
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, byl podle Jednacího 
řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava 
Tomana, CSc., čj. 48465/2019-MZE-11191, ze dne 15. 10. 2019, s termínem dodání stanovisek do 6. 11. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. h) Legislativních pravidel 
vlády však doporučujeme upravit znění novelizačního bodu 
6, a to v části, která se týká textu úvodní části ustanovení 
příslušného odstavce. 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Navrhujeme doplnit do Předkládací zprávy informaci o 
termínu či harmonogramu, kdy bude úprava týkající se 
označování 2D doplněna do novely zákona o 
rostlinolékařské péči a kdy bude následně upravena 
stávající vyhláška. 

Akceptováno 
Informace o časovém harmonogramu zamýšlené 
legislativní úpravy v rámci novely zákona o 
rostlinolékařské péči doplněny do odůvodnění i do 
předkládací zprávy. 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 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. 

Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v 
současnosti vykazována jako implementační vůči 
předpisům EU ve srovnávacích tabulkách (viz níže). Je-li 
návrhem do těchto implementačních ustanovení 
zasahováno, je povinností předkladatele tyto tabulky 

 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Ke změně předjímané v novelizačním bodě 3 
nedojde, účinnost dotčeného ustanovení (§ 7 odst. 
2) nakonec bude bez jeho změny pouze odložena. 
 
Pokud jde o dosavadní bod 2 (nově bod 3), jedná 
se o drobnou změnu. Po vyhlášení předpisu ve 
Sbírce zákonů bude předmětné ustanovení v rámci 
ST ke směrnici 32009L0128, k čl. 13 odst. 1 písm. 
a) upraveno, bez toho, aby k této drobné změně 
bylo žádáno ID návrhu. 
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aktualizovat a přiložit k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády). Změny textu v tomto případě 
nejsou vždy významné pro účely implementace, ale text ve 
starších verzích srovnávacích tabulek nebude odpovídat 
novelizovanému znění. K dotčeným ustanovením předpisů 
EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo celého textu 
novelizovaného ustanovení pouze identifikační číslo 
návrhu. Požadujeme doplnit. Konkrétně se jedná o 
ustanovení v novelizačních bodech č. 2. a 3. 

K Odůvodnění 

V rámci obecné části odůvodnění v bodě 3. Zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie předkladatel uvádí, že navrhovaná úprava je v souladu 
s předpisy EU, nicméně však konkrétní předpisy neuvádí. 
Odůvodnění je nutné v této části dopracovat, resp. uvést 
výčet předpisů EU, které se návrhu vyhlášky dotýkají (viz 
níže). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýkají níže uvedené předpisy EU, 
které měl předkladatel zohlednit v odůvodnění návrhu: 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic 
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES 
ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů. 
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Návrhu vyhlášky se v širších souvislostech týkají rovněž 
níže uvedené předpisy Evropské unie: 
 
• 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). 

 
 

Připomínky a případné návrhy změn: 

Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné připomínky 
ohledně slučitelnosti s právem EU. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. Nedostatky 
ve formálních náležitostech návrhu je však nutno 
napravit. 
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Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K čl. I bodu 5 navrhujeme uvést ustanovení § 12 odst. 1 
včetně původně navrhovaného dodatku v tom duchu, že 
pokud je to technicky možné, resp. proveditelné, lze provést 
odběr celého balení i u většího balení než o velikosti do 25 
kg nebo do 25 l. 
 
