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VII. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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, v platném znění 

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, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů, v platném znění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. 
června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, kterým se 
mění směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 305/2011 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 
2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními 
předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 
764/2008 

 
Ustanovení 

 

 
Obsah 
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Obsah 
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Čl. I bod 7 
§ 14 odst. 5 
 

V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
„(5) Informace týkající se rostlinolékařského 
pasu, které má oprávněný provozovatel 
zaznamenat podle čl. 69 odst. 3 písm. c) 
nařízení (EU) 2016/2031, stanoví prováděcí 
právní předpis.“. 
 

32016R2031 
 

Článek 69 
odst. 3 
písm. c) 
 
 
 

3.   Pokud oprávněný provozovatel vydá 
rostlinolékařský pas podle čl. 84 odst. 1 a 
pokud příslušný orgán vydá rostlinolékařský 
pas podle čl. 84 odst. 2 pro registrovaného 
provozovatele, uvedený provozovatel v 
zájmu zajištění vysledovatelnosti podle 
odstavců 1 a 2 tohoto článku zajistí, aby o 
uvedeném rostlinolékařském pasu 
zaznamenal tyto informace: 
… 
c) relevantní informace týkající se 
rostlinolékařského pasu. 
 

Čl. I bod 8 
§ 15 odst. 1 

V § 15 odst. 1 se slovo „vystaví“ nahrazuje 
slovem „vydá“ a slova „nebo náhradní 
rostlinolékařský pas“ se zrušují. 
 

32016R2031 
 

Článek 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vydávání rostlinolékařských pasů 
oprávněnými profesionálními 
provozovateli a příslušnými orgány 
1.   Rostlinolékařské pasy jsou vydávány 
oprávněnými provozovateli pod dohledem 
příslušných orgánů. 
Oprávnění provozovatelé vydávají 
rostlinolékařské pasy pouze pro rostliny, 
rostlinné produkty či jiné předměty, za něž 
jsou odpovědní. 
2.   Odchylně od odstavce 1 mohou 
rostlinolékařské pasy vydávat rovněž 
příslušné orgány. 
3.   Oprávnění provozovatelé vydávají 
rostlinolékařské pasy pouze v 
provozovnách, společných skladech a 
odesílacích střediscích, za něž jsou 
odpovědní a jež oznámí podle čl. 66 odst. 2 
písm. d), nebo použije-li se čl. 94 odst. 1, 
na jiném místě, pokud to příslušný orgán 
povolí. 
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Článek 93 
 
 
 

