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IV. 
 

Platné znění vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na 
ochranu rostlin, ve znění navrhovaných změn 

 

*.*.* 

§ 2 

Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku  
(K § 31a odst. 5 zákona) 

 (1) Etiketa přípravku obsahuje 
a) slova „Přípravek na ochranu rostlin“ a v případě souběžného obchodu „Souběžný obchod 

přípravku na ochranu rostlin“, uvedená v záhlaví etikety, 
b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení, 
c) další údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081), 
d) další údaje podle nařízení Komise (EU) č. 547/20112) a  
e) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení; tyto další údaje a 

upřesnění nesmí na etiketě předcházet údajům uspořádaným podle vzoru etikety a nesmí 
být s těmito údaji v rozporu. 

 
(2) Vzor etikety přípravku uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů 

na etiketě. 
(3) Není-li na etiketě dostatek místa, musí uspořádání údajů na příbalovém letáku 

odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru etikety přípravku a požadavkům nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 a nařízení Komise (EU) č. 547/2011. 

(4) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání, nesmí tyto 
ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na etiketě přípravku.  

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

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

Účinnost od 1. 7. 2022. 

 
______________________ 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 
směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v 
platném znění. 
2) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění. 
 

*.*.* 
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§ 6 

Kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky 
nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh 

(K § 46b odst. 3 zákona) 
(1) Místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo 

pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh, musí odpovídat požadavkům na jejich 
bezpečné skladování v souladu s údaji uvedenými na etiketě, v příbalovém letáku nebo 
v bezpečnostním listu. 

(2) Místo, na němž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo 
pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh, musí být chráněno před přímým slunečním 
zářením, deštěm a mrazem, musí umožňovat oddělené skladování jednotlivých druhů 
přípravků nebo pomocných prostředků a musí být vybaveno zařízením k měření teploty a 
vlhkosti vzduchu, které umožňuje zpětnou kontrolu záznamů o teplotě a vlhkosti vzduchu.  

(3) Pro každé místo, na němž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky 
nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh, musí být zpracován samostatný provozně 
bezpečnostní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních a požárních předpisů.  

(4) Na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo 
pomocnými prostředky v balení určeném pro neprofesionální uživatele a kde jsou tato balení 
přímo prodávána uživatelům, kteří nejsou profesionálními uživateli, se vztahují požadavky 
uvedené v odstavci 1. 
 

§ 7 

Rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo 
pomocných prostředků na trh a o jejich původu 

(K § 46c odst. 2 zákona) 
 

(1) Distributor uchovává dokumentaci a záznamy o příjmu přípravků a pomocných 
prostředků, kontrole přijatých přípravků a pomocných prostředků, skladování, čištění a údržbě 
prostor, kontrole podmínek skladování včetně ochrany přípravků nebo pomocných prostředků 
při skladování a přepravě a objednávání, dodávání a stahování přípravků a pomocných 
prostředků z oběhu a jejich vracení do oběhu tak, aby nedocházelo k neshodám mezi 
dokumentací a záznamy a byla zajištěna jejich nezměnitelnost. V záznamech o prodeji či jiném 
nakládání s přípravky a pomocnými prostředky je třeba vždy uvádět název přípravku nebo 
pomocného prostředku, číslo šarže výrobce formulace, datum výroby výrobce formulace a 
datum skončení použitelnosti přípravku nebo pomocného prostředku, a to tak, aby tyto údaje 
byly vždy čitelné a neporušené. Záznamy lze vést i v elektronické podobě. Záznamy v listinné 
nebo elektronické podobě musí být vedeny průběžně za současného zabezpečení jejich 
uchovávání. 

(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku 
nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v 
elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy. 

(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace 
přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor 
vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 
2D kódy. 

Účinnost od 1. 7. 2022. 
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(3) (2) (3) Záznamy podle zákona lze nahradit vedením a předložením záznamů vedených 
podle jiných předpisů, pokud tyto záznamy obsahují informace podle zákona a jsou v souladu 
s odstavcem 1.   