Konkrétní znění navrhujeme příkladmo: 
 
„(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných 
prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, 
se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího 
počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze 
tímto způsobem provést odběr i většího balení.“ 
 
Navrhovanou změnu odůvodňujeme následovně. 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. Dle klasifikace většiny přípravků na ochranu 
rostlin se jedná o v různé míře toxické látky, které mimo jiné 
způsobují podráždění kůže, očí, dýchacích cest, ale také 
mohou vést při požití či vdechnutí k nevolnostem, nebo až 
ke smrti. Omezením manipulace na místě odběru, tedy 
porušení balení a tvorby jednotlivých vzorků z balení 
přípravků, jsou také minimalizována rizika pro životní 
prostředí. Řada přípravků vyžaduje před odběrem vzorku 
dílčího dokonalé promíchání, které inspektor není schopen 
v místě odběru provést, laboratoř ÚKZÚZ je pro tuto operaci 
řádně vybavena, a to i pro balení větší než 25 kg nebo 25 l. 
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 

Akceptováno 
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nadrozměrných obalů, což zajišťuje úprava v navrhovaném 
odstavci 2. 
 
Dále dodáváme, že v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., 
zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, ÚKZÚZ jako kontrolní orgán odebraný vzorek 
standardně vrací, je-li to možné. Vracíme tedy 
nespotřebované množství vzorku, pokud je výsledek 
analýzy vyhovující. 

Česká asociace ochrany 
rostlin 1 Obecné připomínky k návrhu Vyhlášky 

Předkládaný návrh Vyhlášky zamýšlí přehodnocení 
dosud platné, avšak zatím neúčinné právní úpravy 
týkající se označování přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin prostřednictvím 
dvojrozměrných (2D) kódů. V důsledku tohoto 
přehodnocení by příslušná ustanovení týkající se 
regulace 2D kódů měla být návrhem zcela zrušena. 
V této souvislosti se odkazuje na rozsáhlou odbornou 
diskuzi, na základě které došlo k přijetí závěru, že 
problematika označování přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin 2D kódy musí být 
komplexně upravena v rámci zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“).  

CCPA s výše uvedeným postojem zákonodárce 
nesouhlasí. Domníváme se, že zrušení aktuálně 
platných ustanovení Vyhlášky zabývajících se 
problematikou 2D kódů nepředstavuje logický krok 
z pohledu dlouhodobého přetrvávajícího záměru 
zákonodárce, kterým je implementace označování 
přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 

 
Akceptováno 
Předkladatel souhlasí s tím, že ustanovení § 2 odst. 
5, § 7 odst. 2 a § 10 odst. 5 vyhlášky budou v textu 
vyhlášky č. 132/2018 Sb. zachována a bude jim 
odložena účinnost do 1. 7. 2022.  
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prostřednictvím 2D kódů v rámci právního řádu České 
republiky. S ohledem na zmiňované přijetí závěrů na 
základě rozsáhlé odborné diskuze CCPA také uvádí, 
že žádné informace o takové probíhající diskuzi či 
jejích závěrech jí nejsou známy, a to ačkoli se 
případných debat na toto téma aktivně účastní a je 
zapojena do veřejné diskuze.  

CCPA nerozporuje závěr zákonodárce, že 
problematika označování prostřednictvím 2D kódů 
musí mít svůj základ v zákoně. Z tohoto předpokladu 
vycházely veškeré diskuze týkající se 2D kódů 
probíhající nejméně již od roku 2015 které navázaly 
mimo jiné na postupné zavádění označování 
prostřednictvím jedinečného identifikátoru v právní 
úpravě tabákových výrobků, rovněž spadajících do 
gesce Ministerstva zemědělství, a taktéž v rámci 
právní regulace humánních léčivých přípravků. 
Současné znění Vyhlášky je tedy výsledkem 
dlouhodobé debaty, které mělo představovat pouze 
první krok k implementaci 2D kódů v právním řádu 
České republiky, na něž bezprostředně naváže 
příslušná změna zákona o rostlinolékařské péči.  