Nahrazení rostlinolékařských pasů 
1.   Oprávněný provozovatel, který obdržel 
obchodní jednotku rostlin, rostlinných 
produktů či jiných předmětů, pro něž byl 
vydán rostlinolékařský pas, nebo příslušný 
orgán jednající na základě žádosti 
profesionálního provozovatele může pro 
uvedenou obchodní jednotku vydat nový 
rostlinolékařský pas, který nahrazuje 
rostlinolékařský pas, jenž byl pro uvedenou 
obchodní jednotku původně vydán, jestliže 
jsou splněny podmínky odstavce 3. 
2.   Pokud je obchodní jednotka rostlin, 
rostlinných produktů či jiných předmětů, pro 
něž byl rostlinolékařský pas vydán, 
rozdělena do dvou nebo více nových 
obchodních jednotek, vydá oprávněný 
provozovatel odpovědný za tyto nové 
obchodní jednotky nebo příslušný orgán 
jednající na základě žádosti profesionálního 
provozovatele rostlinolékařský pas pro 
každou novou obchodní jednotku, která je 
výsledkem uvedeného rozdělení, jestliže 
jsou splněny podmínky odstavce 3. 
Uvedené rostlinolékařské pasy nahrazují 
rostlinolékařský pas vydaný pro původní 
obchodní jednotku. 
3.   Rostlinolékařský pas uvedený v 
odstavci 1 a 2 smí být vydán, pouze pokud 
jsou splněny tyto podmínky: 
a) jsou splněny požadavky na 
vysledovatelnost podle čl. 69 odst. 3 týkající 
se dotčených rostlin, rostlinných produktů či 
jiných předmětů; 
b) v příslušných případech dotčené rostliny, 
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rostlinné produkty či jiné předměty i nadále 
splňují požadavky uvedené v článcích 85 a 
86 a 
c) charakteristiky dotčených rostlin, 
rostlinných produktů či jiných předmětů se 
nezměnily. 
4.   Jestliže je rostlinolékařský pas vydán na 
základě odstavce 1 nebo 2, kontrola 
uvedená v čl. 87 odst. 1 se nevyžaduje. 
5.   Po nahrazení rostlinolékařského pasu 
podle odstavce 1 nebo 2 uchová dotčený 
oprávněný provozovatel nahrazený 
rostlinolékařský pas nebo jeho obsah po 
dobu nejméně tří let. 
V případě, že příslušný orgán provede 
nahrazení rostlinolékařského pasu podle 
odstavce 1 nebo 2, uchová profesionální 
provozovatel, na jehož žádost byl vydán, 
nahrazený rostlinolékařský pas nebo jeho 
obsah po dobu nejméně tří let. 
Toto uchovávání může mít podobu uložení 
informací uvedených v rostlinolékařském 
pasu do elektronické databáze pod 
podmínkou, že jejich součástí jsou 
informace obsažené v jakémkoliv čárovém 
kódu, hologramu, čipu nebo jiném nosiči 
údajů zajišťujícím vysledovatelnost, který 
může doplňovat kód vysledovatelnosti, jak 
je uvedeno v příloze VII. 
 

Čl. I bod 11 
§ 35 odst. 1 
písm. f) a g) 

V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která 
znějí: 
 
„f) účinná látka přípravku již není schválena, 

32009R1107 Článek 44 
 
 
 
 

Odejmutí nebo změna povolení 

1.  Členské státy mohou povolení kdykoli 
přezkoumat, pokud se objevují známky 
toho, že přestaly být plněny požadavky 
uvedené v článku 29. 
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avšak rozhodnutí o povolení přípravku je platné 
v souladu s lhůtou stanovenou podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh67), ale není 
vedeno řízení o obnovení schválení účinné 
látky nebo obnovení povolení přípravku, nebo 
g) schválení účinné látky přípravku bylo 
obnoveno, ale žádost o související obnovu 
povolení přípravku anebo související 
dokumentace nebyla podána v termínu 
stanoveném přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh67).“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Členský stát přezkoumá povolení, pokud 
dojde k závěru, že by mohlo být ohroženo 
dosažení cílů stanovených v čl. 4 odst. 1 
písm. a) bodě iv) a písm. b) bodě i) a čl. 7 
odst. 2 a 3 směrnice 2000/60/ES. 

2.  Pokud členský stát hodlá odejmout či 
změnit povolení, informuje o tom držitele 
povolení a umožní mu, aby podal 
připomínky nebo další informace. 

3.  Členský stát odejme či případně změní 
povolení, pokud: 
a) přestaly být plněny požadavky uvedené v 
článku 29; 
b) byly předloženy nepravdivé nebo 
zavádějící údaje týkající se skutečností, na 
jejichž základě bylo povolení uděleno; 
c) nebyla splněna některá z podmínek 
uvedených v povolení; 
d) na základě vývoje vědeckotechnických 
poznatků lze způsob použití a používaná 
množství upravit; nebo 
e) držitel povolení neplní povinnosti 
vyplývající z tohoto nařízení. 

4.  Pokud členský stát odejme nebo změní 
povolení v souladu s odstavcem 3, 
neprodleně o tom informuje držitele 
povolení, ostatní členské státy, Komisi a 
úřad. Ostatní členské státy, jež patří do téže 
zóny, na základě toho povolení odejmou 
nebo změní, přičemž zohlední vnitrostátní 
podmínky a opatření ke snižování rizik s 
výjimkou případů, kdy se použil čl. 36 odst. 
3 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec. 
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Článek 46 

Případně se použije článek 46. 
 