(4) (3) (4) Dokumentace o stažení přípravku nebo pomocného prostředku z oběhu 
obsahuje 

a) vymezení oprávnění zaměstnanců při provádění a koordinaci stahování přípravku nebo 
pomocného prostředku z trhu, 

b) popis komunikace s příslušnými úřady, držitelem povolení, s výrobcem, distributory a 
odběrateli přípravku nebo pomocného prostředku v průběhu stahování a po skončení 
stahování přípravku nebo pomocného prostředku z trhu, 

c) popis vlastního postupu stahování přípravku nebo pomocného prostředku z trhu, včetně 
postupu pro okamžitou identifikaci a kontaktování všech odběratelů přípravku nebo 
pomocného prostředku, 

d) způsob vedení a uchovávání záznamů o všech činnostech souvisejících se stahováním 
přípravku nebo pomocného prostředku z trhu, 

e) posouzení procesu stažení přípravku nebo pomocného prostředku z trhu a opatření 
prováděná v případech, kdy není možné přípravek nebo pomocný prostředek z trhu 
stáhnout, 

f) popis zajištění odděleného umístění přípravků nebo pomocných prostředků stažených z 
trhu od ostatních skladovaných přípravků nebo pomocných prostředků a 

g) účetní, daňové a jiné záznamy o všech činnostech souvisejících s likvidací nebo s jinými 
způsoby nakládání s přípravkem nebo pomocným prostředkem po stažení z trhu, včetně 
doložení místa, doby a způsobu likvidace nebo přesunu přípravku nebo pomocného 
prostředku po stažení z trhu. 
 

*.*.* 

§ 10 

Požadavky na označování pomocných prostředků 
(K § 55 zákona) 

 
(1) Etiketa pomocného prostředku obsahuje: 

a) slova “Pomocný prostředek na ochranu rostlin“ uvedená v záhlaví etikety, 
b) obchodní název pomocného prostředku, 
c) typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku, 
d) údaje o všech účinných složkách, 
e) údaje o nebezpečných látkách podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008, 
f) označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, 
g) další označení podle ustanovení § 54a odst. 6 zákona, 
h) údaje o držiteli povolení, případně o jeho právním zástupci, a nejsou-li shodné, jméno a 

adresa osoby odpovědné za konečné balení a označení nebo za konečné označení 
přípravku na ochranu rostlin na trhu, 

i) evidenční číslo pomocného prostředku, 
j) číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace,  
k) informace o době použitelnosti, případně datum expirace,  
l) údaj o množství pomocného prostředku v obalu,  
m) údaje o způsobu působení pomocného prostředku,  
n) podmínky povoleného použití a dávkování, 
o) upřesnění použití pomocného prostředku, zejména k termínu a způsobu aplikace, 

mísitelnost s jinými přípravky a pomocnými prostředky, 
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p) další omezení podle ustanovení § 54a odst. 6 zákona, 
q) údaje o přípravě aplikační kapaliny, o aplikaci a o čištění zařízení pro aplikaci pomocného 

prostředku, 
r) osobní ochranné pracovní prostředky, 
s) informace o první pomoci, 
t) pokyny ohledně vhodných skladovacích podmínek a bezpečné likvidace pomocného 

prostředku a jeho obalu a 
u) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení. Tyto další údaje nesmí na 

etiketě předcházet údajům uspořádaným dle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji 
v rozporu. 
(2) Vzor etikety pomocného prostředku uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce stanovuje 

pořadí údajů na etiketě. 
(3) Není-li na etiketě dostatek místa, mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. m) až 

u) uvedeny na samostatném příbalovém letáku. Tento příbalový leták se považuje za součást 
etikety. Uspořádání údajů na příbalovém letáku musí odpovídat pořadí stanovenému ve vzoru 
etikety přípravku.  