Krok zpátky v legislativní úpravě 2D kódů dle názoru 
CCPA postrádá smysl, když jejich implementace jak 
na úrovni zákona o rostlinolékařské péči, tak na 
úrovni Vyhlášky, nadále záměrem zákonodárce 
zůstává. CCPA má dojem, že tímto krokem by 
zákonodárce vyslal směrem k uživatelům přípravků a 
pomocných prostředků mylný signál, že 2D kódy již 
nejsou předmětem bezprostředního zájmu 
zákonodárce a zavedení regulace se v nejbližší době 
neočekává. Jelikož nedochází k celkovému zrušení 
původní koncepce označování prostřednictvím 2D 
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kódů, ale pouze se prodlužuje doba do jejího 
zavedení, je CCPA názoru, že odpovídající úpravou 
Vyhlášky by mělo být posunutí účinnosti předmětných 
ustanovení, nikoli však jejich zrušení.  

Zákonodárce argumentuje, že stávající právní úprava 
je pouze obecné povahy a nestanovuje přesně typ 2D 
kódu a další podrobnosti nutné pro funkčnost celého 
systému. CCPA toto nerozporuje, nicméně 
opakujeme, že při přijímání aktuálně platných 
ustanovení Vyhlášky týkajících se 2D kódů bylo 
záměrem zákonodárce pouze legislativní zakotvení 
této budoucí povinnosti uživatelů přípravků a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin. 
Předpokládalo se vždy podrobnější rozpracování 
úpravy v souvislosti s plánovanou novelou zákona o 
rostlinolékařské péči, která měla následovat a mělo 
k ní dojít do data účinnosti dotčených ustanovení 
Vyhlášky. Stejný předpoklad dle názoru CCPA 
zůstává zachován i nadále, přičemž absence 
detailního rozpracování právní regulace 2D kódů by 
neměla být překážkou pro zachování současného 
znění příslušných ustanovení Vyhlášky. 

K dalším argumentům zákonodárce uvedeným 
v důvodové zprávě k návrhu Vyhlášky zahrnující 
např. potenciální různorodost v označování ze strany 
uživatelů, či absenci rozlišení mezi povinnostmi pro 
distributory přípravků pro profesionální a 
neprofesionální uživatele, CCPA uvádí, že i v tomto 
ohledu předpokládá přijetí podrobnější úpravy na 
zákonné úrovni, a to na základě odborné debaty, která 
by měla být s ohledem na příslušnou novelizaci 
zákona zahájena co nejdříve. CCPA se ráda této 
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diskuse zúčastní a přispěje k vytvoření kvalitní právní 
úpravy. 

V neposlední řadě považuje CCPA zachování 
současné právní úpravy týkající se 2D kódů za 
důležité z pohledu potvrzení již dříve přijatého 
závazku na zavedení právní úpravy označování 
přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
prostřednictvím 2D kódů do právního řádu České 
republiky, a to v horizontu tří až maximálně pěti let. 
V odborných kruzích panuje všeobecná shoda na 
tom, že označování přípravků 2D kódy může pomoci 
i ke zlepšení kontroly nad trhem s přípravky a tím i 
k boji proti nebezpečným nepovoleným přípravkům. 

Výše uvedený závazek na implementaci 2D kódů 
potvrzuje i vládou schválené znění Národního 
akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů 
v České republice pro roky 2018 až 2022 (dále jen 
„Národní akční plán“), které vychází mimo jiné 
z rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů ze 
dne 21. října 2009. V aktuálně probíhajícím období 
klade Národní akční plán důraz mimo jiné i na 
elektronickou evidenci relevantních údajů o 
přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu 
rostlin. Navrhuje se tak zavedení elektronického 
portálu s autorizovaným přístupem shromažďujícím 
všechna relevantní data. Důvodem pro tento postup 
je zejména přetrvávající neexistence dostupného 
systému pro efektivní lokalizaci a monitoring 
přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 
a informací o jejich používání na území České 
republiky, spojená s nepříliš spolehlivým dodáváním 
statistických údajů o spotřebě pesticidů v České 
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republice v souladu s požadavky nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze 
dne 25. listopadu 2009, o statistice pesticidů.   