Odkladná lhůta 

Pokud členský stát odejme či změní 
povolení nebo je neobnoví, může udělit 
odkladnou lhůtu pro účely odstranění, 
skladování, uvádění na trh či využití 
stávajících zásob. 

Pokud se důvody pro odejmutí, změnu či 
neobnovení povolení netýkají ochrany 
zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, 
je odkladná lhůta omezena a nepřesahuje 
šest měsíců pro prodej a distribuci, a navíc 
nejvýše jeden rok pro odstranění, 
skladování a využití, stávajících zásob 
dotyčného přípravku na ochranu rostlin. 
 

Čl. I bod 26 
§ 52 odst. 1 

V § 52 se na konci odstavce 1 doplňuje věta 
„Za leteckou aplikaci přípravku se pro účely 
tohoto zákona nepovažuje aplikace přípravku 
ve formě granulí nebo kapslí bezpilotním 
zařízením z výšky do 5 metrů nad pozemkem.“. 

32009L0128 
 

Článek 9 Letecký postřik 
 

1. Členské státy zajistí zákaz leteckého 
postřiku. 
 

2.  Odchylně od odstavce 1 může být 
letecký postřik povolen pouze ve zvláštních 
případech za předpokladu, že jsou splněny 
tyto podmínky: 
a) nesmějí existovat žádné jiné přijatelné 
alternativy nebo musí být zřejmé výhody ve 
srovnání s pozemní aplikací pesticidů, 
pokud jde o snížení dopadu na lidské zdraví 
a životní prostředí; 
b) použité pesticidy musí být členským 
státem výslovně schváleny pro letecký 
postřik v návaznosti na konkrétní posouzení 
zaměřené na rizika plynoucí z leteckého 
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postřiku; 
c) osoba provádějící letecký postřik musí 
být držitelem osvědčení podle čl. 5 odst. 2. 
Členské státy mohou během přechodného 
období, kdy ještě nebudou k dispozici 
systémy osvědčování, přijmout jiný doklad o 
dostatečných znalostech; 
d) podnik zodpovědný za poskytnutí 
zařízení pro letecký postřik musí být 
držitelem osvědčení od příslušného orgánu 
pro schvalování zařízení a letadel pro 
leteckou aplikaci pesticidů; 
e) je-li oblast, která má být ošetřena, v 
těsné blízkosti oblastí přístupných 
veřejnosti, musí povolení obsahovat 
konkrétní opatření pro řízení rizik, která 
mají zajistit, že nedojde k žádným 
negativním účinkům na zdraví náhodně se 
vyskytujících osob. Oblast, která má být 
ošetřena, nesmí být v těsné blízkosti trvale 
obydlených oblastí; 
f) od roku 2013 musí být letadlo vybaveno 
příslušenstvím, které představuje nejlepší 
dostupnou technologii pro omezení úletu 
postřikové kapaliny. 
 

3.  Členské státy určí příslušné orgány, 
které stanovují konkrétní podmínky, za 
kterých lze provádět letecký postřik, 
přezkoumávají žádosti podle odstavce 4 a 
zveřejňují informace o plodinách, oblastech, 
okolnostech a zvláštních požadavcích na 
aplikaci, včetně povětrnostních podmínek, 
za nichž lze letecký postřik povolit. 
V povolení příslušné orgány stanoví 
opatření nezbytná k včasnému varování 
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místních obyvatel i náhodně se 
vyskytujících osob a k ochraně životního 
prostředí v blízkosti ošetřované oblasti. 
 

