
 

 

IX. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 33771/2020-MZE-11191, ze dne 5. 8. 2020, s termínem dodání stanovisek do 2. 9. 2020. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort  Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
petra.zemanova@mzcr.cz  

Z 1. K bodu 9 - § 31a odst. 2  
 
Požadujeme doplnit ustanovení ve vztahu k povinnostem vyplývajícím 
z nařízení Komise (EU) č. 542/2017 tak, aby bylo zřejmé, že přípravek 
dodávaný na trh v rámci souběžného dovozu musí mít přiřazen nový 
jednoznačný identifikátor složení, tzv. kód UFI, a původní kód UFI nesmí být 
viditelný. 
Odůvodnění:  
UFI je šestnáctimístný alfanumerický kód jednoznačně identifikující konkrétní 
výrobek a jeho složení. UFI musí být uváděn na štítku/etiketě. Tato povinnost 
vyplývá z nařízení (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí a tímto nařízením se přidává příloha VIII upravující harmonizované 
informace týkající se reakce na ohrožení zdraví. Na základě tohoto 
celoevropského registru je schopno Toxikologické informační středisko 
poskytnout kvalifikovanou informaci v případech nutnosti poskytnutí první 
pomoci související s expozicí chemické směsi. Dodavatel se v rámci 
souběžného dovozu považuje za následného uživatele, a je tím pádem 
povinen vygenerovat nový kód UFI. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

Nařízení Komise, je přímo 
použitelným předpisem, který platí 
přímo i na území členských států a 
má aplikační přednost.  
Pokud se na přípravky vztahuje, tak 
to musí být zřejmé již ze samotného 
nařízení a ustanovení přímo 
použitelného předpisu EU je 
nadbytečné opakovat v národní 
právní úpravě. 
Ustanovení § 31a odst. 2 zákona 
upravuje, jaké údaje nesmějí být 
odstraněny nebo přelepeny 
z původní etikety v případě 
souběžného obchodu. Pokud má 
být vygenerován nový kód UFI, je 
bezpředmětné zasahovat do tohoto 
ustanovení. Požadavky na formu a 
uspořádání údajů na etiketě 
upravuje vyhláška č. 132/2018 Sb., 
která při své následné novelizaci 
může být upravena dle připomínky. 
 

Z 2. K § 35 k nadpisu a odst. 1 
 

Vysvětleno 
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Navrhujeme v nadpisu § 35 slovo „zrušení“ nahradit slovem „odejmutí“ 
a ve větě první slovo „změní“ slovem „odejme“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme vycházet z terminologie nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin (dále jen „nařízení“) na trh, které v čl. 44 
pojednává o Odejmutí nebo změně povolení. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Terminologie využívající pojmu 
„zrušení“ byla zavedena již dřívější 
z novel zákona a souvisí 
s nastavením pojmů v národním 
právním řádu, zejména v zákoně 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Důvody pro zrušení povolení 
upravené v § 35 zákona představují 
další podmínky pro zrušení 
povolení. Skutečnosti uvedené v čl. 
44 nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou 
přímo aplikovatelné. 
Správní praxe je v této oblasti 
zavedena již deset let a nevyskytl se 
jediný problém.  
 

Z 3. K bodu 11 - § 35 odst. 1 písm. f) 
 
Dovětek navrženého znění písm. f) - „nebo obnovení povolení přípravku“ 
požadujeme vypustit.  
Odůvodnění:  
Pokud není účinná látka schválena a nebyla podána žádost o obnovení 
schválení účinné látky, měly by být ke dni skončení platnosti schválení 
účinné látky zrušena všechna povolení pro přípravky na ochranu rostlin, bez 
ohledu na skutečnost, zda byla podána žádost o obnovení povolení 
přípravku. Cílem navrhované úpravy má být podle důvodové zprávy zajištění 
právní jistoty, návrh tohoto odstavce považujeme spíš za právní nejistotu. 
ČR se dostávala do rozporu s právním názorem Komise a ostatními ČS, 
pravděpodobně proto, že špatně interpretovala nařízení. Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“), musí vždy odejmout 
všechna povolení i ukončit řízení o obnovení povolení všech přípravků, u 
nichž účinná látka již není schválena, a to nejpozději do termínu stanoveného 
prováděcím právním předpisem. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

Ustanovení čl. 46 nařízení (ES) 
č. 1107/2009 stanoví následující: 
„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.“ 
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Články nařízení (ES) č. 1107/2009, 
popř. navazující akty Komise je 
nutno interpretovat v kontextu, 
nikoliv aplikovat pouze jednotlivá 
ustanovení bez jejich souvislostí. 
Nařízení (ES) č.  1107/2009 stanoví 
v článku 32 – Doba platnosti:  
Doba platnosti povolení se stanoví v 
povolení. Aniž je dotčen článek 44, 
stanoví se platnost povolení na 
dobu nepřekračující jeden rok ode 
dne uplynutí doby platnosti 
schválení účinných látek, safenerů 
a synergentů obsažených v 
přípravku na ochranu rostlin a poté 
na dobu, která odpovídá době 
schválení účinných látek, safenerů 
a synergentů obsažených v 
přípravku na ochranu rostlin. 
Tedy nejde o případ, že by doba 
platnosti sestávala ze dvou částí 
(doba schválení ú.l. + 12 měsíců). 
Jde o celkovou maximální lhůtu, 
kterou výslovně stanoví nařízení. 
Úřad je povinen jednat ve prospěch 
žadatele, nejsou-li prokazatelné 
důvody pro to, aby tuto lhůtu zkrátil. 
Úřad není oprávněn předjímat, zda 
za několik let držitel povolení podá 
či nepodá žádost o obnovu tohoto 
povolení. Proto tuto celou lhůtu, 
nebrání tomu závažné a 
prokazatelné důvody, udělí v plné 
délce podle nařízení. 
Teprve pokud je jasné, že žádost o 
obnovu schválení účinné látky 
nebyla podána v nejzazším termínu, 
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který umožňuje nařízení, je možno 
vydané povolení přípravku ještě 
před vypršením jeho platnosti (= po 
vypršení doby platnosti schválení 
účinné látky) zrušit, protože již toto 
povolení neplní požadavky nařízení 
(tedy že je účinná látka schválena). 
Poté je možno stanovit dobu pro 
doprodej a spotřebu zásob v délce 6 
+ 12 měsíců, nebrání-li tomu opět 
závažné důvody. Totéž se týká 
případu, kdy žadatel nepodá žádost 
o obnovu povolení přípravku do 3 
měsíců po obnově schválení účinné 
látky. 
K vysvětlení byly dodány další 
doprovodné materiály pro podporu 
výše pospaného postupu. Např. 
zápis z jednání expertní skupiny PAI 
nebo metodika Komise 
SANCO/2010/13170 rev. 14 
„Guidance Document on the 
Renewal of Authorisations 
according to Article 43 of Regulation 
(EC) No 1107/2009“. 
 

Z 4. K bodu 11 - § 35 odst. 1 písm. g) 
 
Požadujeme text uvedený v písmenu g) vypustit. 
Odůvodnění: 
Čl. 43 výše uvedeného nařízení jasně požaduje předložení informací do tří 
měsíců po obnovení schválení účinné látky, safeneru nebo synergentu 
obsaženého v přípravku. Pokud toto žadatel nesplní, je to důvod pro 
odejmutí. Požadujeme promítnout tuto změnu i do důvodové zprávy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

Ano, čl. 43 nařízení (ES) 
č. 1107/2009 stanoví do tří měsíců 
po obnovení schválení účinné látky, 
safeneru nebo synergentu 
obsaženého v přípravku na ochranu 
rostlin předložit požadované 
informace, a právě z toho důvodu 
jde v případě § 35 odst. 1 písm. g) o 
ustanovení kompetence Ústavu 
původní povolení zrušit. 
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V návaznosti na odůvodnění 
připomínky se požadované 
vypuštění celého písm. g) v § 35 
odst. 1 nejeví jako logické.  
Nařízení (ES) č.  1107/2009 stanoví 
v článku 32 – Doba platnosti:  
Doba platnosti povolení se stanoví v 
povolení. Aniž je dotčen článek 44, 
stanoví se platnost povolení na 
dobu nepřekračující jeden rok ode 
dne uplynutí doby platnosti 
schválení účinných látek, safenerů 
a synergentů obsažených v 
přípravku na ochranu rostlin a poté 
na dobu, která odpovídá době 
schválení účinných látek, safenerů 
a synergentů obsažených v 
přípravku na ochranu rostlin. 
Tedy nejde o případ, že by doba 
platnosti sestávala ze dvou částí 
(doba schválení ú.l. + 12 měsíců). 
Jde o celkovou maximální lhůtu, 
kterou výslovně stanoví nařízení. 
Úřad je povinen jednat ve prospěch 
žadatele, nejsou-li prokazatelné 
důvody pro to, aby tuto lhůtu zkrátil. 
Úřad není oprávněn předjímat, zda 
za několik let držitel povolení podá 
či nepodá žádost o obnovu tohoto 
povolení. Proto tuto celou lhůtu, 
nebrání tomu závažné a 
prokazatelné důvody, udělí v plné 
délce podle nařízení. 
Teprve pokud je jasné, že žádost o 
obnovu schválení účinné látky 
nebyla podána v nejzazším termínu, 
který umožňuje nařízení, je možno 

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



 

 6 

vydané povolení přípravku ještě 
před vypršením jeho platnosti (= po 
vypršení doby platnosti schválení 
účinné látky) zrušit, protože již toto 
povolení neplní požadavky nařízení 
(tedy že je účinná látka schválena). 
Poté je možno stanovit dobu pro 
doprodej a spotřebu zásob v délce 6 
+ 12 měsíců, nebrání-li tomu opět 
závažné důvody. Totéž se týká 
případu, kdy žadatel nepodá žádost 
o obnovu povolení přípravku do 3 
měsíců po obnově schválení účinné 
látky. 
K vysvětlení byly dodány další 
doprovodné materiály pro podporu 
výše pospaného postupu. Např. 
zápis z jednání expertní skupiny PAI 
nebo metodika Komise 
SANCO/2010/13170 rev. 14 
„Guidance Document on the 
Renewal of Authorisations 
according to Article 43 of Regulation 
(EC) No 1107/2009“. 
 