Nutnost zavedení elektronické evidence přípravků a 
pomocných prostředků na ochranu rostlin, která je 
navázána na jejich nezbytné označování 
prostřednictvím 2D kódů, je Národním akčním plánem 
odůvodňována zejména s ohledem na: 

• klíčovou oblast ochrany vod a potřebu 
identifikace původců kontaminace 
zdrojů pitné vody (v gesci Ministerstva 
životního prostředí); a 

• dohledatelnost a sledování používání 
toxických přípravků na ochranu rostlin, 
které mohou představovat významné 
riziko při použití v oblastech 
využívaných širokou veřejností nebo 
zranitelnými skupinami obyvatel (v 
gesci Ministerstva zdravotnictví). 

Zájem na dodržení tohoto závazku může být 
z pohledu CCPA nyní nejlépe deklarován pouhým 
odložením účinnosti předmětných ustanovení a 
bezprostředním zahájením prací na novele 
rostlinolékařského zákona, která zavede komplexní 
regulaci týkající se označování prostřednictvím 2D 
kódů. K přípravě finálního návrhu této novely by dle 
tvrzení zákonodárce mělo dojít v průběhu roku 2020.  

 

2 Komentář změn návrhu Vyhlášky předkládaných 
ze strany CCPA 

 
Částečně akceptováno 
Předkladatel souhlasí s tím, že ustanovení § 2 odst. 
5, § 7 odst. 2 a § 10 odst. 5 vyhlášky budou v textu 
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S ohledem na výše uvedený závazek zákonodárce 
navrhuje CCPA odložit účinnost vybraných 
ustanovení vyhlášky o další dva roky, tj. do 1. ledna 
2022. Povinnost uvedená v § 2 odst. 5 by se měla 
vztahovat jen na přípravky vyrobené po tomto 
odloženém datu účinnosti. 

Zároveň je žádoucí zpřesnění samotné terminologie, 
přičemž je vhodnější označování jako „dvojrozměrný 
kód“ místo dosavadního v běžné mluvě používaného 
označení jako „2D kódu“. Současně s tím se navrhuje 
upřesnit definici termínu dvojrozměrný kód, tak jak je 
již používána v platné evropské legislativě (viz čl. 5 
odst. 2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES 
stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky 
uvedené na obalu humánních léčivých přípravků). 

Povinnosti uvedené v ustanovení § 7 odst. 2 je navíc 
vhodné omezit pouze na přípravky pro profesionální 
uživatele. 

 

vyhlášky č. 132/2018 Sb. zachována a bude jim 
odložena účinnost. 
 
S ohledem na délku legislativního procesu 
v případě nové zákonné i podzákonné právní 
úpravy a nutnou legisvakanci je však odložení 
účinnosti navrženo do 1. 7. 2022, s tím, že do tohoto 
data by již měla být účinná nová komplexní právní 
úprava v dané oblasti. 
Pokud jde o další navrhované změny, věcně 
souhlasíme s tím, že v rámci ustanovení § 2 odst. 5 
i § 10 odst. 5 by bylo vhodné zpřesnění samotné 
terminologie i upřesnění definice kódu, který má být 
použit k označení přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin. Jedná se o jeden 
z hlavních důvodů, proč bylo rozhodnuto o dalším 
odložení (původně zrušení) předmětných 
ustanovení i záměru vypracování komplexní 
zákonné a podzákonné právní úpravy v dané 
oblasti. V aktuální situaci pouhého odložení 
účinnosti však nepovažujeme za vhodné zasahovat 
do stávajícího znění těchto ustanovení 
zpřesňováním terminologie či jinou úpravou. 
Vznesené připomínky však budou brány v potaz při 
přípravě nové úpravy ve formě novely zákona o 
rostlinolékařské péči i navazující úpravy v 
rámci prováděcího právního předpisu. 