4.  Profesionální uživatel, který si přeje 
aplikovat pesticidy leteckým postřikem, 
zašle včas příslušnému orgánu žádost o 
schválení plánu aplikace doplněnou údaji 
dokládajícími, že jsou splněny podmínky 
podle odstavců 2 a 3. Žádost o aplikaci 
leteckým postřikem podle schváleného 
plánu aplikace se včas předkládá 
příslušnému orgánu. Obsahuje údaje o 
předběžné době postřiku a množství a 
druhu aplikovaných pesticidů. 
Členské státy mohou stanovit, že žádosti o 
aplikaci leteckým postřikem podle 
schváleného plánu aplikace, na něž nebyla 
ve lhůtě stanovené příslušnými orgány 
doručena odpověď s rozhodnutím, se 
považují za schválené. 
Za zvláštních okolností, jako jsou nouzové 
nebo zvlášť obtížné situace, lze předložit ke 
schválení i jednotlivé žádosti o aplikaci 
leteckým postřikem. V odůvodněných 
případech mají příslušné orgány možnost 
použít zrychlený postup s cílem ověřit, že 
jsou před aplikací leteckým postřikem 
splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 
a 3. 
 

5.  Členské státy zajistí splnění podmínek 
uvedených v odstavcích 2 a 3 tím, že 
provádějí příslušné sledování. 
 

6.  Příslušné orgány vedou záznamy o 
žádostech a povoleních podle odstavce 4 a 
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v souladu s platnými vnitrostátními právními 
předpisy nebo právními předpisy 
Společenství zpřístupní veřejnosti 
podstatné informace, které jsou v 
uvedených žádostech a povoleních 
obsaženy, jako například informace o 
oblasti, která má být ošetřována, o 
předběžném dni a čase postřiku a o druhu 
pesticidu. 
 

Čl. I bod 28 
§ 54 odst. 3 

V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
„(3) Distributor pomocného prostředku, který 
hodlá uvést na trh pomocný prostředek podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/515 ze dne 19. března 2019  
o vzájemném uznávání zboží uvedeného v 
souladu s právními předpisy na trh v jiném 
členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 
764/2008 (dále jen „nařízení (EU) 2019/515“) je 
povinen před jeho prvním uvedením na trh v 
České republice zaslat Ústavu oznámení o 
uvedení tohoto vzájemně uznaného 
pomocného prostředku na trh. Oznámení o 
uvedení vzájemně uznaného pomocného 
prostředku na trh může mít formu prohlášení 
pro vzájemné uznávání podle nařízení (EU) 
2019/515 nebo musí obsahovat alespoň 
obchodní název vzájemně uznaného 
pomocného prostředku, výrobce nebo 
distributora vzájemně uznaného pomocného 
prostředku, stručný popis a určení vzájemně 
uznaného pomocného prostředku a členský 
stát, v němž je vzájemně uznaný pomocný 
prostředek uveden na trh v souladu s právními 