Z 5. K bodu 13 - § 37a odst. 4 a 5  
 
Požadujeme upravit navrhované ustanovení odstavce 4 následovně: „(4) 
Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví je možné v případě 
mimořádných stavů v ochraně rostlin použít po dobu jednoho roku od jeho 
doručení Ústavu, pokud jsou splněny všechny podmínky bezpečného použití 
s ohledem na míru a rozsah použití, způsob aplikace, klimatické podmínky 
při použití přípravku, obsah reziduí v plodinách a další podmínky, které 
mohou ovlivnit bezpečné použití přípravku.“. 
Odůvodnění:  
Ministerstvo zdravotnictví nerozporuje snahu rezortu zemědělství 
zjednodušit postup vydávání opatření při mimořádných stavech v ochraně 

Akceptováno jinak 
 

Po dohodě s autorem připomínky, 
bylo od návrhu novelizačního bodu 
č. 13 odstoupeno. 
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rostlin, nicméně závazná stanoviska Ministerstva zdravotnictví mnohdy 
reflektují specifické podmínky použití, a nelze je vždy automaticky převzít pro 
další mimořádné opatření. Navržená úprava ze strany Ministerstva 
zdravotnictví blíže specifikuje, kdy je možné k automatickému využití již 
vydaného závazného stanoviska přistoupit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 6. K bodu 13 –  
 
Požadujeme doplnit nový odstavec za navržený odstavec 4, který zní: „(5) 
Ústav informuje Ministerstvo zdravotnictví o vydání povolení podle odstavce 
1 ve spojení s odstavcem 4.“ 
Odůvodnění: Aby mohlo Ministerstvo zdravotnictví adekvátně reagovat na 
vydané opatření ze strany Ústavu postupem podle navrženého odstavce 5, 
musí být o vydání takového opatření informováno. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak 
 

Po dohodě s autorem připomínky, 
bylo od návrhu novelizačního bodu 
č. 13 odstoupeno. 

Z 7. K bodu 14 - § 38b odst. 1 a 3  
 
Požadujeme vypustit § 38b. 
Odůvodnění: 
Čl. 40 výše uvedeného nařízení upravuje režim vzájemného uznání 
přípravku, který nebyl povolen pro území České republiky a jehož použití je 
v obecném zájmu. Obecné postupy při vzájemném uznání jsou upraveny § 
33 a 38 zákona a čl. 40 výše uvedeného nařízení. Uvedená právní úprava § 
38b je tedy duplicitní právní úpravou. 
 
Pokud nebude vyhověno výše uvedené připomínce k bodu 14, 
uplatňujeme následující připomínky: 
 
Požadujeme upřesnit termín „pro vlastní potřebu“. 
Odůvodnění:  
Není zřejmé, o jak velkou spotřebu se může jednat, pro který subjekt se 
vlastní potřeba vztahuje. Jedná se obecně o potřebu neprofesionálních 
uživatelů - široké veřejnosti, či o vlastní potřebu státních organizací? 

Vysvětleno 
 

Nejedná se o duplicitní právní 
úpravu, přestože návrh plně vychází 
z obecných ustanovení nařízení 
(ES) č. 1107/2009. Návrh se navíc 
snaží snížit administrativní zátěž 
pro Ministerstvo zdravotnictví tím, 
že v případě sousedních zemí se 
závěry posouzení vlivů na zdraví lidí 
přebírají beze změn, tudíž se 
nepožaduje závazné stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví.  
V rámci odůvodnění se rezort 
zdravotnictví odvolává na údajný 
princip vzájemné kontroly závěrů 
hodnocení rizik. Žádný takový 
princip se však v příslušné oblasti 
neuplatňuje. Komise naopak 
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Požadujeme vypuštění nově vloženého odstavce 2 týkajícího se 
upuštění od požadavku závazného stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví. 
Odůvodnění: 
Jakékoliv vzájemné uznání musí být rovněž posuzováno z hlediska dopadů 
na zdraví člověka. Navržený postup automatického vzájemného uznání 
přípravku povoleného v jiném členském státě odporuje principu vzájemné 
kontroly závěrů hodnocení rizik a je faktickou rezignací na ochranu zdraví ze 
strany předkladatele návrhu zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

opakovaně vyzývá členské státy, 
aby používaly důvěru vůči 
hodnocení jiných a jejich závěry 
nepřehodnocovaly a nečinily tak 
obtíže v řízení.  
Nařízení (ES) č. 1107/2009 jasně 
stanoví, že přípravek povolí za 
stejných podmínek, jako v prvním 
státu, pokud nejsou závažné rozdíly 
z pohledu zdraví lidí nebo životního 
prostředí. Proto je na druhém 
členském státu, aby zdůvodnil, proč 
by se závěry prvního neměly 
automaticky převzít ve stejném 
znění.  
Navržená úprava předpokládá 
takové přebírání prozatím pouze ze 
států sousedících s ČR (přestože 
další připomínková místa cílí na 
nahrazení teritoria států 
sousedících s ČR teritoriem střední 
zóny EU pro povolování přípravků 
na ochranu rostlin) a na daném 
území se tyto podmínky 
předpokládají jako obdobné a 
srovnatelné. Navíc v sousedních 
státech, zejména v příhraničních 
oblastech, často pracují čeští 
zaměstnanci a přípravky podle 
tamních podmínek používají bez 
toho, že by se na ně měly vztahovat 
jiné podmínky.  
Pojmem „pro vlastní potřebu“ se 
rozumí potřeba konkrétního 
pěstitele, pro vyřešení konkrétní 
situace v určité plodině. 
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S přípravkem nebude možné 
obchodovat, ani jej distribuovat. 
Rezort zemědělství trvá na 
zachování navrženého znění, které 
má přinést významné benefity 
pěstitelům, aniž by byla zvyšována 
byrokratická zátěž či došlo k vzniku 
jakýchkoli rizik. 
 
V rámci vypořádání akceptováno a 
dohodnuto, že není důvod 
omezovat úpravu pouze na 
sousední země, pro další diskuze o 
vypořádání připomínky bude tedy 
upraveno tak, že půjde o stejnou 
zónu, do které spadá Česká 
republika pro povolení přípravků na 
ochranu rostlin podle čl. 3 bodu 17 
nařízení (ES) č. 1107/2009. Tj. o 
zónu B – střed.  
 

Z 8. K bodům 26 a 27 - Požadujeme uvést znění § 52 včetně poznámek 
pod čarou č. 82 a 85 takto: 

„§ 52 
  

Letecká aplikace přípravků 
  

(1) Letecká aplikace přípravků je zakázána, není-li dále stanoveno jinak.  

  

(2) Leteckou aplikaci lze provést pouze z letadla, vrtulníku nebo bezpilotního 

systému, a to na základě 

a) schváleného plánu letecké aplikace a následného povolení jednotlivé 

letecké aplikace,  

b) povolení mimořádné letecké aplikace, nebo 

c) oznámení o plánované letecké aplikaci. 

  

Vysvětleno 
 

Autor připomínky reaguje vůči 
celému ustanovení § 52 zákona, 
které kompletně nově celé 
přepisuje. Míří vůči částem, které 
ale vůbec nejsou předmětem 
novely. Ustanovení § 52 bylo navíc 
nově upraveno nedávno zákonem 
č. 299/2017 Sb. s účinností od 
1.12.2017. S připomínkou není tedy 
možné souhlasit jako s celkem. 
Připomínka je de facto pravým 
opakem novelizačního bodu 26. 
Návrh v novelizačním bodu 26 má 
za cíl zjednodušení pro bezpilotní 
systémy, nikoliv začlenění 
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(3) Pro získání povolení letecké aplikace a při oznámení o plánované letecké 

aplikaci musí žadatel doložit, že 

a) osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování 

leteckých prací podle zvláštního právního předpisu85), 

b) osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace 

fyzickou osobou, která je odborně způsobilou osobou pro nakládání s 

přípravky, 

c) zařízení pro aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, které bylo 

schváleno k provozu podle tohoto zákona, a 

d) zařízení umožňuje provádět telemetrický a obrazový záznam letu včetně 

záznamu o provedené aplikaci, obsahující množství aplikované látky na 

plochu, souřadnice a výšku nad místem, kde byla aplikace prováděna. 

  

(4) Letecká aplikace nebude povolena v případě aplikace přípravku, 

a) který představuje významné riziko pro včely, skupinu necílových členovců 

nebo obratlovců, nebo pro vodní organismy, 

b) jehož formulační úprava není pro leteckou aplikaci vhodná, nebo 

c) jde-li o přípravek, který 

1. je akutně toxický kategorie 1, 2 nebo 3, nebo toxický pro specifické cílové 

orgány po jednorázové nebo opakované expozici v kategorii 1, karcinogenní, 

mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 

nebo senzibilizující dýchací cesty podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie 82), 

2. toxický nebo vysoce toxický, karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro 

reprodukci kategorie 1 nebo 2, nebo senzibilizující dýchací cesty, který byl 

uveden na trh podle chemického zákona, nebo 

3. jehož leteckou aplikaci vylučuje závazné stanovisko krajské hygienické 

stanice. 

  

(5) Ústav povolí leteckou aplikaci, jestliže žadatel v žádosti o schválení plánu 

letecké aplikace nebo v žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo 

mimořádné letecké aplikace doloží, že 

bezpilotních systémů do úpravy 
povolování letecké aplikace, ale 
právě její vynětí z tohoto procesu. 
Návrh rezortu zdravotnictví tedy 
jistě nepředstavuje významné 
usnadnění administrativního 
procesu souvisejícího s aplikací 
přípravku, pokud jde o aplikaci 
bezpilotním letounem. 
Zásadně je třeba odmítnout úpravu 
v odstavci 8, že žádost o povolení 
jednotlivé letecké aplikace, 
mimořádné letecké aplikace nebo 
oznámení o plánované letecké 
aplikaci musí být Ústavu podány 
v elektronické podobě. Jedná se o 
požadavek jdoucí nad rámec 
obecné úpravy dané správním 
řádem, a navíc požadavek 
nesystematický, kdy povinnost 
elektronické podoby žádosti se 
nevyskytuje v žádném ustanovení 
zákona o rostlinolékařské péči. 
Také není možné souhlasit 
s obsahem odstavců 15 a 16. 
Záznamy o aplikaci přípravku jsou 
upraveny v zákoně o 
rostlinolékařské péči komplexně a 
není důvodu z nich leteckou aplikaci 
vyjímat. 
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a) neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě 

letecká aplikace nižší dopady na lidské zdraví a životní prostředí než 

pozemní aplikace přípravků, 

b) oblast, která má být ošetřena, je vzdálena nejméně 200 metrů od trvale 

obydlených oblastí, není-li v konkrétním případě stanovena vzdálenost větší, 

c) hrozí závažné hospodářské škody, je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, 

nebo hrozí závažná újma životnímu prostředí. 

  

(6) Plán letecké aplikace obsahuje zejména 

a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, předběžném množství a druhu 

aplikovaných přípravků, ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich 

případném smísení, 

b) vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace, 

c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se 

vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde 

k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato 

opatření musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném stanovisku 

krajské hygienické stanice, které je přílohou žádosti o schválení plánu 

letecké aplikace, a 

d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované 

oblasti, která musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném 

stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou působností, které je přílohou 

žádosti o schválení plánu letecké aplikace. 

  

(7) Leteckou aplikaci lze provést na základě oznámení o plánované letecké 

aplikaci, v případě, že 

a) letecká aplikace je v souladu se schváleným plánem letecké aplikace, 

b) použitý bezpilotní systém je letadlem třídy C0 až C4,  

c) letová výška při aplikaci bude do 5 metrů nad terénem, a 

d) nádoba obsahující přípravek je označena podle nařízení (ES) 1272/2008, 

v platném znění. 