3 Změny v návrhu Vyhlášky 

V návaznosti na výše uvedené a rovněž s ohledem na 
potřebu určitých formulačních změn v dotčených 
ustanoveních CCPA navrhuje provedení 
následujících změn v návrhu Vyhlášky: 

3.1 § 2 odstavec 5 se mění následovně: 

 
Vysvětleno 
Pokud jde o konkrétně navrhované změny, věcně 
souhlasíme s tím, že v rámci ustanovení § 2 odst. 5 
i § 10 odst. 5 by bylo vhodné zpřesnění samotné 
terminologie i upřesnění definice kódu, který má být 
použit k označení přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin. Jedná se o jeden 
z hlavních důvodů, proč bylo rozhodnuto o dalším 
odložení (původně zrušení) předmětných 
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„Identifikátor přípravku, číslo šarže výrobce 
formulace a datum výroby výrobce formulace 
a případně i další údaje podle odstavce 2 se 
uvádí i ve formě dvojrozměrného kódu; 
dvojrozměrným kódem se rozumí strojově 
čitelná datová matice a musí mít detekci 
a korekci chyb rovnocennou jako datová 
matice ECC200 nebo vyšší.“ 

3.2 § 7 odstavec 2 se mění následovně: 

„Jsou-li identifikátor přípravku, číslo šarže 
výrobce formulace a datum výroby výrobce 
formulace přípravku pro profesionální 
uživatele uváděny prostřednictvím 
dvojrozměrného kódu, distributor vede 
záznamy v elektronické podobě, která umožní 
propojení záznamů s příslušnými 
dvojrozměrnými kódy.“ 

3.3 § 10 odstavec 5 se mění následovně: 

„Identifikátor pomocného prostředku, číslo 
šarže výrobce formulace a datum výroby 
výrobce formulace a případně i další údaje 
podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 
dvojrozměrného kódu.“ 

3.4 Účinnost Vyhlášky (§ 16) se mění takto:  

„Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou 
ustanovení § 2 odst. 1 až 4 a § 3, která 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020 a § 2 
odst. 5, § 7 odst. 2 a § 10 odst. 5, která 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.“ 

ustanovení i záměru vypracování komplexní 
zákonné a podzákonné právní úpravy v dané 
oblasti.  
V aktuální situaci pouhého odložení účinnosti však 
nepovažujeme za vhodné zasahovat do stávajícího 
znění těchto ustanovení zpřesňováním 
terminologie či jinou úpravou. Vznesené připomínky 
však budou brány v potaz při přípravě nové úpravy 
ve formě novely zákona o rostlinolékařské péči i 
navazující úpravy v rámci prováděcího právního 
předpisu. 
 
K navržené úpravě navíc upozorňujeme na 
nevhodně/nejasně zvolený pojem v rámci úpravy 
3.1, 3.2 i 3.3 - „identifikátor“ přípravku/pomocného 
prostředku. 
K bodům 3.1 a 3.3 uvádíme, že pokud bude 
zpřesněna terminologie a upřesněna definice kódu, 
úprava by měla být stanovena pro přípravky i 
pomocné prostředky shodně. Obezřetně je třeba 
postupovat, pokud jde o odkaz na matici ECC200. 
Pokud bude v rámci nové právní úpravy 
přistoupeno k odkazu, bude nutné dbát zvýšené 
pozornosti zdůvodnění této matice a technické 
parametry budou muset být volně přístupné. 
K bodu 3.2 uvádíme, že obdobně jako ostatní 
návrhy bude využit při přípravě nové právní úpravy. 
Souhlasíme se vztažením povinnosti pouze na 
přípravky pro profesionální uživatele, nicméně poté 
i povinnost označení dvourozměrným kódem by se 
měla vztahovat pouze na přípravky pro 
profesionální uživatele, protože pouhé označení 
přípravku kódem bez jeho dalšího navázání v rámci 
evidence postrádá smysluplnost (obdobně to platí i 
pro úpravu pomocných prostředků). 
K bodu 3.4, tedy účinnosti s ohledem na délku 
legislativního procesu v případě nové zákonné i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBJBC5JZL)



 12 

 podzákonné právní úpravy a nutnou legisvakanci 
navrhujeme datum 1. 7. 2022, s tím, že do tohoto 
data by již měla být účinná nová komplexní právní 
úprava v dané oblasti. 
 