32019R0515 Článek 5 Posuzování zboží 
1.   Pokud má příslušný orgán členského 
státu určení v úmyslu posoudit zboží 
podléhající tomuto nařízení, aby zjistil, zda 
je dané zboží, nebo zboží daného druhu, 
uvedeno v souladu s právními předpisy na 
trh v jiném členském státě, a pokud ano, 
zda jsou legitimní veřejné zájmy, na něž se 
vztahuje platné vnitrostátní technické 
pravidlo členského státu určení, náležitě 
chráněny s ohledem na vlastnosti daného 
zboží, neprodleně kontaktuje dotčený 
hospodářský subjekt. 
2.   V případě, že příslušný orgán členského 
státu určení kontaktuje dotčený 
hospodářský subjekt, informuje ho o 
posouzení, přičemž uvede zboží, které 
tomuto posouzení podléhá, a platné 
vnitrostátní technické pravidlo nebo postup 
předchozího schvalování. Příslušný orgán 
členského státu určení rovněž hospodářský 
subjekt informuje o možnosti předložit 
prohlášení pro vzájemné uznávání pro 
účely tohoto posouzení v souladu s 
článkem 4. 
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předpisy.“. 3.   Hospodářský subjekt může dodávat 
zboží na trh v členském státě určení během 
doby, kdy příslušný orgán provádí 
posuzování podle odstavce 1 tohoto článku, 
a může v tom pokračovat, pokud neobdrží 
správní rozhodnutí o omezení nebo 
odepření přístupu dotčeného zboží na trh. 
Tento odstavec se nepoužije, pokud je 
posouzení prováděno v rámci postupu 
předchozího schvalování nebo pokud 
příslušný orgán dočasně pozastaví 
dodávání posuzovaného zboží na trh v 
souladu s článkem 6. 
4.   Pokud je prohlášení pro vzájemné 
uznávání předloženo příslušnému orgánu 
členského státu určení v souladu s článkem 
4, pak pro účely posouzení podle odstavce 
1 tohoto článku příslušný orgán: 
a) uzná prohlášení, společně s 
podpůrnými důkazy nezbytnými k ověření 
informací v něm obsažených předloženými 
na jeho žádost, jako dostatečný důkaz k 
prokázání toho, že zboží je uvedeno v 
souladu s právními předpisy na trh v jiném 
členském státě, a 
b) nepožaduje žádné další informace 
nebo dokumenty od žádného 
hospodářského subjektu k prokázání, že 
zboží je uvedeno v souladu s právními 
předpisy na trh v jiném členském státě. 
5.   Pokud není prohlášení pro vzájemné 
uznávání předloženo příslušnému orgánu 
členského státu určení v souladu s článkem 
4, může příslušný orgán pro účely 
posouzení podle odstavce 1 tohoto článku 
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požádat dotčené hospodářské subjekty o 
poskytnutí dokumentace a informací, jež 
jsou pro uvedené posouzení nezbytné a jež 
se týkají: 
a) vlastností daného zboží nebo druhu 
zboží a 
b) uvedení zboží v souladu s právními 
předpisy na trh v jiném členském státě. 
6.   Dotčenému hospodářskému subjektu je 
po obdržení žádosti příslušného orgánu 
členského státu určení poskytnuto nejméně 
patnáct pracovních dnů pro předložení 
dokumentů a informací uvedených v odst. 4 
písm. a) nebo v odstavci 5 nebo pro 
předložení jakýchkoli případných námitek či 
připomínek. 
7.   Příslušný orgán členského státu určení 
může pro účely posouzení uvedeného v 
odstavci 1 tohoto článku v souladu s čl. 10 
odst. 3 kontaktovat příslušné orgány nebo 
kontaktní místa pro výrobky členského 
státu, na jehož trh hospodářský subjekt 
podle svého tvrzení uvedl v souladu s 
právními předpisy své zboží, jestliže 
potřebuje ověřit jakékoli informace, jež 
hospodářský subjekt poskytl. 
8.   Při posuzování podle odstavce 1 
vezmou příslušné orgány členských států 
určení v úvahu obsah protokolů o 
zkouškách nebo osvědčení vydaných 
subjektem posuzování shody, které 
předložil jakýkoli hospodářský subjekt v 
rámci posouzení. Příslušné orgány 
členských států určení nesmějí odmítnout 
protokoly o zkouškách nebo osvědčení, 
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které vydal subjekt posuzování shody 
akreditovaný pro příslušnou oblast 
posuzování shody podle nařízení (ES) č. 
765/2008, z důvodu nedostatečné odborné 
způsobilosti uvedeného subjektu. 
9.   Pokud po dokončení posouzení podle 
odstavce 1 tohoto článku příslušný orgán 
členského státu určení přijme správní 
rozhodnutí týkající se zboží, které posoudil, 
oznámí toto správní rozhodnutí neprodleně 
hospodářskému subjektu uvedenému v 
odstavci 1 tohoto článku. Příslušný orgán 
oznámí své správní rozhodnutí do dvaceti 
pracovních dnů od jeho přijetí rovněž 
Komisi a ostatním členským státům. K 
tomuto účelu použije systém uvedený v 
článku 11. 
10.   Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 
9 stanoví důvody pro rozhodnutí způsobem, 
který je dostatečně podrobný a 
odůvodněný, aby usnadnil provedení 
posouzení slučitelnosti rozhodnutí se 
zásadou vzájemného uznávání a s 
požadavky tohoto nařízení. 
11.   Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 
9 musí obsahovat zejména tyto informace: 
a) vnitrostátní technické pravidlo, ze 
kterého správní rozhodnutí vychází; 
b) důvody legitimního veřejného zájmu, 
jež opodstatňují uplatňování vnitrostátního 
technického pravidla, ze kterého dané 
správní rozhodnutí vychází; 
c) technické nebo vědecké důkazy, ke 
kterým příslušný orgán členského státu 
určení přihlédl, včetně případně jakýchkoli 
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relevantních změn stavu techniky, k nimž 
došlo od vstupu vnitrostátního technického 
pravidla v platnost; 
d) shrnutí případných argumentů 
předložených dotčeným hospodářským 
subjektem, které jsou relevantní pro 
posuzování podle odstavce 1; 
e) důkazy toho, že správní rozhodnutí 
je vhodné pro dosažení sledovaného cíle a 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro jeho dosažení. 
12.   Ve správním rozhodnutí uvedeném v 
odstavci 9 tohoto článku se uvedou možné 
právní prostředky ochrany dostupné podle 
vnitrostátního práva členského státu určení 
a lhůty pro jejich podání. Uvede se rovněž 
odkaz na možnost hospodářských subjektů 
využít síť SOLVIT a postup podle článku 8. 
13.   Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 
9 nesmí nabýt účinnosti dříve, než je 
oznámeno dotčenému hospodářskému 
subjektu podle uvedeného odstavce. 
 