(4) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání, nesmí tyto 
ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na etiketě pomocného prostředku.  
 (5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další 
údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální 
čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při jeho porušení. 

 (5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i 
další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí 
dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a 
oprav při jeho porušení. 
 Účinnost od 1. 7. 2022. 

*.*.* 

§ 12 

Způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků 
(K § 43 odst. 1 zákona) 

(1) Pokud je přípravek nebo pomocný prostředek v prodejním obalu o velikosti do 20 kg 
nebo 20 l včetně, provádí se odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné 
šarže.  

(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 
25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr celého balení, případně většího počtu balení 
stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího 
balení.  

 (2) K odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků, v obalu jiném, než je 
uvedeno v odstavci 1, se používají u V případě, že nebylo odebráno celé balení podle 
odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u 
a) granulovaných přípravků nebo pomocných prostředků vhodné vzorkovače, například 

trubkové, čí ploché lopatky, s následným přenesením vzorku do vzorkovnice, nebo 
b) kapalných výrobků vzorkovací pumpa, vzorkovací trubice se spodním uzávěrem nebo 

vzorkovací nádoba, s následným vpravením vzorku do vzorkovnice.  
Minimální velikost takto odebraného vzorku jednotlivého konečného vzorku ve 
vzorkovnici je 1 kg, případně 1 l.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBC5H7T)



5 
 

(3) V případě že není odebráno celé balení, je vzorkovnice řádně zapečetěna a označena 
alespoň těmito údaji: 
a) číslem protokolu o odběru, 
b) názvem, číslem šarže výrobce formulace, datem výroby výrobce formulace, případně 

datem expirace a evidenčním číslem vzorkovaného přípravku nebo pomocného 
prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně dalšími údaji 
identifikujícími odebraný vzorek, 

c) datem odběru a 
d) názvem a adresou subjektu, u něhož byl vzorek odebrán. 
 (4) Potvrzením o odběru vzorku je protokol o odběru, který vyhotovuje Ústav ve dvojím 
vyhotovení, a to jedno pro osobu, u níž byl vzorek odebrán a jedno pro potřeby Ústavu, a který 
obsahuje alespoň tyto údaje: 
a) číslo protokolu, 
b) datum odběru vzorku, 
c) útvar Ústavu a jméno zaměstnance, který odběr provedl, 
d) název a adresu subjektu, u něhož byl vzorek odebrán, a jméno osoby, která tento subjekt 

zastupovala, 
e) název, číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace, dobu 

použitelnosti, případně datum expirace, evidenční číslo přípravku nebo pomocného 
prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně další údaje 
identifikující odebraný vzorek, dále pak druh, velikost a počet odebraných balení přípravku 
nebo pomocného prostředku, případně způsob odběru nebylo-li odebráno celé balení a 

f) číslo nabývacího dokladu přípravku nebo pomocného prostředku, jehož kopie je přílohou 
protokolu o kontrole. 

  (5) Při manipulaci se vzorkem musí být dodrženy podmínky stanovené v povolení, 
především s ohledem na teplotu skladování přípravku nebo pomocného prostředku. 

 (6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že 
a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, 
případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz, 
b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek 
pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z 
tohoto balení, a 
c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož 
vzorku. 

(6) (7) Je-li vzorek přípravku nebo pomocného prostředku odebrán za účelem kontroly 
nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky u profesionálního uživatele, je odebrán o 
minimální velikosti 200 g nebo 200 ml podle typu formulace z obalu, v němž se nachází v době 
kontroly, a to do samostatné vzorkovnice s využitím vzorkovacích pomůcek uvedených v 
odstavci 2 písm. a) a b) a v souladu s odstavci 3 až 6. 
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	(3) Pro každé místo, na němž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh, musí být zpracován samostatný provozně bezpečnostní řád se specifikací hygienických, provozně bezpečnostních a po...
	(4) Na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v balení určeném pro neprofesionální uživatele a kde jsou tato balení přímo prodávána uživatelům, kteří nejsou profesionálními uživateli, se vz...

