
 

 

VI. 
 

TEZE PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Předpokládané úpravy prováděcích právních předpisů souvisejících s návrhem 
zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

A) oblast označování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele 
prostřednictvím jedinečných identifikátorů (2D kódů) 

Pro tuto oblast úpravy se předpokládá novela vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a 
pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. 

 

1. Technická specifikace jedinečného identifikátoru a dvourozměrného čárového kódu a 
výčet v nich obsažených informací: 

(k § 46b odst. 10 zákona) 

Jako nejvhodnější řešení označování přípravků dvourozměrnými čárovými kódy se jeví 
systém GS1 DataMatrix, který je popsán prostřednictvím ISO norem a je používán i v jiných 
odvětvích, např. v systému pro verifikaci léčiv v EU. Distributoři registrovaní Ústavem 
(ÚKZÚZ) by se do této platformy přihlásili, pokud tak již neučinili. Odtud by také získávali 
kódy pro označení přípravků, u nichž označení tímto kódem z výroby chybí. Při odmítnutí 
registrace do uvedené platformy je variantou získávání kódů přes ÚKZÚZ, který zapojen do 
platformy bude. 

Jedinečný identifikátor je série numerických nebo alfanumerických znaků, která je pro danou 
šarži přípravku jedinečná. 

Jedinečný identifikátor se skládá z těchto datových prvků: 

- kód umožňující identifikovat alespoň výrobce, obchodní název nebo běžný název, 
velikost balení a typ balení přípravku s jedinečným identifikátorem („kód přípravku“); 

- číslo šarže; 

- datum výroby výrobce formulace. 

Jedinečný identifikátor je-li přidělen Ústavem/uložištěm dat se skládá z těchto datových 
prvků: 

- kód umožňující identifikovat alespoň prvotního distributora v ČR, obchodní název nebo 
běžný název, velikost balení a typ balení přípravku s jedinečným identifikátorem („kód 
přípravku“); 

- číslo šarže; 

- datum výroby výrobce formulace. 

Čárový kód musí být strojově čitelná datová matice a musí mít detekci a korekci chyb 
rovnocennou jako datová matice ECC200 nebo vyšší. U čárových kódů, které vyhovují 
normě Mezinárodní organizace pro normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise 
(„ISO/IEC“) 16022:2006, se má za to, že splňují požadavky stanovené v tomto odstavci. 

Struktura jedinečného identifikátoru zakódovaného do datové matice musí být v souladu s 
mezinárodně uznávanou standardizovanou datovou syntaxí a sémantikou („kódovací 
systém“), která umožňuje identifikaci a přesné dekódování každého datového prvku, z něhož 
se jedinečný identifikátor skládá, použitím běžného snímacího zařízení. Kódovací systém 
musí obsahovat identifikátory dat nebo aplikací nebo jiné série znaků identifikující začátek a 
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konec série každého jednotlivého datového prvku jedinečného identifikátoru a definující 
informace obsažené v těchto datových prvcích. U jedinečných identifikátorů, jejichž kódovací 
systém vyhovuje normě ISO/IEC 15418:2009, se má za to, že splňují požadavky stanovené 
v tomto odstavci. 

Kód přípravku zakódovaný jako datový prvek jedinečného identifikátoru do datové matice 
musí být v souladu s kódovacím systémem a na začátku musí mít znaky specifické pro 
použitý kódovací systém. Dále musí obsahovat znaky nebo série znaků identifikující 
přípravek jako přípravek na ochranu rostlin. Výsledný kód musí mít méně než padesát znaků 
a musí být celosvětově jedinečný. U kódů přípravků, které vyhovují normám ISO/IEC 15459-
3:2014 a ISO/IEC 15459-4:2014, se má za to, že splňují požadavky stanovené v tomto 
odstavci. 

V případě potřeby se mohou v rámci stejného jedinečného identifikátoru použít různé 
kódovací systémy za předpokladu, že to nezabrání dekódování jedinečného identifikátoru. V 
tom případě musí jedinečný identifikátor obsahovat standardizované znaky umožňující 
identifikaci začátku a konce jedinečného identifikátoru, jakož i začátku a konce každého 
kódovacího systému. U jedinečných identifikátorů obsahujících více kódovacích systémů, 
které vyhovují normě ISO/IEC 15434:2006, se má za to, že splňují požadavky stanovené v 
tomto odstavci. 

Výrobci mohou do dvourozměrného čárového kódu nesoucího jedinečný identifikátor umístit 
i jiné informace než jedinečný identifikátor. 

Pokud má distributor důvod se domnívat, že s obalem přípravku bylo manipulováno, nebo 
v případě, že ověření dle kódu naznačuje, že přípravek možná není pravý, výrobce přípravek 
nepropustí k další distribuci a okamžitě uvědomí Ústav. 