Čl. I bod 31 
§ 60 odst. 5 
až 7 

31. V § 60 se doplňují odstavce 5 až 7, 
které znějí: 
 
„(5) Profesionální uživatelé vedou záznamy o 
používání přípravků88) nebo pomocných 
prostředků při podnikání ve zvláštní knize s 
průběžně očíslovanými stránkami, případně v 
elektronické podobě, za současného 
zabezpečení jejich uchování. Záznamy v 
elektronické podobě musí být vedeny tak, aby 
bylo možné i následné elektronické zpracování 
údajů. Za rovnocenné se považuje vedení 

32009R1107 Článek 67 
odst. 1 

Vedení záznamů 
1.  Výrobci, dodavatelé, distributoři, dovozci 
a vývozci přípravků na ochranu rostlin 
vedou záznamy o přípravcích na ochranu 
rostlin, které vyrábějí, dovážejí, vyvážejí, 
skladují či uvádějí na trh, nejméně po dobu 
pěti let. Profesionální uživatelé přípravků na 
ochranu rostlin vedou alespoň tři roky 
záznamy o jimi používaných přípravcích, v 
nichž uvedou název přípravku na ochranu 
rostlin, dobu a aplikační dávku a oblast a 
plodinu, pro něž byl tento přípravek použit. 
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záznamů v evidenci hnojiv vedené pro účely 
zákona o hnojivech nebo v evidenci vytvořené 
pro účely lesního hospodářství, jde-li o použití 
feromonů nebo repelentů proti okusu zvěří. 
Obsah a rozsah záznamů o používání 
přípravků nebo pomocných prostředků stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
(6) Záznamy o používání přípravků nebo 
pomocných prostředků se provádějí 
bezodkladně, nejpozději následující pracovní 
den po aplikaci přípravku nebo pomocného 
prostředku, s výjimkou údaje o ověření 
účinnosti opatření, který se eviduje podle 
účinku použitého přípravku nebo pomocného 
prostředku. Pokud je aplikace přípravku nebo 
pomocného prostředku prováděna 
profesionálním uživatelem na pozemcích, které 
nevlastní ani jiným způsobem neužívá, 
povinnost vést záznamy má také uživatel 
tohoto pozemku.  
 
(7) Zemědělští podnikatelé hospodařící na 
výměře větší než 200 ha podle evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni 
záznamy o používání přípravků nebo 
pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v 
elektronické podobě, je do elektronické podoby 
umožňující následné elektronické zpracování 
údajů převést  
a předávat tyto záznamy Ústavu v elektronické 
podobě do jednoho týdne následujícího po 
aplikaci způsobem a ve formátu stanoveném 
prováděcím právním předpisem.“. 
 