  

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



 

 12 

(8) Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace, mimořádné letecké 

aplikace nebo oznámení o plánované letecké aplikaci musí být Ústavu 

podáno v elektronické podobě, a kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu a náležitostí uvedených v odstavci 6 obsahuje 

a) předběžnou dobu postřiku, 

b) množství a druh aplikovaných přípravků, 

c) údaje o ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich případném 

smísení, 

d) plodinu, 

e) vymezení oblasti, kde má být provedena aplikace, 

f) název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, 

pokud je v době podání známo, 

g) název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace 

provádět, pokud je v době podání známo, a 

h) v případě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace opatření na 

ochranu zdraví osob a opatření na ochranu životního prostředí. 

  

(9) Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké 

aplikace musí být podána Ústavu nejméně 10 dnů před plánovanou aplikací. 

Pokud Ústav do 5 dnů od doručení žádosti o povolení jednotlivé letecké 

aplikace o této žádosti nerozhodne, má se za to, že je aplikace povolena. 

  

(10) O žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace rozhodne Ústav do 10 

dnů ode dne jejího doručení.  

  

(11) Oznámení o plánované letecké aplikaci musí být podáno 2 dny před 

plánovanou aplikací. 

  

(12) V případě, že v době podání žádosti o povolení mimořádné letecké 

aplikace nejsou známy skutečnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) až c), 

předloží žadatel prohlášení, ze kterého vyplývá, že při aplikaci budou tyto 

podmínky splněny. 
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(13) Rozhodnutí vydané Ústavem podle odstavců 9 a 10 kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu obsahuje zejména 

a) údaje o přibližné době postřiku, plodině, množství a druhu aplikovaných 

přípravků, ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich případném 

smísení, 

b) vymezení oblasti, v níž má být provedena letecká aplikace, 

c) opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se 

vyskytujících osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde 

k žádným negativním účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob; tato 

opatření musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném stanovisku 

krajské hygienické stanice, 

d) opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované 

oblasti, která musí být v souladu s opatřeními uvedenými v závazném 

stanovisku obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a 

e) označení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, pokud je v době 

vydání rozhodnutí známa. 

  

(14) Rozhodnutí o schválení plánu letecké aplikace, o povolení jednotlivé 

letecké aplikace nebo o povolení mimořádné aplikace zveřejní Ústav na své 

úřední desce. 

 

(15) Po provedení letecké aplikace musí žadatel poskytnout Ústavu 

elektronický záznam o provedené aplikaci. 

 

(16) Ústav zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup 

možnost k poskytnutí záznamu o provedené letecké aplikaci a umožní 

veřejný přístup k tomuto záznamu. 

 

------------------------------------------------------------------ 

82) Příloha I část 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a 
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zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 

1907/2006, v platném znění. 

85) § 74 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 

225/2006 Sb.“. 

 

Odůvodnění:  

Úpravu celého ustanovení § 52 požadujeme přepracovat z důvodu vyšší 
přehlednosti, viz výše uvedené, a zároveň v návaznosti na pravidla 
leteckého provozu. Oznámení o letecké aplikaci bezpilotním letounem, které 
bude vycházet z povoleného plánu letecké aplikace, bude představovat 
významné usnadnění administrativní procesu souvisejícího s aplikací 
přípravku. 
V případě, že MZE vyhoví výše uvedené připomínce, je nezbytné upravit 

zákon č. 326/2004 Sb. např. v části upravující přestupky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 9. K § 86 
 
Požadujeme ponechat původní znění včetně odstavce 3 písm. c) 
 
Odůvodnění: 
Rezort zdravotnictví zásadně nesouhlasí s úpravou v oblasti vzdělávání pro 
zaměstnavatele. 
V minulosti bylo v rámci mezirezortního jednání dohodnuto, že 
„zaměstnavatelem organizovaný kurz“ má být výjimečný a má řešit 
momentální naléhavou situaci. 
Zároveň se předpokládalo, a i nadále by mělo platit, že přednost mají 
„klasické“ základní kurzy. Navržená úprava podstatně mění původní stav. 
Nová úprava by umožnila, že by osoba mohla pracovat s přípravky i u jiného 
zaměstnavatele. Tj. za jiných podmínek, ale i s jinými přípravky, než na které 
byla proškolena. Tento návrh je i v rozporu se zákoníkem práce, kde se 
požaduje vždy proškolení při nástupu do zaměstnání, proto s touto úpravou 
nelze souhlasit. 
V případě, že je potřeba, aby daná osoba nakládala s přípravky delší dobu, 
než jen do konce daného kalendářního roku nebo i u jiného zaměstnavatele, 

Vysvětleno 
 

Rezort zemědělství na jednotlivých 
úpravách ustanovení § 86 trvá. 
Návrh změny daného ustanovení 
má za cíl zejména zjednodušit 
systém získávání nejzákladnější 
úrovně odborné způsobilosti, avšak 
samozřejmě při zachování 
bezpečnosti a informovanosti. 
Návrh dává zemědělským 
podnikatelům možnost si zvolit, zda 
pracovníky, kteří potřebují odbornou 
způsobilost k výkonu práce, vyšlou 
na běžný kurz (kdy platnost 
získaného osvědčení trvá 3 roky), 
nebo zda provedou proškolení ve 
vlastní režii. Platnost tohoto 
proškolení je pak zkrácena na dobu 
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má absolvovat některý ze základních kurzů k získání odborné způsobilosti 
pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Tyto kurzy probíhají po celý rok 
na řadě míst ČR.  
Stejně tak nelze souhlasit s vypuštěním věty „Tento kurz je možné 
absolvovat nejdříve za 2 roky od absolvování předchozího kurzu.“. 
Nelze souhlasit s přístupem, aby osoby opakovaně absolvovaly jen 
„zkrácené“ kurzy u zaměstnavatele, který nepožaduje proškolení v rámci 
všech témat požadované přílohou č. 1 vyhlášky č. 206/2012 Sb., v platném 
znění. 
Navržená úprava by zásadním způsobem narušila původní koncept 
vzdělávání k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na 
ochranu rostlin a nelze s ní souhlasit. Nebylo by zajištěno, že dané osoby 
budou v dostatečné šíři seznámeni se všemi tématy směrnice 
2009/128/ES. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

1 roku, což zajistí pravidelné 
předání těch nejdůležitějších 
znalostí ve vztahu k danému 
subjektu a předmětu práce. Navíc 
lze očekávat, že při tomto způsobu 
budou pracovníkům předány ty 
nejrelevantnější informace právě s 
ohledem na výkon jejich práce. 
Obsah a rozsah kurzu 
organizovaného zaměstnavatelem 
a způsob prokázání absolvování 
tohoto kurzu určeny vyhláškou 
č. 206/2012 Sb. však zůstanou 
nezměněny včetně odborných 
témat, která je třeba proškolením 
pokrýt. 
Není pravdou, že nová úprava by 
umožnila, že by osoba mohla 
pracovat s přípravky i u jiného 
zaměstnavatele. Stále platí, že se 
za držitele osvědčení prvního 
stupně považuje osoba, která 
absolvovala zaměstnavatelem 
organizovaný kurz, a to pro výkon 
práce pro tohoto zaměstnavatele. 
Zásadně je tedy třeba odmítnout 
argument, že je návrh v rozporu se 
zákoníkem práce. 
Současně je třeba reagovat a 
vypořádat připomínky dalších 
připomínkových míst, která míří 
ryze opačným směrem na ještě 
významnější zjednodušení systému 
získávání odborné způsobilosti.  
Dále také platí, že v souladu s § 86 
odst. 1 je zaměstnavatel povinen 
písemně oznámit Ústavu místo a 
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čas pořádání kurzu nejméně 5 dnů 
před konáním kurzu a Ústav má 
kompetenci k provedení kontroly, 
zda tento kurz probíhá dle 
stanovených požadavků.  
Pokud jde o odpovídající skutkovou 
podstatu přestupku – ustanovení 
§ 79e odst. 1 písm. m) zákona bylo 
také v návaznosti na připomínku 
doplněno i o kurz organizovaný 
zaměstnavatelem.  
 
§ 79e odst. 1 písm. m)  
(1) Právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že při pořádání 
základního kurzu nebo, doplňujícího 
školení nebo kurzu 
organizovaného 
zaměstnavatelem nesplní 
povinnost podle § 86 odst. 1, § 86a 
odst. 1 nebo 2 nebo § 86b odst. 2 
nebo 3.  
 

D 10. K důvodové zprávě a zákonu 
 
Poslední odstavec na str. 1 důvodové zprávy se zmiňuje o právních 
předpisech spojených s dodáváním a používání přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin na trh - chybí zde jeden z důležitých právních 
předpisů dodávání na trh a používání přípravků, a to nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí 
pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na 
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (pozn. předchůdce 
nařízení 1107/2009). Při jakémkoli hodnocení účinné látky nebo přípravku 
při uvádění na trh je nezbytnou částí posouzení podle tohoto nařízení a 
nelze jej opominout.  
Citace z čl. 6 nařízení 396/2005: „Pokud členský stát zamýšlí udělit povolení 

Vysvětleno 
 

Důvodová zpráva je sepsána vůči 
novelizačnímu zákonu a změnám 
které tento zákon navrhuje do 
zákona č. 326/2004 Sb. Tedy pouze 
předpisy, které se týkají 
navrhovaných změn v daných 
oblastech jsou v důvodové zprávě 
zmíněny. V případě předpisů 
evropských se jedná zejména o 
základní sektorové a obecné právní 
předpisy, ne tedy úplně všechny 
předpisy, které se nějak dotýkají 
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nebo prozatímní povolení pro používání přípravků na ochranu rostlin v 
souladu se směrnicí 91/414/EHS posoudí, zda je následkem tohoto použití 
třeba stávající maximální limit reziduí pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu, stanovený v přílohách 
II a III tohoto nařízení změnit, zda je nezbytné stanovit nový…“. 
Jak Národní akční plán, tak jednotlivá Nařízení Komise o koordinovaném 
víceletém kontrolním programu mají za cíl zajistit dodržování maximálních 
limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na 
jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.  
Např. čl. 29 nařízení požaduje, aby u přípravku či přípravků na ochranu 
rostlin určených k použití u potravin nebo krmiv byly maximální limity reziduí 
v zemědělských produktech ovlivněných použitím uvedeným v povolení 
případně stanoveny nebo změněny v souladu s nařízením (ES) č. 396/2005. 

