
 

 

VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů byl podle Jednacího řádu vlády 
a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., 
čj. 40785/2019-MZE-11191, ze dne 8. 10. 2019, s termínem dodání stanovisek do 30. 10. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 1. K odůvodnění: Do bodu 5 obecné části odůvodnění 
požadujeme doplnit, že veškeré náklady související 
s přijetím návrhu vyhlášky budou hrazeny z rozpočtu 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského, a to bez dodatečných nároků na státní 
rozpočet. 

 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

2. K předkládací zprávě: Do předkládací zprávy 
doporučujeme doplnit finanční dopady navrhované 
právní úpravy včetně zdroje krytí. 

 

3. U některých paragrafů (§2 a §3) navrhované vyhlášky 
jsou uvedeny v závorkách odkazy na ustanovení 
zákona, která jsou danými paragrafy prováděna. 
Vzhledem k tomu, že takové odkazy nemají normativní 
význam, ale jedná se pouze o informativní pomůcku, 
a vzhledem k tomu, že nejsou uváděny u všech 
ustanovení vyhlášky, doporučujeme tyto odkazy pod 
nadpisy vypustit (a to i s ohledem na možné novelizace 
zákona, při kterých může dojít k posunutí označení). 
 

4. Upozorňujeme, že vyhláška č. 384/2011 Sb. byla 
změněna vyhláškou č. 207/2012 Sb. Podle našeho 
názoru by proto měla být zrušena i část druhá zmíněné 
vyhlášky, v níž byla tato změna obsažena. 

Akceptováno  
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Nadpisy pod označením § 3 až 6 byly zrušeny. 
Ostatní nadpisy budou opatřeny odkazy 
v závorkách. Jsme si vědomi toho, že odkazy 
nemají normativní povahu, nicméně se podle 
našeho názoru jedná o dobrou pomůcku pro 
adresáty. 
 
 
 
Vysvětleno 
Část druhá vyhlášky č. 207/2012 Sb. pouze rušila 
část druhou vyhlášky č. 348/2011 Sb. a není nutné 
ji tedy uvádět ve výčtu ve zrušovacím ustanovení. 
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Ministerstvo kultury 1. K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 199/2012 Sb.,“, 
neboť zákon č. 199/2012 Sb., novelizuje § 88 odst. 1 písm. 
c) a nikoliv § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 

 
2. K návrhu vyhlášky – k § 9 
Doporučujeme nahradit slova „dnem 14. prosince 2019.“ 
slovy „patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“, neboť aktuálně 
projednávaná novela zákona o rostlinolékařské péči 
(sněmovní tisk č. 454) je v současné době v Parlamentu 
České republiky (třetí čtení v Poslanecké sněmovně ČR 
proběhlo 16. října na 35. schůzi), a je tudíž reálné 
nebezpečí, že zmocňovací zákon nabyde účinnosti po 14. 
prosinci 2019. 
 

Akceptováno  
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Účinnost dnem 14. prosince 2019 je navrhována 
s ohledem na datum použitelnosti dvou 
implementovaných nařízení EU. Předkladatel si je 
situace ohledně stavu legislativního procesu vědom 
a z tohoto důvodu si nabytí účinnosti předmětné 
vyhlášky ohlídá a případně upraví. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. Ke skupinovému nadpisu nad § 3 a násl.: 
Upozorňujeme na skutečnost, že podle čl. 30 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády při použití skupinového 
nadpisu nemohou být jednotlivé paragrafy nadepsány 
nadpisem umístěným pod označením paragrafu. 

 
2. K § 8 (Zrušovací ustanovení): 
Doporučujeme vložit čárku za slova „na ochranu rostlin“. 

 
3. K přílohám: 
Doporučujeme uvést označení přílohy č. 1 v tomto znění: 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2019 Sb.“. Obdobnou úpravu 
doporučujeme uvést i v označení dalších příloh. 
 

Ad 1 Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Ad 2 Akceptováno 
 
Ad 3 Akceptováno 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. V § 7 odst. 3 návrhu vyhlášky doporučujeme zvážit 
nahrazení textu „test je možné složit“ na „test je třeba 
složit“ nebo podobným textem tak, aby bylo zřejmé, že 
se jedná o povinnost. 

 

Akceptováno 
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2. Ve srovnávací tabulce doporučujeme upravit u čl. 1 
nařízení 2016/2031 na pravé straně srovnávací tabulky 
vykázaná transpoziční ustanovení v souladu s 
Návodem pro zpracování a vkládání srovnávací tabulky 
(tj. u citovaného ustanovení zákona uvést číslo zákona 
a příslušných novel a na samostatný neviditelný řádek 
dát ID novely zákona, resp. uvést aktuální znění 
zákona, pokud již uvedená novela vyšla ve Sbírce 
zákonů).  
 