Všechny příslušné informace obsažené v 
těchto záznamech zpřístupní na požádání 
příslušnému orgánu. Třetí osoby, jako jsou 
výrobci a distributoři pitné vody, drobní 
obchodníci či místní obyvatelé, mohou 
požádat o přístup k těmto informacím 
podáním žádosti u příslušného orgánu. 
 

Příslušné orgány tyto informace zpřístupní v 
souladu s platným vnitrostátním právem 
nebo právem Společenství. 
 

Do 14. prosince 2012 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
nákladech a přínosech sledovatelnosti 
informací o aplikaci přípravků na ochranu 
rostlin na zemědělské produkty od uživatelů 
k maloobchodníkům, ke které v případě 
nutnosti připojí vhodné legislativní návrhy. 
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Čl. I bod 41 
§ 76a 

§ 76a se včetně poznámek pod čarou č. 53, 
53a, 53b a 53c zrušuje. 

32019R1020 Článek 39 
odst. 1 bod 
4 

Změny nařízení (ES) č. 765/2008 
1.   Nařízení (ES) č. 765/2008 se mění 
takto: 
… 
4) kapitola III, obsahující články 15 až 29, 
se zrušuje; 
 

Čl. I bod 47 
až 50 § 86  

47. V § 86 odst. 1 větě sedmé se slova „do 
konce kalendářního roku, v němž proškolená 
osoba kurz absolvovala“ nahrazují slovy „po 
dobu jednoho roku“ a věta osmá zní  
„K poskytování znalostí v rámci tohoto kurzu je 
oprávněn držitel osvědčení druhého nebo 
třetího stupně.“. 
48. V § 86 odst. 2 se slovo „Ústav“ nahrazuje 
slovy „vzdělávací zařízení pověřené 
ministerstvem“ a slova „splňuje podmínky 
vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 
písm. a) až c) nebo § 82 odst. 6, nebo“ se 
zrušují. 
 
49. V § 86 odst. 3 písm. c) se slova „a 
zaměstnavatelem organizované kurzy k 
doplnění znalostí pro aplikaci přípravků podle § 
86 odst. 1“ zrušují. 
 
50. V § 86 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Vzdělávací zařízení prodlouží platnost 
osvědčení druhého stupně a Ústav prodlouží 
platnost osvědčení třetího stupně o dalších 5 
let od uplynutí data platnosti dosavadního 
osvědčení na základě žádosti držitele 
osvědčení podané před uplynutím doby jeho 
platnosti, pokud žadatel v posledních 12 
měsících platnosti původního osvědčení splnil 

32009L0128 
 

Článek 5 
odst. 1 a 2 

Odborná příprava 
 

1.  Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě 
poskytované subjekty, jež byly určeny 
příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, 
tak doplňující odborná příprava zaměřená 
na získání a případnou aktualizaci znalostí. 
 

Odborná příprava je uspořádána tak, aby 
bylo zajištěno, že tito uživatelé, distributoři a 
poradci získají dostatečné znalosti o 
tématech uvedených v příloze I, a to s 
přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a 
povinnostem. 
 

2.  Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské 
státy systémy osvědčování a určí orgány 
příslušné pro jejich provádění. Tato 
osvědčení dokládají přinejmenším 
dostatečné znalosti témat uvedených v 
příloze I, jež profesionální uživatelé, 
distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
 

Systémy osvědčování zahrnují podmínky a 
postupy týkající se udělení, obnovy a 
zrušení osvědčení. 
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podmínky prodloužení platnosti osvědčení 
podle odstavce 2 nebo 3. Žádost o prodloužení 
platnosti osvědčení druhého stupně se podává 
vzdělávacímu zařízení. Žádost o prodloužení 
platnosti osvědčení třetího stupně se podává 
Ústavu přímo nebo prostřednictvím 
vzdělávacího zařízení, u kterého žadatel 
absolvoval doplňující školení; toto vzdělávací 
zařízení v takovém případě neprodleně 
postoupí žádost Ústavu spolu s dokladem o 
absolvování školení.“. 
 