Např. Příloha II nařízení stanovující Postupy a kritéria pro schválení 
účinných látek, safenerů a synergentů stanoví v bodě 3.6.3, 3.6.4 a 3.6.5 
„Účinná látka, safener či synergent se schválí pouze tehdy, pokud ….. 
rezidua příslušné účinné látky, safeneru či synergentu v potravinách a 
krmivech nepřekračují standardní hodnotu stanovenou podle čl. 18 odst. 1 
písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.“. 

oblasti uvádění na trh a používání 
přípravků.  
Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 396/2005 není 
zmíněno ani v poznámce pod čarou 
pod ustanovením § 1 zákona o 
rostlinolékařské péči v rámci 
předmětu úpravy. Jeho uvedení 
v důvodové zprávě k aktuální 
novele zákona o rostlinolékařské 
péči tedy není dle hodnocení 
rezortu zemědělství důvodné. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 
 

Z 1. § 3 odst. 1 písm. c)  
 
MŽP vítá, že je v návrhu položen důraz na aplikaci opatření integrované 
ochrany rostlin (závěr věty v § 3 odst. 1 písm. c) nicméně s ohledem na cíle 
v oblasti snižování používání pesticidů považujeme za potřebné tuto 
formulaci posílit - požadujeme proto závěr věty v § 3 odst. 1 psím c) 
formulovat takto: 
„…přitom vždy přednostně využívat opatření integrované ochrany 
rostlin“  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

S tzv. posílením formulace a 
vložením slova „vždy“ není možné 
souhlasit. Základ úpravy pro 
integrovanou ochranu rostlin je 
obsažen v § 5 zákona.  V souladu s 
§ 5 odst. 1 a 2 je profesionální 
uživatel povinen brát v úvahu 
veškeré dostupné metody ochrany 
rostlin a následně zavádět vhodná 
opatření, která lze z hospodářského 
a ekologického hlediska odůvodnit a 
která snižují či minimalizují rizika 
pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí. Při rozhodování o využití 
integrované ochrany rostlin je 
profesionální uživatel povinen vždy 
zabezpečit optimální růst zdravých 
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rostlin a zdravotní nezávadnost a 
kvalitu rostlinných produktů při co 
nejmenším narušení zemědělských 
ekosystémů a zvážit použití 
opatření integrované ochrany rostlin 
stanovených prováděcím právním 
předpisem. 
 
V důsledku připomínek z jiných 
připomínkových míst bylo 
odstoupeno od úpravy zvýšeného 
stavu škodlivého organismu, tedy 
jeho definice a všech provázaných 
ustanovení včetně nové povinnosti 
stanovené v § 3 odst. 1 písm. c) 
zákona. 
 

Z 2. § 4a odst. 3 písm. c) 
 
MŽP souhlasí se zavedením podrobnější úpravy týkající se kalamitního stavu 
škodlivých organismů, nicméně i při jejich řešení je nezbytné zohledňovat 
další veřejné zájmy, a to zejména v oblastech, které mohou být významně 
dotčeny při použití přípravků na ochranu rostlin, tedy v oblasti lidského zdraví 
a životního prostředí. Z toho důvodu ustanovení § 4a odst. 3 písm. c) 
požadujeme doplnit takto: 
„c) nařídí v dotčeném území mimořádná rostlinolékařská opatření 
podle § 76 odst. 2 písm. b), pokud tak bude možné zastavit nebo omezit 
šíření škodlivého organismu z dotčeného území a provádění opatření 
nebude mít nepřiměřené účinky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí.“ 
 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak 
 

V rámci vypořádání dané 
připomínky bylo dohodnuto 
alternativní doplnění a připomínka 
byla ze strany autora 
reformulována. Ustanovení § 4a 
odst. 3 písm. c) bylo dle požadavku 
autora připomínky doplněno 
následovně: 
„c) nařídí, při zohlednění podmínek 
ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí, v dotčeném území 
mimořádná rostlinolékařská 
opatření podle § 76 odst. 2 písm. b), 
pokud tak bude možné zastavit 
nebo omezit šíření škodlivého 
organismu z dotčeného území.“  
Jedná se o posílení a zdůraznění 
obecného principu platnosti obecně 
závazných právních předpisů pro 
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oblast ochrany veřejného zdraví a 
životního prostředí.  
 

Z 3. § 33 až 38  
V rámci předkládané novely jsou navrženy dílčí změny týkající  
se ustanovení souvisejících s povolením přípravků ve vazbě na nařízení EP 
a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, není 
však řešen zásadní deficit dosavadní úpravy, kdy  
je zákonem o rostlinolékařské péči blíže řešena pouze ingerence orgánů 
v oblasti veřejného zdraví (MZd a SZÚ) a absentuje účast orgánů v oblasti 
životního prostředí. Z hlediska požadavků nařízení EP a Rady č. 1107/2009 
jde přitom o srovnatelně významné oblasti, podstatné (ve vazbě na čl. 29, 
resp. čl. 4 odst. 3 nařízení) při povolování přípravků na ochranu rostlin. 
Z toho důvodu požadujeme doplnění role Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR (AOPK), jako orgánu ochrany přírody a současně odborné organizace 
resortu životního prostředí v rámci § 33 a ve vazbě na to pak rovněž v dalších 
ustanoveních týkajících se postupu dle nařízení (menšinové použití, 
mimořádné stavy, uznávání aj.). Požadované doplnění je formulováno se 
zohledněním postupu stanoveného v čl. 29 nařízení, kde je předpokládáno 
prokázání požadavků nezbytných k povolení přípravku ze strany žadatele 
(čl. 29 odst. 2 nařízení) – stanovisko AOPK by tak mělo směřovat primárně 
k posouzení naplnění této povinnosti ze strany žadatele; současně AOPK 
navrhne případné podmínky či opatření, které mohou být (s ohledem na 
účinky na ŽP) nezbytné. Vzhledem k tomu, že současná úloha MZd a SZÚ 
je nyní formulována odlišně (a ve vztahu k povinnostem žadatele dle nařízení 
nejasně), doporučujeme zvážit úpravu znění § 33 odst. 1.  Přestože postup 
vydání povolení je poměrně podrobně (včetně lhůt) upraven v nařízení, 
navrhujeme dílčí zpřesnění ve vazbě na procesní úpravu v rámci správního 
řádu (upřesnění důvodů pro přerušení řízení). 
 
Konkrétně požadujeme 
- v § 33 doplnit nový odst. 2 tohoto znění: 
(2) K posouzení požadavků vyplývajících z přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na trh67) z hlediska účinků 
přípravku na životní prostředí, pokud jde o aspekty dopadu na necílové 
druhy a dopadu na biologickou rozmanitost  
a ekosystém vydává závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a 

Vysvětleno 
 

S podanou připomínkou zásadně 
nesouhlasíme.  
Autor připomínky v úvodu připouští, 
že připomínka jde nad rámec 
návrhu novely. 
Posuzování vlivů přípravků podle 
požadavků prováděcích nařízení 
Komise k nařízení (ES) 
č. 1107/2009 s ohledem na dopad 
jejich aplikace na životní prostředí 
(zejména na necílové organismy) je 
plně v kompetenci Ústavu (ÚKZÚZ), 
který má pro tuto činnost dlouholeté 
a vysoce erudované specialisty. 
Tato odborná činnost je technicky 
precizním postupem podle 
vědeckých metodik, nikoli volná 
úvaha. AOPK nedisponuje 
odborníky pro posuzování vlivů na 
necílové organismy podle nařízení 
(ES) č. 1107/2009, resp. jeho 
prováděcích předpisů ani metodik 
EFSA.  
Všichni specialisté ÚKZÚZ 
absolvovali čtyřleté zahraniční 
školení a následně mnoho let praxe 
v této odborné činnosti. Veškeré 
výstupy z hodnocení se 
zpracovávají v anglickém jazyce, 
proto musí specialisté i aktivně a na 
vysoké úrovni ovládat anglický jazyk 
slovem i písmem.  
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krajiny ČR (dále jen Agentura). V závazném stanovisku Agentura uvede 
a zdůvodní, zda bylo žadatelem úplně  
a dostatečně prokázáno naplnění požadavků přímo použitelného 
předpisu Evropské unie67) z hlediska účinků na životní prostředí, uvede, 
zda a jaká opatření k snížení rizik nebo požadavky na monitoring 
nežádoucích vlivů je nezbytné stanovit a zda je  
s ohledem na ochranu životního prostředí nezbytné při uvádění na trh 
nebo použití přípravku omezit na profesionální uživatele, a to  
v případech, kdy žadatel v žádosti uvede, že přípravek bude určen i pro 
neprofesionální uživatele.  
 
- v § 33 odst. 2 ve vazbě na uvedené doplnit AOPK takto: 
(2) Ústav je při naplňování povinností vyplývajících pro Českou republiku z 
přímo použitelného předpisu Evropské unie67) nebo tohoto zákona oprávněn 
požadovat po Ministerstvu zdravotnictví a Agentuře vydání závazného 
stanoviska. 
(současně doporučuje případně sjednotit formulaci s jakou je odkazováno na 
nařízení EP a Rady č. 1107/2009 - v části ustanovení je použita formulace 
„přímo použitelný předpis Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh“, jako např. v § 32 nebo 37 a v části pouze „přímo použitelný 
předpis Evropské unie“, jako např. v § 33 odst. 2)    
 
- v § 33 odst. 4 doplnit zmíněné zpřesnění postupu ve vazbě  
na přerušení či ukončení řízení, pokud není předložena dokumentace, resp. 
nejsou splněny požadavky dle nařízení: 
(4) Řízení o povolení se přerušuje pokud žadatel nedoložil úplnou 
dokumentaci včetně prokázání splnění požadavků stanovených přímo 
použitelným předpisem Evropské unie67) a Ústav žadatele vyzve 
z vlastního podnětu nebo na základě stanoviska Ministerstva 
zdravotnictví či Agentury k doplnění. Pokud žadatel nedoloží nezbytné 
údaje ve stanovené lhůtě, Ústav řízení zastaví. Řízení o povolení se 
přerušuje i v případě, nemá-li Ústav od Ministerstva zdravotnictví, Agentury 
nebo příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo příslušného 
orgánu Evropské unie informace nezbytné k provedení hodnocení přípravku 
podle požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie72), přičemž 
touto úpravou nejsou dotčena ustanovení ke stavění lhůt vyplývající z přímo 

Rezort životního prostředí u dané 
připomínky nezdůvodňuje přidanou 
hodnotu svého návrhu, tedy to, čím 
by měl návrh přispět k jakémukoli 
zlepšení či zjednodušení a v čem 
spatřuje nedostatky současné 
právní úpravy.  
Hodnocení má svá pravidla a 
zavedené postupy, do nichž nelze 
ingerovat volně zpracovávanými 
stanovisky.  
Řízení o povolení by se tak 
zkomplikovalo další komunikací s 
externím subjektem a také by mohl 
být zpochybněn dosavadní odborný 
postup a systém v ČR, který je na 
vysoké úrovni hodnocen i v 
zahraničí.  
Akceptace připomínky by přinesla 
komplikaci, vysokou administrativní 
zátěž a zvýšené požadavky na 
financování, kapacitu a dlouhodobé 
zaškolování zaměstnanců AOPK v 
zahraničí.  
Ztížilo by se tak i uvádění na trh 
přípravků na ochranu rostlin pro 
zemědělské subjekty, a tedy i 
ochrana proti škodlivým 
organismům rostlin. 
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použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh67). 
- v § 34 odst. 1 písm. d) uvést zpřesnění týkající se opatření ke snížení rizik: 

d) opatření ke snížení rizik včetně opatření k ochraně necílových 
organismů a vod, 

 
- v § 34 odst. 2 písm. a) doplnit ve vazbě na požadovanou úpravu § 33 rovněž 
AOPK: 

a) závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví nebo Agentury 
nevyžaduje omezení uvádění na trh pouze pro profesionální uživatele, 
 

- v § 37 odst. 1 upřesnění „obdobného“ postupu ve vztahu k § 33  
 vydání stanoviska MZd a AOPK: 
(1) Ústav postupuje v řízení o rozšíření povolení na menšinová použití75) 
podle § 32 až 35 obdobně. K posouzení naplnění požadavků přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na trh67) 

z hlediska zdraví lidí a účinků na životní prostředí si Ústav vyžádá 
závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Agentury.    
 