	§ 7
	Rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu
	(K § 46c odst. 2 zákona)
	(1) Distributor uchovává dokumentaci a záznamy o příjmu přípravků a pomocných prostředků, kontrole přijatých přípravků a pomocných prostředků, skladování, čištění a údržbě prostor, kontrole podmínek skladování včetně ochrany přípravků nebo pomocných p...
	S(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy.
	(2) Jsou-li číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku nebo pomocného prostředku uváděny prostřednictvím 2D kódu, distributor vede záznamy v elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s příslušnými 2D kódy.
	Účinnost od 1. 7. 2022.
	S(3)S S(2)S (3) Záznamy podle zákona lze nahradit vedením a předložením záznamů vedených podle jiných předpisů, pokud tyto záznamy obsahují informace podle zákona a jsou v souladu s odstavcem 1.
	S(4)S S(3)S (4) Dokumentace o stažení přípravku nebo pomocného prostředku z oběhu obsahuje
	a) vymezení oprávnění zaměstnanců při provádění a koordinaci stahování přípravku nebo pomocného prostředku z trhu,
	b) popis komunikace s příslušnými úřady, držitelem povolení, s výrobcem, distributory a odběrateli přípravku nebo pomocného prostředku v průběhu stahování a po skončení stahování přípravku nebo pomocného prostředku z trhu,
	c) popis vlastního postupu stahování přípravku nebo pomocného prostředku z trhu, včetně postupu pro okamžitou identifikaci a kontaktování všech odběratelů přípravku nebo pomocného prostředku,
	d) způsob vedení a uchovávání záznamů o všech činnostech souvisejících se stahováním přípravku nebo pomocného prostředku z trhu,
	e) posouzení procesu stažení přípravku nebo pomocného prostředku z trhu a opatření prováděná v případech, kdy není možné přípravek nebo pomocný prostředek z trhu stáhnout,
	f) popis zajištění odděleného umístění přípravků nebo pomocných prostředků stažených z trhu od ostatních skladovaných přípravků nebo pomocných prostředků a
	g) účetní, daňové a jiné záznamy o všech činnostech souvisejících s likvidací nebo s jinými způsoby nakládání s přípravkem nebo pomocným prostředkem po stažení z trhu, včetně doložení místa, doby a způsobu likvidace nebo přesunu přípravku nebo pomocné...


	*.*.*
	§ 10
	Požadavky na označování pomocných prostředků
	(K § 55 zákona)
	(1) Etiketa pomocného prostředku obsahuje:
	a) slova “Pomocný prostředek na ochranu rostlin“ uvedená v záhlaví etikety,
	b) obchodní název pomocného prostředku,
	c) typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku,
	d) údaje o všech účinných složkách,
	e) údaje o nebezpečných látkách podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
	f) označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008,
	g) další označení podle ustanovení § 54a odst. 6 zákona,
	h) údaje o držiteli povolení, případně o jeho právním zástupci, a nejsou-li shodné, jméno a adresa osoby odpovědné za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu,
	i) evidenční číslo pomocného prostředku,
	j) číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace,
	k) informace o době použitelnosti, případně datum expirace,
	l) údaj o množství pomocného prostředku v obalu,
	m) údaje o způsobu působení pomocného prostředku,
	n) podmínky povoleného použití a dávkování,
	o) upřesnění použití pomocného prostředku, zejména k termínu a způsobu aplikace, mísitelnost s jinými přípravky a pomocnými prostředky,
	p) další omezení podle ustanovení § 54a odst. 6 zákona,
	q) údaje o přípravě aplikační kapaliny, o aplikaci a o čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku,
	r) osobní ochranné pracovní prostředky,
	s) informace o první pomoci,
	t) pokyny ohledně vhodných skladovacích podmínek a bezpečné likvidace pomocného prostředku a jeho obalu a
	u) další údaje a upřesnění uvedené na etiketě držitelem povolení. Tyto další údaje nesmí na etiketě předcházet údajům uspořádaným dle vzoru etikety a nesmí být s těmito údaji v rozporu.