Čl. I bod 51 
až 54 
§ 86a odst. 1 
a 2 

51. V § 86a odst. 1 písm. a) a b) se slova „k 
osvědčení prvního stupně“ zrušují. 
 
52. V § 86a odst. 1 písm. c) a d) se slova 
„prvního stupně“ zrušují. 
 
53. V § 86a odst. 2 úvodní části ustanovení 
se čárka za slovem „kurzů“ nahrazuje slovem 
„a“ a slova „a kurzů organizovaných 
zaměstnavatelem“ se zrušují. 
 
54. V § 86a odst. 2 závěrečné části 
ustanovení se za slovem „lidí“ vkládají slova „v 
rámci základních kurzů a doplňujících školení“. 

32009L0128 
 

Článek 5 
odst. 1 a 2 

Odborná příprava 
 

1.  Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě 
poskytované subjekty, jež byly určeny 
příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, 
tak doplňující odborná příprava zaměřená 
na získání a případnou aktualizaci znalostí. 
 

Odborná příprava je uspořádána tak, aby 
bylo zajištěno, že tito uživatelé, distributoři a 
poradci získají dostatečné znalosti o 
tématech uvedených v příloze I, a to s 
přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a 
povinnostem. 
 

2.  Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské 
státy systémy osvědčování a určí orgány 
příslušné pro jejich provádění. Tato 
osvědčení dokládají přinejmenším 
dostatečné znalosti témat uvedených v 
příloze I, jež profesionální uživatelé, 
distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
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Systémy osvědčování zahrnují podmínky a 
postupy týkající se udělení, obnovy a 
zrušení osvědčení. 
 

Čl. I bod 55 a 
56 § 86b 
odst. 1 a 2 

55. V § 86b odstavec 1 zní: 
 

„(1) Vzdělávací zařízení zajišťují po dohodě s 
Ústavem a místně příslušnými orgány ochrany 
veřejného zdraví23a) konání zkoušek 
stanovených pro získání osvědčení druhého 
stupně a vyhlašují termíny pro jejich konání, a 
to nejméně 6 měsíců přede dnem jejich konání. 
Ústav zajišťuje po dohodě s místně příslušnými 
orgány ochrany veřejného zdraví23a) konání 
zkoušek stanovených pro získání osvědčení 
třetího stupně a vyhlašuje termíny pro jejich 
konání, a to nejméně 6 měsíců přede dnem 
jejich konání.“. 
 
56. V § 86b se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Ústav vede evidenci o osvědčeních o 
odborné způsobilosti pro nakládání  
s přípravky.“. 

32009L0128 
 

Článek 5 
odst. 1 a 2 

Odborná příprava 
 

1.  Členské státy zajistí, aby všichni 
profesionální uživatelé, distributoři a poradci 
měli přístup k náležité odborné přípravě 
poskytované subjekty, jež byly určeny 
příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, 
tak doplňující odborná příprava zaměřená 
na získání a případnou aktualizaci znalostí. 
 

Odborná příprava je uspořádána tak, aby 
bylo zajištěno, že tito uživatelé, distributoři a 
poradci získají dostatečné znalosti o 
tématech uvedených v příloze I, a to s 
přihlédnutím k jejich rozdílným úlohám a 
povinnostem. 
 

2.  Do 26. listopadu 2013 vytvoří členské 
státy systémy osvědčování a určí orgány 
příslušné pro jejich provádění. Tato 
osvědčení dokládají přinejmenším 
dostatečné znalosti témat uvedených v 
příloze I, jež profesionální uživatelé, 
distributoři a poradci získali absolvováním 
odborné přípravy nebo jiným způsobem. 
 

Systémy osvědčování zahrnují podmínky a 
postupy týkající se udělení, obnovy a 
zrušení osvědčení. 
 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBS7BSRXB)



18 
 

32016R2031 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, v platném znění 

32009R1107 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 

32009L0128 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů, v platném znění 

32019R1020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. 
června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, 
kterým se mění směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a 
(EU) 305/2011 

32019R0515 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. 
března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení 
(ES) č. 764/2008 
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