- v § 37a odst. 2, 3, 4 a 5 doplnění role AOPK takto:   
(2) K posouzení naplnění požadavků přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o uvádění přípravků na trh 67) z hlediska zdraví lidí  
a účinků na životní prostředí si Ústav vyžádá závazné stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví a Agentury Posouzení vlivů na zdraví lidí 
provádí Ministerstvo zdravotnictví na žádost Ústavu. 
 
(3) Ministerstvo zdravotnictví a Agentura vydá bezodkladně závazné 
stanovisko v případech mimořádných stavů v ochraně rostlin podle § 33 odst. 
2 až 5 obdobně; za vypracování posudku se v těchto případech úhrada 
nepožaduje. 
 
(4) Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Agentury je možné 
v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin použít po dobu jednoho 
roku od jeho doručení Ústavu.   
 
(5) Nařízení podle odstavce 1 může Ústav změnit nebo zrušit, pominou-
li důvody jeho vydání, anebo na základě změny závazného stanoviska 
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Ministerstva zdravotnictví nebo Agentury. 
 
- v § 38 odst. 1 rovněž doplnění role AOPK: 
(1) V případě vzájemného uznávání povolení podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie vydá Ministerstvo zdravotnictví a Agentura podle § 
33 obdobně závazné stanovisko, a to ve lhůtě do 75 dnů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 4. § 49 odst. 1 
 
V zájmu zpřesnění vazby na podmínky povolení přípravků (stanovená 
opatření k snížení rizik dle § 34 odst. 1 písm. d) a současně zpřesnění 
povinností uživatelů při aplikaci přípravků požadujeme doplnění nového 
písma a) a jazykovou úpravu navazujícího textu § 49 odst. 1 takto: 
(1) Přípravky mohou být používány pouze v souladu s jejich etiketou, 
případně v souladu s nařízením Ústavu o rozšíření povolení na menšinová 
použití nebo, nařízením Ústavu vydaným v případě mimořádných stavů při 
ochraně rostlin nebo nařízením Ústavu vydaným podle § 38b. 
Profesionální uživatel smí používat přípravky pro profesionální uživatele 
získané od registrovaného distributora, nebo u kterých je držitelem povolení. 
Při aplikaci přípravků nesmí musí být 

a) zajištěna veškerá opatření ke snížení rizik včetně opatření 
k ochraně vod a necílových organismů,  
b) postupováno v rozporu souladu s požadavky na ochranu vod, včel, 
zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů včetně rostlin, 
stanovenými prováděcím právním předpisem, 
b) postupováno tak, aby nebyly zasaženy rostliny a plochy mimo 
cílovou plochu, na níž se provádí aplikace. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
 

Doplnění nového písmene a) je 
nadbytečné. Nepřináší totiž nic 
nového, co už by nevyplývalo ze 
stávající právní úpravy. 
Slovní spojení „veškerá opatření ke 
snížení rizik včetně opatření 
k ochraně vod a necílových 
organismů“ je vágní a reálně při 
zajištění vymahatelnosti daného 
ustanovení musí být stejně tato 
opatření včleněna do ustanovení 
právních předpisů, resp. do 
povolení jednotlivých přípravků, 
jejichž obsah je přenesen na 
etiketu. Návrh tedy pouze opakuje 
to, co stanoví dosavadní znění 
odstavce 1.  
 

Z 5. § 51 odst. 1 a 5 
V rámci předloženého návrhu je omezena ohlašovací povinnost uživatele při 
aplikaci rodenticidů dle § 51 odst. 1 písm. b) ve vztahu k uživatelům honitby. 
Vzhledem ke skutečnosti, že však při aplikaci rodenticidů může dojít 
k ohrožení zvěře i dalších necílových organismů, požadujeme tuto změnu 

Akceptováno částečně 
 

Primárně má oznamovací povinnost 
vůči Ústavu před aplikací 
rodenticidů na všech pozemcích 
sloužit pro účely kontroly 
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vyvážit zajištěním informovanosti příslušných orgánů státní správy, tedy 
orgánů státní správy myslivosti, ochrany přírody a ČIŽP jako kontrolního 
orgánu ve vztahu k více předpisům v oblasti životního prostředí. Obdobně v 
§ 51 odst. 5 požadujeme úpravu zajištění vyšetření příčin úhynu i u ostatních 
necílových organismů a zajištění informování ČIŽP. Doplnění § 51 odst. 1 
písm. b) požadujeme takto: 

b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je 
součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena uživateli honitby 
40) a Ústavu, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 
Ústav informaci o podaném oznámení, včetně údajů o druhu 
přípravku a místě jeho aplikace bez prodlení poskytne příslušnému 
orgánu státní správy myslivosti, ochrany přírody a České inspekci 
životního prostředí. 

 
a úpravu § 51 odst. 5 takto: 
(5) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li jiná osoba, 
včetně uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, že 
došlo k úhynu zvěře nebo, ryb nebo jiného necílového organismu v 
důsledku použití přípravku, oznámí  
to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa  
v součinnosti s Ústavem, a jedná-li se o druhy chráněné podle zákona o 
ochraně přírody a krajiny v součinnosti s Českou inspekcí životního 
prostředí, provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v 
souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a 
informování osoby, jež úhyn oznámila, chovatele včel nebo uživatele 
honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva o výsledku tohoto 
vyšetření. Záznam  
o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též 
Ústavu, České inspekci životního prostředí a chovatelům včel, popřípadě 
uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou 
tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

dodržování požadavků při 
nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin, které má Ústav 
v kompetenci kontrolovat a ukládat 
pokuty za jejich nedodržení.  
Zákon o rostlinolékařské péči 
nestanovuje kompetence v této 
oblasti (tedy z hlediska posuzování 
dodržení povinností v oblasti 
používání přípravků na ochranu 
rostlin) jinému správnímu orgánu.  
Podle § 25 odst. 2 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád) platí, že požádá-li 
kontrolní orgán jiný kontrolní orgán 
nebo další orgán veřejné moci o 
poskytnutí údajů, informací nebo 
jiných kontrolních podkladů 
potřebných k provedení kontroly, 
oslovený orgán tyto údaje, 
informace a další kontrolní podklady 
poskytne, pokud je má k dispozici a 
nebrání-li tomu plnění povinností 
uložených jiným právním 
předpisem, s výjimkou povinnosti 
mlčenlivosti.  
Pokud výše uvedené kontrolní řád 
stanoví, není nutné k dosažení cíle, 
který rezort životního prostředí 
uvádí, stanovovat něco navíc ve 
speciálním právním předpisu.  
 
Pokud jde o úpravu § 51 odst. 5 
zákona, přestože návrh jde nad 
rámec předmětu novely, bylo 
dohodnuto částečné akceptování 
připomínky. Odstavec 5 tedy byl 
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upraven následovně: 
„(5) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k 
úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel 
honitby nebo osoba, jíž přísluší 
výkon rybářského práva, že došlo k 
úhynu zvěře nebo, ryb nebo jiného 
necílového organismu v důsledku 
použití přípravku, oznámí to 
neprodleně krajské veterinární 
správě. Krajská veterinární správa v 
součinnosti s Ústavem provede 
místní šetření; má-li pochybnosti o 
příčině úhynu v souvislosti s 
použitím přípravku, zajistí odběr 
vzorků způsobem stanoveným 
prováděcím právním předpisem, 
jejich vyšetření odborným ústavem 
a informování chovatele včel nebo 
uživatele honitby nebo osoby, jíž 
přísluší výkon rybářského práva, o 
výsledku tohoto vyšetření. Záznam 
o výsledku místního šetření a 
výsledek vyšetření vzorků poskytne 
též Ústavu, České inspekci 
životního prostředí a chovatelům 
včel, popřípadě uživateli honitby 
nebo osobě, jíž přísluší výkon 
rybářského práva, pokud jsou tyto 
osoby důsledky použití přípravků 
dotčené.“ 
V návaznosti byla dohodnuta 
spolupráce rezortů např. v rámci 
pracovních skupin a podskupin 
Národního akčního plánu, zejména 
pokud jde o posílení ochrany 
necílových organismů.   
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Z 6. § 76 odst. 2  
S ohledem na skutečnost, že stanovením mimořádných rostlinolékařských 
opatření podle § 76 se zakládají či mění práva  
a povinnosti dotčených osob, je nedůvodné, aby postup a forma nebyly 
upraveny v souladu se správním řádem (zákonem č. 500/2004 Sb.). 
V případě individuálních případů je ze stávajícího ustanovení § 76 odst. 2 
nejasné, zda je postup podle správního řádu aplikován a lze to jen nepřímo 
dovozovat z ustanovení § 76 odst. 3 (kde se vylučuje odkladný účinek 
rozhodnutí, byť v přechozích ustanoveních není postup vydání rozhodnutí 
nijak zmíněn). V případě blíže neurčeného okruhu osob podle věty druhé § 
76 odst. 2 by plně odpovídajícím formou bylo opatření obecné povahy podle 
§ 171 a násl. správního řádu (jedná  
s o řešení konkrétní věci vůči neurčitému okruhu osob). Při uplatnění 
řádného postupu podle správního řádu nebude nezbytná zvláštní úprava 
týkající se jeho vyhlášení atp. (je upraveno správním řádem)  
a současně budou zajištěny i potřebné kroky z hlediska přípravy  
a projednání, zejména dnes absentujcí projednání s dotčenými orgány (při 
vydání formou opatření obecné povahy projednání podle § 172 odst. 1 
správního řádu). S ohledem na uvedené proto požadujeme tuto úpravu 
úvodní části § 76 odst. 2: 
 
(2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje rozhodnutím Ústav 
individuálně určeným fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení 
potřebného odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí  
z prodlení, neprodleně. Pokud se tato opatření týkají blíže neurčeného 
množství fyzických a nebo právnických osob, nařizuje je opatřením obecné 
povahy právním předpisem o mimořádných rostlinolékařských opatřeních, 
který se označuje názvem nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje 
vyvěšením na úředních deskách ministerstva  
a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně také 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě se vyhlašuje  
v regionálním nebo celostátním tisku a rozhlasovém nebo televizním 
vysílání. Nařízení Ústavu nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; 
za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce 
ministerstva. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je povinen 
umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení opatření obsažených v 
nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská opatření se nařizují 