Zároveň ve srovnávací tabulce zcela chybí ID 
předložené vyhlášky, která má však dle návrhu 
transponovat dvě její ustanovení (viz § 1 písm. c) a 7 § 
odst. 1 návrhu vyhlášky). Toto ID je třeba do tabulky a 
přehledu předpisů na jejím konci doplnit. 

Akceptováno 
ID novely zákona 8872 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Na příslušná místa doplněno ID návrhu vyhlášky – 
9733. 

Ministerstvo vnitra 1. K § 2 odst. 3: 
 Dle předmětného ustanovení se označení 
dřevěného obalového materiálu zpravidla neprovádí 
červenou nebo oranžovou barvou. V navrženém znění však 
dané ustanovení nemá normativní charakter [srov. užití 
slova „zejména“]. Důvodová zpráva uvádí, že červená 
a oranžová barva je v mezinárodním obchodu vyhrazena 
pro použití na obaly, které se používají k přepravě 
nebezpečných látek a rizikového zboží. Doporučujeme tedy 
zakotvit, že označení dřevěného obalového materiálu 
červenou nebo oranžovou barvou smí být provedeno pouze 
v těchto případech. Připomínáme, že stávající právní 
úprava použití těchto barev zcela vylučuje. 
 
 

Akceptováno 
Znění § 2 odst. 3 upraveno následovně: „Označení 
dřevěného obalového materiálu musí být čitelné, 
trvalé, nepřenosné, musí být umístěno na 
viditelném místě, nejméně na dvou vnějších 
protilehlých stranách obalu a nesmí být napsáno 
ručně. Označení může být provedeno červenou 
nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného 
obalového materiálu, který se používá k přepravě 
nebezpečných látek a rizikového zboží.“ 
 
 

 
2. K § 4 odst. 3: 
 Doporučujeme vyjasnit používané pojmosloví. 
Z předloženého materiálu není zřejmé, zda se k tepelnému 
ošetření používají „konvenční parní komory“ a „konvenční 
sušící komory“, čemuž by napovídala i důvodová zpráva, 
nebo se jedná o „konvenční parní komory“ a „sušící 

 
Vysvětleno 
Obecně je možné tento typ technologie nazvat 
technologie konvenčních tepelných komor. 
Přívlastek „konvenční“ je tedy možné vztáhnout ke 
komoře parní i ke komoře sušící. Tomu odpovídá i 
důvodová zpráva i nadpis příslušného ustanovení – 
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komory“, viz ustanovení odstavce 3. Navrhujeme tyto pojmy 
sjednotit a důsledně je užívat. 

slovní spojení „konvenční parní nebo sušící 
komory“, kdy spojka „nebo“ zde nemá vylučovací 
význam. Nepovažujeme však za nutné v rámci § 4 
odst. 3 doplňovat přívlastek konvenční. 
 

 
3. K § 7 odst. 3: 
 Doporučujeme odstavec 3 formulačně upravit, 
neboť z předloženého návrhu prováděcího právního 
předpisu, ale ani ze sněmovního tisku č. 454, který 
novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony, není 
zřejmé, v jakém okamžiku a za jakých podmínek získá 
registrovaný provozovatel přístup k distančnímu testu. 
Navrhujeme ustanovení doplnit o skutečnost, že přístup, 
resp. přihlašovací údaje obdrží registrovaný provozovatel 
po podání žádosti o oprávnění provádět ošetřování. 
 

 
Akceptováno 
§ 7 odst. 3 byl upraven následovně: 
„Distanční test uvedený v odstavci 2 obsahuje 30 
otázek a je složen úspěšně v případě nejméně 25 
správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je 
60 minut a test je třeba složit nejpozději do 30 dnů 
ode dne získání přístupu registrovaného 
provozovatele k distančnímu testu. Přihlašovací 
údaje k distančnímu testu obdrží registrovaný 
provozovatel po podání žádosti o oprávnění 
k provádění označování uvedeného v čl. 96 
nařízení (EU) 2016/2031 a oprav dřevěného 
obalového materiálu podle čl. 97 nařízení (EU) 
2016/2031, pokud se jedná o registrovaného 
provozovatele, který hodlá provozovat zařízení k 
ošetřování.“ 
 

 
4. K příloze č. 2: 
 V textu přílohy č. 2 částech A a C je používán pojem 
„dřevěný obal“. Toto slovní spojení však nezná zákon č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani se 
nevyskytuje na jiným místech předložené vyhlášky. Jedná-
li se o pojem s novou charakteristikou, doporučujeme jej 
odpovídajícím způsobem definovat. V opačném případě 
navrhujeme zachovat v souladu se zbytkem textu vyhlášky 
slovní spojení „dřevěný obalový materiál“. 
 