 

Česká akademie 
zemědělských věd 

1 Obecně 
ČAZV s výše uvedeným postojem zákonodárce nesouhlasí. 
Domníváme se, že zrušení aktuálně platných ustanovení 
Vyhlášky zabývajících se problematikou 2D kódů 
nepředstavuje logický krok z pohledu dlouhodobého 
přetrvávajícího záměru zákonodárce, kterým je 
implementace označování přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin prostřednictvím 2D kódů v 
rámci právního řádu České republiky. 
 
S ohledem na nedostatečnou připravenost legislativy a 
státní správy na zavedení 2D kódů navrhujeme místo 
zrušení jednotlivých ustanovení vyhlášky odložení jejich 
účinnosti o další dva roky, tj. do 1. ledna 2022. Povinnost 
uvedená v § 2 odst. 5 by se měla vztahovat jen na přípravky 
vyrobené po tomto odloženém datu účinnosti. 
 
Zároveň je žádoucí zpřesnění samotné terminologie, 
přičemž je vhodnější označování jako „dvojrozměrný kód“ 
místo dosavadního v běžné mluvě používaného označení 
jako „2D kódu“. Současně s tím se navrhuje upřesnit definici 
termínu dvojrozměrný kód, tak jak je již používána v platné 
evropské legislativě (viz čl. 5 odst. 2 Nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro 
ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých 
přípravků). 
 
Povinnosti uvedené v ustanovení § 7odst. 2 je navíc vhodné 
omezit pouze na přípravky pro profesionální uživatele. 

Částečně akceptováno 
Předkladatel souhlasí s tím, že ustanovením § 2 
odst. 5, § 7 odst. 2 a § 10 odst. 5 vyhlášky 
navrženým ke zrušení s odůvodněním nezbytnosti 
komplexní úpravy problematiky v rámci zákona o 
rostlinolékařské péči a nápravy značných 
nejasností v této oblasti bude dále odložena 
účinnost. 
S ohledem na délku legislativního procesu 
v případě nové zákonné i podzákonné právní 
úpravy a nutnou legisvakanci je však odložení 
účinnosti navrženo do 1. 7. 2022, s tím, že do tohoto 
data by již měla být účinná nová komplexní právní 
úprava v dané oblasti. 
Pokud jde o další navrhované změny, věcně 
souhlasíme s tím, že v rámci ustanovení § 2 odst. 5 
i § 10 odst. 5 by bylo vhodné zpřesnění samotné 
terminologie i upřesnění definice kódu, který má být 
použit k označení přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin. Však se také jedná o 
jeden z hlavních důvodů, proč bylo rozhodnuto o 
dalším odložení (původně zrušení) předmětných 
ustanovení i záměru vypracování komplexní 
zákonné a podzákonné právní úpravy v dané 
oblasti. V aktuální situaci pouhého odložení 
účinnosti však nepovažujeme za vhodné zasahovat 
do stávajícího znění těchto ustanovení 
zpřesňováním terminologie či jinou úpravou. 
Vznesené připomínky však budou brány v potaz při 
přípravě nové úpravy ve formě novely zákona o 
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rostlinolékařské péči i navazující úpravy v 
rámci prováděcího právního předpisu.  