ROZPOR 
 
Pokud zákon o rostlinolékařské péči 
nestanoví jinak (jako lex specialis), 
platí obecná úprava daná správním 
řádem.  
V případě nařízení mimořádného 
rostlinolékařského opatření 
individuálně určeným fyzickým nebo 
právnickým osobám se vydává 
správní rozhodnutí a postupuje se 
zcela v souladu se správním řádem, 
v procesu správního řízení z moci 
úřední. Což lze dovodit z obecné 
zásady výše uvedené.  
V případě blíže neurčeného okruhu 
osob nelze navrženou úpravu 
akceptovat. Zde zákon o 
rostlinolékařské péči obdobně jako 
zákon o veterinární péči (zákon 
č. 166/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) upravuje 
proces specificky. V případě 
mimořádných rostlinolékařských 
opatření (stejně jako v případě 
veterinárních opatření) je zásadní 
rozhodnout velmi operativně tak, 
aby zejména nedocházelo k šíření 
škodlivých organismů regulovaných 
jako karanténní (např. i zavlečených 
invazních nepůvodních organismů), 
a byla co nejrychleji zajištěna jejich 
eradikace, popř. izolace. Potřebná 
operativnost pro proces nařízení 
mimořádných rostlinolékařských 
opatření je zjevná i z § 76 odst. 3 
zákona, kdy je v případě nařízení 
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a)… 
. 
. 
. 
d)… 
Nařízením Ústavu nejsou dotčeny povinnosti při ochraně rostlin  
a živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
V případě, že by nebyl uplatněn postup podle správního řádu podle 
předchozí připomínky, požadujeme alternativně zakotvení projednání 
mimořádných opatření s dotčenými orgány takto: 
(2) Mimořádná rostlinolékařská opatření nařizuje Ústav individuálně určeným 
fyzickým nebo právnickým osobám, a to po provedení potřebného 
odborného šetření nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, neprodleně. Pokud se 
tato opatření týkají blíže neurčeného množství fyzických a nebo právnických 
osob, nařizuje je právním předpisem  
o mimořádných rostlinolékařských opatřeních, který se označuje názvem 
nařízení Ústavu. Nařízení Ústavu se vyhlašuje vyvěšením na úředních 
deskách ministerstva a Ústavu na dobu nejméně 15 dnů  
a zveřejňuje se neprodleně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
popřípadě se vyhlašuje v regionálním nebo celostátním tisku  
a rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Ústavu nabývá platnosti a 
účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvěšení na úřední desce ministerstva. Provozovatel rozhlasového nebo 
televizního vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Ústavu vyhlášení 
opatření obsažených v nařízení Ústavu. Mimořádná rostlinolékařská 
opatření se po projednání návrhu s orgány státní správy příslušnými 
z hlediska dotčených veřejných zájmů nařizují 
a)… 
. 
. 
. 
d)… 
Nařízením Ústavu nejsou dotčeny povinnosti při ochraně rostlin  
a živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

mimořádného rostlinolékařského 
opatření individuálně určeným 
fyzickým nebo právnickým osobám 
vyloučen odkladný účinek případně 
podaného odvolání proti rozhodnutí. 
Navržená úprava by způsobila 
prodloužení celého procesu (a např. 
zvýšila riziko narušení biodiverzity). 
Dále nutno také dodat, že nastavení 
systému nařizování mimořádných 
rostlinolékařských opatření je 
v zákoně zakotveno již řadu let a 
bez obtíží funguje. 
 
Obdobně je třeba také odmítnout 
alternativní návrh, a to včetně 
dovětku v závěru připomínky, která 
je v rozporu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Obecná ochrana rostlin a 
živočichů se v souladu s § 5 odst. 2 
zákona o ochraně přírody a krajiny 
neuplatní na zásahy při hubení 
rostlin a živočichů upravené 
zvláštními předpisy. Ohrožené nebo 
vzácné druhy živočichů a rostlin 
jsou zvláště chráněny podle § 48 až 
50 tohoto zákona. 
 
MŽP trvá na připomínce v tom 
rozsahu, že v § 76 odst. 2 nadále 
požaduje doplnit předchozí 
projednání nařízení MRO při 
kalamitním stavu škodlivého 
organismu s dotčenými orgány 
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 v oblasti ochrany lidského zdraví, 
ochrany přírody a ochrany vod. 
 

D Doporučující připomínky: 
 
1. Obecně doporučujeme, jak již bylo zmíněno výše, sjednocení použití 
odkazů na jednotlivé předpisy (viz rozdílné odkazy na nařízení EP  
a Rady č. 1107/2009) a stejně tak zpřesnění uplatnění procesních postupů 
podle správního řádu, jež je v mnoha případech formulováno nejasně. 
 

Vysvětleno 
 

Obecně nelze rozporovat 
skutečnost, že by jednotné použití 
odkazů na právní předpisy v rámci 
celého předpisu (zejména odkazy 
na nařízení (ES) č. 1107/2009) bylo 
nejvhodnější. Je však nutno si 
uvědomit, že se v aktuálním případě 
jedná pouze o dílčí novelu zákona 
z roku 2004. Historicky 
prostřednictvím jednotlivých 
novelizačních předpisů došlo 
bohužel s ohledem na různé 
přístupy v legislativní technice 
k tomu, že jsou odkazy rozdílné. 
Aktuálně je tedy snaha udržet 
jednotnost v přístupu k odkazům 
tak, jak jsou stanoveny 
v jednotlivých ustanoveních.  
Novelizačním zákonem je snaha 
zasahovat pouze v nezbytně nutné 
míře.  
Průřezové zpřesňování a 
sjednocování s ohledem na 
systematiku zákona bude 
ponecháno na novelu rozsáhlejší, 
resp. na nový předpis. 
   

D  
2. Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z cílů předkládané novely  
je zlepšení evidence přípravků v každém článku distribučního řetězce  
(a v souvislosti s tím je zaváděna úprava jejich označování a trasování) 
považujeme za vhodné, a to i s ohledem na formulaci cíle I. a) NAP „přijmout 
opatření k omezení případů poškození zdraví vycházejících z používání 

Vysvětleno 
 

S ohledem na systematiku zákona 
se prozatím neuvažuje o zavedení 
povinného způsobu podání 
oznámení elektronicky.  
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přípravků včetně nelegálních pro osoby aplikující přípravky a pro osoby 
vyskytující se na ošetřených plochách a v ošetřených prostorech“ citovaného 
v důvodové zprávě, zajistit evidenci  
až do úrovně aplikace přípravku na ochranu rostlin. K dostatečnému 
podchycení nelegálního užívání přípravků, ale také k informování veřejnosti, 
resp. osob vyskytujících se na ošetřených plochách, jak  
je uvedeno v cíli I. a) NAP chybí povinnosti a nástroje (technické prostředí), 
které by umožnily efektivněji vést a zveřejňovat informace  
o aplikaci přípravků. Navrhujeme proto (nad rámec vznesené zásadní 
připomínky k § 51 odst. 1 písm. b) případné zavedení elektronické formy 
oznámení aplikace POR, která by umožnila jak účinnější kontrolu ze strany 
Ústavu, tak zveřejnění informace o místě provedení aplikace, jež by bylo 
dostupné pro orgány státní správy tak veřejnost. S výhodou by 
k zveřejňování těchto údajů mohl být využit stávající Veřejný registr půdy 
(LPIS).      
 

Informační systém Ministerstva 
zemědělství na Portálu farmáře 
(EPH) je v současnosti nastaven 
odlišně, je využíván pro účely 
získání podkladů před oznámením 
aplikace přípravků nebezpečných a 
zvlášť nebezpečných pro včely vůči 
chovatelům včel. Jde však o 
adresné oznámení, konkrétnímu 
okruhu dotčených chovatelů včel 
prostřednictvím elektronické pošty. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

Z Zásadní připomínky: 
 
1. K čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 2 písm. k): 

Navrhovanou definici nepovažujeme za vhodnou, a to s ohledem na 
skutečnost, že se v navrhovaném § 60a, který úložiště dat blíže specifikuje, 
uvádí, že se jedná o informační systém veřejné správy, kterým se dle § 2 
písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí funkční 
celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační 
činnost pro účely výkonu veřejné správy, přičemž každý informační systém 
veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné 
jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující 
výkon informačních činností. Je tedy zřejmé, že úložiště dat, které je 
informačním systémem veřejné správy, bude zahrnovat data týkající se 
určité oblasti. Domníváme se, že není nutné definovat úložiště dat jako 
databázi údajů. Podle našeho názoru se příhodnějším jeví řešení, kdy bude 
v navrhovaném § 60a uvedeno, jaké údaje jsou v úložišti dat vedeny (tj. že 
úložiště dat zahrnuje údaje spojené s uváděním přípravků pro profesionální 
uživatele na trh).  

Dále není zcela zřejmé, zda má formulace „v elektronické podobě“ 
vyjadřovat, že jsou přípravky pro profesionální uživatele na trh uváděny 

Akceptováno 
 

Definici navrženou v § 2 odst. 2 
písm. k) navrhujeme tedy zrušit bez 
náhrady a § 60a odst. 1 navrhujeme 
upravit následovně: 
(1) Úložiště dat je informačním 
systémem veřejné správy o uvádění 
přípravků pro profesionální 
uživatele na trh, který zřizuje a 
spravuje ministerstvo. 
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v elektronické podobě, popřípadě zda má vyjadřovat, že je databáze vedena 
v elektronické podobě. Požadujeme proto navrhované ustanovení ve výše 
uvedeném smyslu upravit a vyjasnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Z 2. K čl. I bodu 6 – k § 4a odst. 4: 
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu považujeme za 

příliš široké, když prováděcí právní předpis má stanovit kritéria a postup pro 
stanovení kalamitního stavu. V takovém případě by prováděcí předpis zákon 
neprováděl, nýbrž doplňoval. Požadujeme, aby předkladatel do návrhu 
zákona doplnil základní kritéria a rámec postupu pro stanovení kalamitního 
stavu s tím, že podrobnosti pak mohou být upraveny v prováděcím právním 
předpisu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 
 

Jako řešení navrhujeme úpravu 
§ 4a odst. 2  a 4, s využitím návrhu 
z tezí vyhlášky: 
 
(2) Vznik kalamitního stavu 
škodlivého organismu jiného než 
stanoveného podle odstavce 1 
Ústav konstatuje na základě 
vlastního posouzení, je-li to 
odůvodněno současným vědeckým 
poznáním. Při svém posouzení 
Ústav přihlíží zejména k těmto 
kritériím:  
a) schopnosti a rychlosti škodlivého 
organismu způsobit hospodářsky 
významnou škodu na porostech 
pěstovaných rostlin, nebo ohrozit 
zdraví lidí, zvířat nebo životní 
prostředí na základě biologických a 
epidemiologických vlastností 
škodlivého organismu,   
b) možnému rozsahu 
hospodářsky významné škody na 
porostech pěstovaných rostlin, nebo 
ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo 
životního prostředí na základě 
rozsahu druhů rostlin, které je 
škodlivý organismus schopen 
napadnout nebo poškodit, 
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c) dostupnosti a účinnosti 
metod na snížení populační hustoty 
škodlivého organismu. 
…… 
(4) Velikost území, na které se 
vztahuje kalamitní stav Ústav určí 
zejména na základě: 
a) biologických a epidemiologických 
vlastností škodlivého organismu, 
zejména jeho schopnosti a rychlosti 
šíření, 
b) rozsahu druhů rostlin, které 
je škodlivý organismus schopen 
napadnout nebo poškodit, 
c) dostupnosti a účinnosti 
metod na snížení populační hustoty 
škodlivého organismu. 
 