 

 
Akceptováno 
V příslušných částech textu přílohy č. 2 byl pojem 
dřevěný obal nahrazen pojmem dřevěný obalový 
materiál. 
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Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K názvu: 
 V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme čárku za číslem „2019“ 
vypustit pro nadbytečnost.  
 
 
 
K § 3 – ke skupinovému nadpisu: 
 Upozorňujeme, že podle čl. 30 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády při použití skupinového nadpisu nemohou být 
jednotlivé paragrafy nadepsány nadpisem umístěným 
pod označením paragrafu nebo článku. Navrhujeme tedy 
skupinový nadpis vypustit, popř. vypustit nadpisy § 3 a násl. 
 
K § 3 odst. 2: 
 Doporučujeme pro lepší srozumitelnost odstavce 2 
věty první za slovo „provedení“ vložit slovo „tohoto“. 
 
K § 8 – ke zrušovacímu ustanovení: 
1. Navrhujeme za slovo „rostlin“ vložit chybějící čárku.  
2. Dále upozorňujeme, že rušená vyhláška č. 384/2011 

Sb., o technických zařízeních a o označování 
dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 
334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na 
ochranu rostlin, byla novelizována i částí druhou 
vyhlášky č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních 
pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 
Sb., o technických zařízeních a o označování 
dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky 
č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích 
na ochranu rostlin. Tuto část by bylo záhodno rovněž 
zrušit. 

 
K přílohám – obecně: 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
Vysvětleno 
Část druhá vyhlášky č. 207/2012 Sb. pouze rušila 
část druhou vyhlášky č. 348/2011 Sb. a není nutné 
ji tedy uvádět ve výčtu ve zrušovacím ustanovení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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 Navrhujeme označení všech příloh uvést 
v následujícím znění: „Příloha č. x k vyhlášce č. …/2019 
Sb.“. 
 
K příloze č. 1: 
 Domníváme se, že informace uvedená v bodu 1 
písmenu a) o tom, že symbol IPPC je oddělen svislou dělící 
linkou, je uvedena duplicitně, neboť bod 2 jasně stanoví, že 
značka uvnitř ohraničení obsahuje vertikální linku oddělující 
symbol IPPC od dalších součástí a kódů značky. 
Doporučujeme tuto část přílohy revidovat. 
 
K příloze č. 2 – k nadpisu: 
 V navrhovaném § 1 písm. a) je zavedena legislativní 
zkratka „dřevěný obalový materiál“. Dle čl. 44 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády je po jejím zavedení nutno 
legislativní zkratku v dalším textu téhož právního předpisu 
důsledně používat. V daném smyslu doporučujeme nadpis 
přílohy č. 2 upravit. 
 
K příloze č. 3: 
1. Navrhujeme výrazy „řídící jednotka“ a „řídicí jednotka“ 

uvádět pouze v jednom z jejich tvarů [srov. část A body 
2 a 3]. 

2. Dále doporučujeme formulačně sjednotit ustanovení 
upravující kalibraci teplotních snímačů (senzorů) a 
zařízení, a to v části A, B i C. Považujeme za vhodné 
stanovit, že tato zařízení musí být kalibrována „alespoň“ 
či „minimálně“ každé 2 roky [srov. rozdílné formulace 
„každé dva roky“ a „v intervalu 2 let“].  

 
K příloze č. 3 – k části C bodu 5: 
 Navrhujeme větu „Doba ošetření se nepočítá, dokud 
není dosaženo rovnoměrného rozložení plynu.“ nahradit 
příhodnější formulací, např.: „Do ošetření nelze započítat 
dobu, po kterou není dosaženo rovnoměrného rozložení 
plynu.“. 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Zvolena první varianta – „řídící jednotka“. 
 
 
Akceptováno 
Sjednoceno v části A, B i C na slovní spojení „v 
intervalu 2 let“. 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

Doporučující připomínky: 
 
1. K označení Přílohy č. 2 

V označení Přílohy č. 2 se doporučuje na konci doplnit 
slovo „Sb.“. 

 
2. K § 2 

V nadpisu § 2 uvést místo textu „K § 68 odst. 5 písm. b) 
a 6 písm. a) zákona“ text „K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 
odst. 6 písm. a)“. 