 

2. Podrobnosti ke způsobu zasílání údajů do úložiště dat včetně technických podmínek, 
struktury datové věty a četnosti zasílání: 

(k § 60 odst. 4 zákona) 

Struktura datové věty a četnost zasílání dat: 

Na systém GS1 DataMatrix naváže datové uložiště zřízené a spravované Ministerstvem 
zemědělství, do kterého budou jednotliví výrobci, dovozci, osoby přemisťující přípravky pro 
trh v ČR a ostatní distributoři poskytovat údaje o přípravcích uváděných na trh 
prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů. Tyto kanály budou navázány na 
systém elektronické evidence o distribuci přípravků jednotlivých výše jmenovaných osob, 
data by měla být do uložiště poskytována minimálně jednou za 24 hodin, případně on-line. 
Struktura odesílané datové věty bude upřesněna, měla by však obsahovat: 

- jednoznačný identifikátor přípravku (GTIN), 
- název přípravku,  
- číslo šarže, 
- datum výroby přípravku, 
- množství přípravku, 
- obsah jednotkového balení přípravku a  
- identifikaci odesílatele dat.  

Dále by mělo být zřejmé jaké množství konkrétního přípravku bylo osobou přijato, jaké 
množství bylo dále distribuováno a komu. Pro identifikaci jednotlivých osob v řetězci lze 
využít registračních čísel distributorů zapsaných do registru distributorů přípravků pro 
profesionální uživatele a IČO konečného uživatele. Název přípravku by mělo být možné 
uložištěm zohlednit pouze v případě, že tento figuruje v registru přípravků na ochranu rostlin, 
který je veden Ústavem. 
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Struktura jednotlivých datových vět je vytvářena ve spolupráci s IT dle sdělovaných informací 
a navrhována do PZ. 

 

Podmínky nahrávání dat do úložiště: 

Datové uložiště samotné by mělo být schopno evidovat k jednotlivým šaržím přípravků údaje 
o pohybech konkrétních množství na základě dat získaných od jednotlivých distributorů a 
poskytovat tyto inspektorům ÚKZÚZ. Databáze by měla obsahovat i zobrazení konkrétního 
dvourozměrného čárového kódu. Správce datového uložiště by měl být schopen provádět v 
opodstatněných případech korekce zaznamenaných dat. Pokud by z nějakého důvodu 
nebyly zainteresované osoby přihlášeny k systému GS1, muselo by datové uložiště 
obsahovat i modul pro generování a přidělování dvourozměrných čárových kódů pro tyto 
osoby, ovšem musely by být kompatibilní se systémem GS1 pro jednotnost zpracování. 
 

 
B) oblast úpravy kalamitních stavů působených přemnožením škodlivých organismů 

rostlin  

Pro tuto oblast úpravy se předpokládá novela vyhlášky č. 5/2020 Sb., o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. 

 

1. Hlediska pro stanovení hodnoty prahu škodlivosti: 

(K § 4 odst. 3 zákona)  
 

Hodnotu prahu škodlivosti, zvýšeného stavu a kalamitního stavu škodlivého organismu 

stanovuje Ústav na základě  

a) posouzení dostupných odborných údajů, uvedených a zdůvodněných v publikaci 

nebo stanovisku nezávislé vědecké instituce, a 

b) doporučení Rostlinolékařské rady Ministerstva zemědělství jmenované podle § 71 

písm. c) zákona. 

 

2. Škodlivé organismy, které opakovaně působí kalamitní stav, hodnoty jejich zvýšeného 
stavu a kalamitního stavu 

(K § 4a odst. 1 zákona)  
 

Škodlivé organismy, které opakovaně působí kalamitní stav, a hodnoty jejich zvýšeného 
stavu a kalamitního stavu, jsou uvedeny v příloze č… 
 
3. Hlediska a postup pro stanovení kalamitního stavu škodlivého organismu, který nepůsobí 

opakovaně kalamitní stav 

(K § 4a odst. 2 zákona) 
 

Hodnotu kalamitního stavu škodlivého organismu stanovuje Ústav na základě vlastního 

posouzení dostupných odborných údajů, uvedených a zdůvodněných v publikaci nebo 

stanovisku nezávislé vědecké instituce.  
 

Při stanovení hodnoty kalamitního stavu škodlivého organismu Ústav přihlíží zejména k: 

a) schopnosti a rychlosti škodlivého organismu způsobit hospodářsky významnou škodu 

na porostech pěstovaných rostlin, resp. ohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, 

na základě biologických a epidemiologických vlastností škodlivého organismu,   
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b) možnému rozsahu hospodářsky významné škody na porostech pěstovaných rostlin, 

resp. ohrožení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, na základě rozsahu druhů 

rostlin, které je škodlivý organismus schopen poškodit, resp. napadnout, 

c) dostupnosti a účinnosti metod na snížení populační hustoty škodlivého organismu. 

 
4. Hlediska pro určení velikosti území, na které se vztahuje kalamitní přemnožení 

(K § 4a odst. 3 zákona) 
 

Velikost území, na které se vztahuje Ústavem vyhlášené kalamitní přemnožení škodlivého 
organismu, určí Ústav na základě: 

a) biologických a epidemiologických vlastností škodlivého organismu, zejména jeho 

schopnosti a rychlosti šíření, 

b) rozsahu druhů rostlin, které je škodlivý organismus schopen poškodit, resp. 

napadnout, 

c) dostupnosti a účinnosti metod na snížení populační hustoty škodlivého organismu. 
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