	(2) Vzor etikety pomocného prostředku uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce stanovuje pořadí údajů na etiketě.
	(3) Není-li na etiketě dostatek místa, mohou být údaje uvedené v odstavci 1 písm. m) až u) uvedeny na samostatném příbalovém letáku. Tento příbalový leták se považuje za součást etikety. Uspořádání údajů na příbalovém letáku musí odpovídat pořadí stan...
	(4) V případě použití ochranných prvků sloužících k zabránění padělání, nesmí tyto ochranné prvky snižovat čitelnost údajů uváděných na etiketě pomocného prostředku.
	S(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při ...
	(5) Číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 2D kódu; 2D kódem se rozumí dvoudimenzionální čárový kód s vysokou informační hodnotou a schopností detekce a oprav při j...
	Účinnost od 1. 7. 2022.
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	§ 12
	Způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků
	(K § 43 odst. 1 zákona)
	23TS(1)S23TS Pokud je přípravek nebo pomocný prostředek v prodejním obalu o velikosti do 20 kg nebo 20 l včetně, provádí se odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže.
	(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i vět...
	(2) SK odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků, v obalu jiném, než je uvedeno v odstavci 1, se používají uS V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u
	a) granulovaných přípravků nebo pomocných prostředků vhodné vzorkovače, například trubkové, čí ploché lopatky, s následným přenesením vzorku do vzorkovnice, nebo
	b) kapalných výrobků vzorkovací pumpa, vzorkovací trubice se spodním uzávěrem nebo vzorkovací nádoba, s následným vpravením vzorku do vzorkovnice.

	Minimální velikost takto odebraného SvzorkuS jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici je 1 kg, případně 1 l.
	(3) V případě že není odebráno celé balení, je vzorkovnice řádně zapečetěna a označena alespoň těmito údaji:
	a) číslem protokolu o odběru,
	b) názvem, číslem šarže výrobce formulace, datem výroby výrobce formulace, případně datem expirace a evidenčním číslem vzorkovaného přípravku nebo pomocného prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně dalšími údaji identifikujícími...
	c) datem odběru a
	d) názvem a adresou subjektu, u něhož byl vzorek odebrán.

	(4) Potvrzením o odběru vzorku je protokol o odběru, který vyhotovuje Ústav ve dvojím vyhotovení, a to jedno pro osobu, u níž byl vzorek odebrán a jedno pro potřeby Ústavu, a který obsahuje alespoň tyto údaje:
	a) číslo protokolu,
	b) datum odběru vzorku,
	c) útvar Ústavu a jméno zaměstnance, který odběr provedl,
	d) název a adresu subjektu, u něhož byl vzorek odebrán, a jméno osoby, která tento subjekt zastupovala,
	e) název, číslo šarže výrobce formulace a datum výroby výrobce formulace, dobu použitelnosti, případně datum expirace, evidenční číslo přípravku nebo pomocného prostředku, pokud jsou všechny údaje na obalu uvedeny, případně další údaje identifikující ...
	f) číslo nabývacího dokladu přípravku nebo pomocného prostředku, jehož kopie je přílohou protokolu o kontrole.

	(5) Při manipulaci se vzorkem musí být dodrženy podmínky stanovené v povolení, především s ohledem na teplotu skladování přípravku nebo pomocného prostředku.
	(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že
	a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,
	b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a
	c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.
	S(6)S (7) Je-li vzorek přípravku nebo pomocného prostředku odebrán za účelem kontroly nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky u profesionálního uživatele, je odebrán o minimální velikosti 200 g nebo 200 ml podle typu formulace z obalu, v němž ...