Z 3. K čl. I bodu 32 – k § 60a odst. 3: 
V navrhovaném odstavci 3 považujeme za nadbytečné uvádět, že 

v úložišti dat jsou údaje, které „je možné zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup“. V daném odstavci je nutné uvést najisto, zda budou údaje 
vedené v úložišti dat veřejné či neveřejné. Počítá-li se s tím, že údaje budou 
veřejné, pak navrhujeme formulovat odstavec 3 například takto: „Údaje 
vedené v úložišti dat jsou veřejné a ministerstvo je zveřejňuje na svých 
internetových stránkách“. Tím dojde k přesnému vymezení místa uveřejnění, 
neboť slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na 
internetu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno jinak 
 

Cílem navržené právní úpravy není 
zveřejňování celého informačního 
systému veřejné správy, resp. 
veškerých údajů v něm (v úložišti) 
vedených.  
Naším cílem je taková právní 
úprava, kterou nebude možné 
interpretovat tak, že se celá 
databáze, resp. celé úložiště dat 
jako takové zveřejní. Do budoucna 
se počítá s možností vytvoření 
aplikace pro konečné spotřebitele 
přípravků (profesionální uživatele), 
kteří by po načtení kódu 
z přípravku, ve vztahu k šarži 
přípravku zjistili např. 
prostřednictvím semaforu barev 
(zelená, oranžová, červená), že 
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přípravek je na našem území 
legálně a prošel celou distribuční 
sítí bez potíží, všude, kde má být byl 
načten. Zveřejňovala by se tedy 
určitá metadata k přípravku, 
zejména umístění/trasování dané 
šarže přípravku a daný distribuční 
uzel. 
 
Ustanovení bylo upraveno 
následovně: 
„(3) Údaje vedené v úložišti dat jsou 
neveřejné, s výjimkou těch, které 
ministerstvo zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 
 

Z 4. Nad rámec návrhu – k § 79i odst. 1: 
S ohledem na navrhované změny v souvisejících ustanoveních 

požadujeme text „§ 73 odst. 2“ nahradit textem „§ 73 odst. 1“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno 

Z 5. K důvodové zprávě: 
Do důvodové zprávy požadujeme doplnit odůvodnění výše pokut u 

nově navrhovaných přestupků [§ 79e odst. 1 písm. n) a o) a § 79g odst. 1 
písm. x) daného zákona]. 
Tuto připomínku povařuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 

Důvodová zpráva byla doplněna o 
odůvodnění, že při stanovení výše 
pokut u nově navrhovaných 
přestupků byla posuzována obdoba 
povinnosti ve vztahu k obdobné 
závažnost daného přestupku jako 
již do systematiky zařazené 
přestupky v aktuálně platném a 
účinném znění zákona. 
 

D Doporučující připomínky: 
 
6. K čl. I bodu 13 – k § 37a odst. 4: 

Akceptováno jinak 
 

S ohledem na připomínky jiných 
připomínkových míst a jejich 
vypořádání bylo od návrhu 
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Doporučujeme znění ustanovení zařadit na závěr odstavce 3 tak, aby bylo 
jednoznačné, o jaké závazné stanovisko se jedná. Pro úplnost 
upozorňujeme, že v případě akceptace připomínky bude nutné přečíslovat 
odstavec 5 na odstavec 4. 
 
Dále doporučujeme přeformulovat dané ustanovení tak, že „závazné 
stanovisko má platnost 1 rok“, příp. že „závazné stanovisko je vydáváno na 
dobu 1 roku“. 
 
Dovolujeme si v souvislosti s daným ustanovením též upozornit na 
skutečnost, že v uvedeném případě se zřejmě nejedná o závazné stanovisko 
ve smyslu § 149 správního řádu, neboť to je úkonem, jehož obsah je závazný 
pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení. V tomto 
konkrétním případě je ovšem „závazné stanovisko“ závazným úkonem pro 
nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které 
není rozhodnutím, ale právním předpisem. Označení tohoto úkonu jako 
závazného stanoviska proto může být matoucí. 
 

novelizačního bodu č. 13 
odstoupeno. Tento bod byl tedy 
v návrhu zrušen.  

D 7. K čl. I bodu 18 – k § 46b odst. 10: 
Vzhledem k tomu, že navrhovaný § 2 odst. 2 písm. I) definuje pojem 

„dvourozměrný čárový kód“, nepovažujeme slovní spojení „který je nosičem 
jedinečného identifikátoru přípravku“ za vhodné, neboť zastáváme názor, že 
opětovně definuje již definovaný pojem. Dané ustanovení proto 
doporučujeme přeformulovat. 
 

Akceptováno 
 

Znění bylo upraveno následovně: 
(10) Přípravek pro profesionální 
uživatele, který je uváděn na trh, 
musí být viditelně označen 
dvourozměrným čárovým kódem. 
Technickou specifikaci jedinečného 
identifikátoru a čárového kódu a 
výčet v nich obsažených informací 
stanoví prováděcí právní předpis. 
 

D 8. K čl. I bodu 24 – k § 51 odst. 2: 
Doporučujeme opětovně posoudit, jestli povinnost oznámit aplikaci přípravku 
vázat na skutečnost, že je e-mailová adresa chovatele včel vedena 
v příslušné evidenci, neboť tím dojde k vyloučení těch chovatelů včel, jejichž 
e-mailová adresa není v evidenci vedena, což v praxi nemusí být jejich 
záměrem. Nadto tím dojde k omezení způsobů informování chovatelů včel, 
což nepovažujeme s ohledem na technologický vývoj v posledních letech za 
žádoucí. 

Akceptováno částečně 
 

Pojem e-mailová adresa byl 
nahrazen pojmem adresa 
elektronické pošty.  
Nicméně s ohledem na vazbu mezi 
navrženou úpravou a úpravou 
plynoucí z plemenářského zákona, 
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V případě, že v navrhovaném zákoně nebude reflektována výše uvedená 
připomínka, doporučujeme alespoň sjednotit terminologii s terminologií 
používanou v jiných právních předpisech a slovo „e-mailová adresa“ nahradit 
slovy „adresa elektronické pošty“. 
 

resp. prováděcí vyhlášky, které 
zakotvují povinnost včelařů do 
systému svoji e-mailovou adresu 
hlásit, nejde o vyloučení těch, 
jejichž e-mailová adresa není 
v evidenci vedena, ale těch, kteří si 
také své povinnosti neplní. 
 

D 9. K čl. I bodu 30 – k § 60 odst. 4: 
Domníváme se, že z navrhovaného ustanovení má být zřejmá 

zejména podoba, v jaké mají být údaje předávány (tj. podoba elektronická 
namísto podoby listinné). Z tohoto důvodu považujeme za vhodné, aby byla 
v souvislosti se zasíláním údajů zvolena formulace „v elektronické podobě“ 
namísto formulace „prostřednictvím dálkového přístupu“. Jak je dále 
stanoveno, způsob zasílání údajů do úložiště dat bude konkretizován 
prováděcím právním předpisem. 
 

Akceptováno 

D 10. K čl. I bodu 32 – k § 60a: 
Navrhujeme informaci o tom, že úložiště dat je informačním 

systémem veřejné správy, uvést již v odstavci 1, nikoliv až v odstavci 3. 
 

Akceptováno 
 

§ 60a odst. 1 navrhujeme upravit 
následovně: 
(1) Úložiště dat je informačním 
systémem veřejné správy o uvádění 
přípravků pro profesionální 
uživatele na trh, který zřizuje a 
spravuje ministerstvo. 
 
Odpovídajícím způsobem bude také 
upraven odstavec 3. 
 

D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 

Upozorňujeme, že v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn je v písmenu i) namísto slova „životního“ uvedeno slovo „životného“. 
Doporučujeme tuto gramatickou chybu opravit. 
 

Akceptováno 
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K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 1 písm. c): 
Domníváme se, že za slovem „výskytu“ by měla být doplněna čárka. 

Popřípadě doporučujeme použít středník a ustanovení přeformulovat tak, 
aby bylo srozumitelnější a jasnější. 
 
K čl. I bodu 8 – k § 15 odst. 1: 
 Doporučujeme v rámci novelizačního bodu podtržením označit jen ty 
části novelizačního bodu, kterými je zajišťována implementace příslušného 
předpisu Evropské unie. 
 
K čl. I bodu 13 – k § 37a odst. 5: 

Upozorňujeme, že platné znění s vyznačením navrhovaných změn se 
neshoduje s návrhem ohledně spojky „nebo“ a „anebo“ za slovem „vydání“. 
Doporučujeme dané sjednotit. 

Dále dáváme ke zvážení, zda nevypustit před spojkou „nebo“ (v 
návrhu), případně „anebo“ (v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn) za slovem „vydání“ čárku, jelikož se jedná o poměr slučovací. 
 
K čl. I bodu 19 – k § 46c odst. 1 písm. g): 

Domníváme se, že novelizační bod by měl s ohledem na čl. 58 odst. 
8 písm. e) Legislativních pravidel vlády znít následovně: „V § 46c odst. 1 
písm. g) se slova „pořadové číslo“ nahrazují slovem „kopii“ a na konci textu 
písmene g) se doplňují slova „, pokud jde o osobu, která se pouze považuje 
za držitele osvědčení, postačí pořadové číslo tohoto osvědčení“.“. 
 
K čl. I bodu 21 – k § 46c odst. 1 písm. r): 

Upozorňujeme, že za textem „§ 60a“ by měla být vložena čárka. 
 
K čl. I bodu 25 – k § 51 odst. 7 písm. b): 

Považujeme za vhodné upravit znění novelizačního bodu v souladu 
s čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády následujícím způsobem: 
„V § 51 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a 2“.“. 
 
K čl. I bodu 28 – k § 54 odst. 3: 

Doporučujeme před slova „je povinen“ vložit čárku. 
 
K čl. I bodu 58 – k § 88 odst. 3: 
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V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády by 
měl být daný novelizační bod upraven na znění: „V § 88 odst. 3 se za text „§ 
46b odst. 3“ vkládají slova „a 10“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují 
slova „, 5 a 7“.“. 
 
K čl. IV – k účinnosti: 

Upozorňujeme, že v souladu s čl. 53 Legislativních pravidel vlády by 
slovo „dne“ mělo být nahrazeno slovem „dnem“. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

D 1. Čl. I bod 6 [§ 4a] 
Doporučujeme předkladateli vyjasnit, jakým postupem dojde k provedení 
uvedeného ustanovení. Dle předložených tezí prováděcích právních 
předpisů lze usuzovat, že se předpokládá novela vyhlášky č. 5/2020 Sb., o 
ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, tedy úprava v 
jednom prováděcím právním předpise. Navrhované znění však vyvolává 
dojem, že se předpokládá provedení více právními předpisy. 

 

Akceptováno 
 

Ustanovení bylo upraveno na 
základě zásadní připomínky 
Ministerstva vnitra. Prováděcí 
právní předpis bude jeden. 

D 2. Čl. I bod 31 [§ 60 odst. 7] 
V tomto ustanovení je uveden nový pojem „zemědělští podnikatelé“, který se 
v dalším textu zákona nevyskytuje, je použit pouze v tomto ustanovení.  
Z důvodu zachování jednotnosti terminologie dotčeného zákona 
doporučujeme tento nový pojem nahradit stávající terminologií použitou 
např. v § 86 zákona. („osoba, která v rámci svých profesních činností…“).   