 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

Úřad vlády – obor 
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. 

 

Ke srovnávací tabulce 

Přestože předkladatel přiložil k návrhu vyhlášky srovnávací 
tabulku, její vypovídací hodnota není naplněna, neboť 
identifikační číslo předkládaného návrhu v ní není u 
relevantních ustanovení uvedeno. Nutno doplnit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Na příslušná místa doplněno ID návrhu vyhlášky – 
9733. 

Po stránce materiální:  
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Předkladatel v předkládací zprávě uvádí, že cílem 
předkládaného návrhu vyhlášky je zejména „naplnění 
zmocnění v aktuálně projednávané novele zákona o 
rostlinolékařské péči k ustanovení implementačního 
charakteru upravující ošetřování a označování dřevěného 
obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů“. 

Návrh vyhlášky hodnotí předkladatel jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrh vyhlášky má 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 2016/2031“). 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K § 1 

Ustanovení § 1 je označeno chybným celexovým číslem 
nařízení 2016/2031, kdy je nesprávně uveden rok 2019, 
namísto roku 2016. Nutno opravit. 

Poznámku pod čarou č. 1 je vhodné podtrhnout. 

 

K § 7 

Předkladatel ustanovením § 7 stanoví registrovaným 
provozovatelům podmínky k získání oprávnění k provádění 

 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Čl. 98 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031 je 
blíže implementován prostřednictvím novely 
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ošetření a označování dřevěného obalového materiálu, a 
provádí tak čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/2031. 
Návětí čl. 98 však stanoví pro vydání oprávnění dvě 
kumulativní podmínky, které musí registrovaný 
provozovatel splnit. Čl. 98 odst. 1 písm. b) jako druhou 
podmínku uvádí, že registrovaný provozovatel „provozuje 
zařízení a má vybavení vhodné k provedení uvedeného 
ošetření“. Tuto podmínku však předkladatel v návrhu 
nezohlednil a není tedy jasné, jakým způsobem bude její 
splnění prokázáno. Máme totiž za to, že požadavek na 
„vhodné vybavení“ je vágní, a tudíž je obtížné jej považovat 
za přímo účinný ze své povahy. 

Toto pravidlo nebylo návrhem vyhlášky implementováno, 
požadujeme jej tedy návrhem do právního řádu České 
republiky provést nebo vysvětlit, kde v právním řádu se toto 
pravidlo již vyskytuje,a upravit srovnávací tabulku. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. Po 
zapracování výše uvedených připomínek bude plně 
slučitelný. 

 

zákona č. 326/2004 Sb. (sněmovní tisk 454, senátní 
tisk 148) – ID 8872, § 68. Jedná se o podmínku, 
která je de facto plněna již za stávající právní 
úpravy. Správní praxe je tedy nastavena. Již 
v současné době na základě zákona č. 326/2004 
Sb. může Ústav na základě žádosti uznat 
způsobilost technického zařízení k hubení 
škodlivých organismů a zapsat žadatele do rejstříku 
provozovatelů technického zařízení, splňuje-li 
zařízení technické a technologické požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem 
(vyhláškou č. 384/2011 Sb.). V duchu navrhované 
nové právní úpravy navazující na nařízení (EU) 
2016/2031 je provozovatel oprávněný k provádění 
označování uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 
2016/2031 nebo oprav dřevěného obalového 
materiálu podle čl. 97 nařízení (EU) 2016/2031, 
pokud hodlá provozovat zařízení k ošetřování 
povinen dodržovat způsob označování stanovený 
prováděcím právním předpisem, technické a 
technologické požadavky a postupovat podle 
technologického postupu schváleného Ústavem. 
Vybavení pro zajištění správného ošetřování 
dřevěného obalového materiálu je odvislé od 
zvolené/použité metody, a jeho šíře je dána 
způsobem měření teploty, koncentrace plynů, 
ukládání naměřených dat apod. V rámci správního 
řízení o udělení oprávnění se hodnotí, zda má 
žadatel dostatečné (vhodné) vybavení k tomu, aby 
byl schopen splnit všechny požadavky dle jím 
zvolené metody ošetřování. Nelze tedy přesně 
nadefinovat, jaké vybavení musí mít subjekt k 
dispozici, protože je to závislé na metodě, provozu, 
objemu výroby atd.   
Obdobně jako za stávající právní úpravy bude tento 
požadavek ověřován v rámci správního řízení (tedy 
před udělením oprávnění) postupy v souladu se 
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zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, konkrétně interně nazvaným 
postupem místního šetření (tedy ohledáním).  
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