Změny v návrhu Vyhlášky 
 
V návaznosti na výše uvedené a rovněž s ohledem na 
potřebu určitých formulačních změn v dotčených 
ustanoveních navrhuje ČAZV provedení následujících 
změn v návrhu Vyhlášky  
 
2.1 § 2 odstavec 5 se mění následovně: 
 
„Identifikátor přípravku, číslo šarže výrobce formulace a 
datum výroby výrobce formulace a případně i další údaje 
podle odstavce 2 se uvádí i ve formě dvojrozměrného 
kódu; dvojrozměrným kódem se rozumí strojově čitelná 
datová matice a musí mít detekci a korekci chyb 
rovnocennou jako datová matice ECC200 nebo vyšší.“ 
 
2.2 § 7 odstavec 2 se mění následovně: 
 
„Jsou-li identifikátor přípravku, číslo šarže výrobce 
formulace a datum výroby výrobce formulace přípravku 
pro profesionální uživatele uváděny prostřednictvím 
dvojrozměrného kódu, distributor vede záznamy v 
elektronické podobě, která umožní propojení záznamů s 
příslušnými dvojrozměrnými kódy.“ 
 
2.3 § 10 odstavec 5 se mění následovně: 
 
„Identifikátor pomocného prostředku, číslo šarže výrobce 
formulace a datum výroby výrobce formulace a případně i 
další údaje podle odstavce 2 se uvádí i ve formě 
dvojrozměrného kódu.“ 
 
2.4 Účinnost Vyhlášky (§ 16) se mění takto:  
 

Vysvětleno 
Pokud jde o konkrétně navrhované změny, věcně 
souhlasíme s tím, že v rámci ustanovení § 2 odst. 5 
i § 10 odst. 5 by bylo vhodné zpřesnění samotné 
terminologie i upřesnění definice kódu, který má být 
použit k označení přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin. Jedná o jeden 
z hlavních důvodů, proč bylo rozhodnuto o dalším 
odložení (původně zrušení) předmětných 
ustanovení i záměru vypracování komplexní 
zákonné a podzákonné právní úpravy v dané 
oblasti.  
V aktuální situaci pouhého odložení účinnosti však 
nepovažujeme za vhodné zasahovat do stávajícího 
znění těchto ustanovení zpřesňováním 
terminologie či jinou úpravou. Vznesené připomínky 
však budou brány v potaz při přípravě nové úpravy 
ve formě novely zákona o rostlinolékařské péči i 
navazující úpravy v rámci prováděcího právního 
předpisu.  
K navržené úpravě navíc upozorňujeme na 
nevhodně/nejasně zvolený pojem v rámci úpravy 
2.1, 2.2 i 2.3 „identifikátor“ přípravku/pomocného 
prostředku. 
K bodům 2.1 a 2.3 uvádíme, že pokud bude 
zpřesněna terminologie a upřesněna definice kódu, 
úprava by měla být stanovena pro přípravky i 
pomocné prostředky shodně. Obezřetně je třeba 
postupovat, pokud jde o odkaz na matici ECC200. 
Pokud bude v rámci nové právní úpravy 
přistoupeno k odkazu, bude nutné dbát zvýšené 
pozornosti zdůvodnění této matice a technické 
parametry budou muset být volně přístupné. 
K bodu 2.2 uvádíme, že obdobně jako ostatní 
návrhy bude využit při přípravě nové právní úpravy. 
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„Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 až 4 a § 3, 
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020 a § 2 odst.5, 
§ 7 odst. 2 a § 10 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem 1. 
ledna 2022.“ 

Souhlasíme se vztažením povinnosti pouze na 
přípravky pro profesionální uživatele, nicméně poté 
i povinnost označení dvourozměrným kódem by se 
měla vztahovat pouze na přípravky pro 
profesionální uživatele, protože pouhé označení 
přípravku kódem bez jeho dalšího navázání v rámci 
evidence postrádá smysluplnost (obdobně to platí i 
pro úpravu pomocných prostředků). 
K bodu 2.4, tedy účinnosti s ohledem na délku 
legislativního procesu v případě nové zákonné i 
podzákonné právní úpravy a nutnou legisvakanci 
navrhujeme datum 1. 7. 2022, s tím, že do tohoto 
data by již měla být účinná nová komplexní právní 
úprava v dané oblasti. 
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