběry vzorků přípravků a pomocných prostředků na 
ochranu rostlin v co největší míře formou odběru celých balení, a to s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti při manipulaci se vzorky a přesnosti při přípravě vzorku pro potřeby druhého 
odborného stanoviska. Stanovená hranice 25 kg nebo 25 l respektuje největší rozměr obalů, 
v nichž jsou běžně přípravky nebo pomocné prostředky uváděny na trh. Na druhou stranu 
nesmí být omezena možnost kontrolního orgánu odebrat i přípravky a pomocné prostředky 
z  transportních, skladovacích a jiných nadrozměrných obalů. 
 
K Čl. II 
Účinnost 
Účinnost vyhlášky se navrhuje s ohledem na dosažení jejího cíle na 1. ledna 2020. 
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