 

Akceptováno částečně 
 

Ze strany autora připomínky bylo 
upřesněno, že připomínka byla 
vznesena v návaznosti na využití 
pojmu „zemědělští podnikatelé“ v 
důvodové zprávě k § 86 odst. 1 a 3, 
zatímco přímo v návrhu zákona se 
hovoří právě o „osobě, která v rámci 
svých profesních činností…“ Byla 
tedy upravena důvodová zpráva k 
§ 86, tak, že o osobě zemědělského 
podnikatele ve vztahu k tomuto 
ustanovení, již není řeč.  
Nicméně v § 60 odst. 7 zůstal 
ponechán zemědělský podnikatel. 
Povinnost stanovená v § 60 odst. 7 
je totiž obdobou povinnosti 
navržené v zákoně o hnojivech, 
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která platí právě pro „zemědělské 
podnikatele“.    
Zemědělský podnikatel je pojem, 
který definuje zákon o zemědělství. 
Právní řád tedy tento pojem zná a 
jeho výklad v praxi nečiní potíže.  
V materiálu byly oba pojmy jasně 
rozlišeny, a to právě u zmíněného 
§ 86 odst. 1 a 3.  
 

D 3. Čl. I bod 43 [§ 79e odst. 1] 
Doporučujeme upravit celé ustanovení tak, aby nově vytvořené přestupky 
nebyly zařazeny na konec odstavce, ale podle toho, k porušení jakého 
ustanovení se vztahují. Tímto bude respektována již zavedená posloupnost 
v dotčeném ustanovení. 

 

Vysvětleno 
 

Obecně nelze rozporovat 
skutečnost, že by jednotné dodržení 
zavedené posloupnosti vzestupně 
podle ustanovení bylo vhodné. 
Nicméně přečíslování, resp. 
přeznačení jednotlivých skutkových 
podstat může vést k problémům 
v různých stávajících odkazech, 
v zákoně by si přeznačení vyžádalo 
další úpravy, potíže mohou být 
případně i v agendových 
systémech. 
 

D 4. Čl. I bod 45 [§ 79g odst. 1] 
Doporučujeme provést úpravu stejně, jak uvádíme v předchozí připomínce. 
V rámci této úpravy by mělo být systematicky zařazeno také aktuální písm. 
w), které bylo do právní úpravy vneseno zákonem č. 369/2019 Sb. 

 

Vysvětleno 
 

Obecně nelze rozporovat 
skutečnost, že by jednotné dodržení 
zavedené posloupnosti vzestupně 
podle ustanovení bylo vhodné. 
Nicméně přečíslování, resp. 
přeznačení jednotlivých skutkových 
podstat může vést k problémům 
v různých stávajících odkazech, 
v zákoně by si přeznačení vyžádalo 
další úpravy, potíže mohou být 
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případně i v agendových 
systémech. 
 

D 5. Čl. I bod 56 [§ 86b odst. 4] 
Doporučujeme nahradit text „o osvědčeních“ textem „osvědčení“. 

 

Akceptováno 
 

D 6. Čl. I bod 57 nebo 58 [§ 88] 
Domníváme se, že by do tohoto ustanovení měl být doplněn také § 14 odst. 
5 (informace týkající se rostlinolékařského pasu), kde se předpokládá 
stanovení prováděcím právním předpisem. 

 

Akceptováno 

Z 7. Čl. II [přechodné ustanovení] 
Navržené přechodné ustanovení považujeme za neúplné, neboť se vztahuje 
pouze na přípravky na ochranu rostlin vyrobené po dni nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona. Postrádáme přechodné ustanovení pro přípravky 
vyrobené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly již uvedeny 
na trh, a dále i pro přípravky, které byly vyrobeny za účinnosti předchozí 
právní úpravy, ale mají být uvedeny na trh až po nabytí účinnosti nové právní 
úpravy Dále je potřeba zvážit stanovení přechodného období, ve kterém 
mohou být přípravky vyrobené podle předchozí právní úpravy ponechány na 
trhu a nadále distribuovány a prodávány a za jakých podmínek.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno 
 

Po dohodě s autorem připomínky 
bylo přechodné ustanovení 
upraveno následovně: 
 

1. Povinnosti uvedené v § 46b 
odst. 10, § 46c odst. 1 písm. r) a § 
60 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve 
znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se 
nevztahují na přípravky na ochranu 
rostlin pro profesionální uživatele 
vyrobené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  
2. Na přípravky na ochranu 
rostlin pro profesionální uživatele 
vyrobené přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se použijí 
ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve 
znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, s výjimkou 
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povinností uvedených v § 46b odst. 
10, § 46c odst. 1 písm. r) a § 60 
odst. 4. 
 
Pokud jde o další přechodné období 
pro přípravky vyrobené přede dnem 
nabytí účinnosti novely, takové další 
přechodné období, po jehož 
uplynutí by musely být přípravky 
dooznačeny před jejich uvedením 
na trh, resp. prodejem, nebude 
nutné. Standardní expirační doba u 
valné většiny přípravků na ochranu 
rostlin činí 2 roky. Po tuto dobu bude 
tedy dostačující pomalejší náběh 
systému pouze u přípravků 
vyrobených po datu účinnosti nové 
právní úpravy. 
 

Ministerstvo financí 
 
 

Z Zásadní připomínky:   
 
1. V materiálu jsou uvedeny očekávané finanční nároky ve vztahu 
ke státnímu rozpočtu v souvislosti s navrhovaným zavedením komplexního 
systému v odhadované výši 3 mil. Kč.  

V materiálu je rovněž uvedeno, že prostředky na pokrytí těchto nákladů jsou 
již alokovány pro tyto účely v Národním akčním plánu k bezpečnému 
používání pesticidů v České republice pro období 2018 – 2022.  

Požadujeme, aby bylo v materiálu jasně uvedeno, že zavedení tohoto 
komplexního systému bude financováno zcela z rozpočtu kapitoly MZe 
a nebudou vytvářeny žádné dodatečné nároky na státní rozpočet. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno 

Z 2. Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel navrhuje 
ustanovení § 73a odst. 5 vypustit. V § 73a zákona č. 326/2004 Sb., 

Akceptováno 
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o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se doplňuje ustanovení odstavce 5, které stanoví 
povinnost celního úřadu na žádost Ústředního kontrolního a zkušebního 
ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“) poskytnout údaje o obchodu 
s rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty mezi Českou 
republikou a jiným členským státem Evropské unie, a to zejména údaje 
o obchodních společnostech, množství a celním kódu komodity. Podle 
důvodové zprávy by přístupem k údajům z Intrastatu mohly být kontroly 
zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 
prováděny Ústavem cíleně, tudíž z daleko vyšší efektivitou, jak s ohledem na 
prevenci před zavlékáním nebezpečných škodlivých organismů, tak z 
hlediska snížení byrokratické zátěže subjektů. V rámci vnitřního trhu by s 
využitím dat z Intrastatu bylo možné cílit na konkrétní dodávky rostlin, které 
pocházejí z jiného členského státu Evropské unie, zatímco nyní se kontroly 
provádí náhodně, což s sebou nese nízkou efektivitu a zároveň zbytečně 
zatěžuje právnické a fyzické podnikající osoby. U potravinových surovin by 
Ústav měl k dispozici přehled o dovezených zásilkách z jiných členských 
států, které jsou v současné době zcela mimo jeho možnosti sledování 

Podle ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 223/2009, o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická 
důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady 
(ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, 
Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských 
společenství, v platném znění (dále jen „nařízení č. 223/2009“) podléhají data 
evropských statistik (Intrastat je jednou z nich) statistické důvěrnosti, kterou 
se rozumí „ochrana důvěrných údajů o jednotlivých statistických jednotkách, 
získaných přímo pro statistické účely nebo nepřímo z administrativních nebo 
jiných zdrojů, a to za předpokladu, že je zakázáno používat získané údaje 
pro jiné než statistické účely a jejich nedovolené zpřístupňování“. Data 
Intrastatu lze používat pouze pro statistické účely, které definuje čl. 3 bod 8 
nařízení č. 223/2009 jako výhradní použití pro vývoj a vypracovávání 
statistických výsledků a analýz.  
 
Je tedy v rozporu s přímo použitelnými ustanovení nařízení č. 223/2009 
využívat data z Intrastatu pro jiné kontrolní účely, než je kontrola kvality 

Návrh byl předem konzultován se 
zástupci GŘC, kteří s ním 
předběžně souhlasili. Nicméně 
připomínka byla s ohledem na její 
odůvodnění akceptována.  
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těchto statistických dat samotných. Není možné je použít pro cílování 
jakýchkoli jiných kontrol (včetně kontrol daňových). Toto je přímo uvedeno v 
bodě 27 recitálu nařízení č. 223/2009: „Použití důvěrných údajů pro jiné než 
výlučně statistické účely, jako jsou správní, právní nebo daňové účely, nebo 
pro ověřování vůči statistickým jednotkám by mělo být přísně zakázáno“. Z 
tohoto důvodu je nutné navrhované ustanovení vypustit. 
 
Nad rámec uvedeného dále platí, že agenda Intrastatu je vykonávána 
v procesním režimu správy daní (viz § 3 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., 
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů), tj. podléhá tzv. daňové 
mlčenlivosti. Rovněž v tomto případě není pro její prolomení věcný důvod.   
 
Zároveň upozorňujeme na chybu, která je uvedena v důvodové zprávě. Výše 
prahu pro vykazování statistických dat Intrastatu není 8 mil. Kč, ale 12 mil. 
Kč. Tzv. statistický práh, který je stanoven bodem 1 přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti 
statistiky, byl nařízením vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti 
statistiky, zvýšen s účinností od 1. 1. 2019. 
Nad rámec výše uvedeného je nutno sdělit, že z textu důvodové zprávy je 
možné vnímat jakési nepochopení, jaká data májí orgány Celní správy České 
republiky k dispozici ohledně obchodu mezi členskými státy Evropské unie. 
Je nutné zdůraznit, že na rozdíl od obchodu s třetími zeměmi (nečlenskými 
státy Evropské unie), jsou data Intrastatu vykazován zpravodajskými 
jednotkami v měsíčních intervalech. Nejsou vykazovány jednotlivé 
transakce, ale celkové souhrny pohybu jednotlivých druhů zboží (určených 
kódem kombinované nomenklatury) pro jednotlivé státy za daný kalendářní 
měsíc. Rovněž je nutno upozornit na skutečnost, že pokud je zájmem Úřadu 
mít přístup k anonymizovaným datům Intrastatu, obdobně jako mají tento 
přístup instituce jmenované v důvodové zprávě (Česká národní banka, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu či profesní svazy), pak je nezbytné toto 
řešit s Českým statistickým úřadem, který nadto řadu těchto dat zveřejňuje 
na svých internetových stránkách. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 

D Připomínky:  
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1. K bodu 2 - V úvodním textu doporučujeme doplnit za písmeno „m“ 
půlkulatou závorku. 

 
2. K bodu 6 - Doporučujeme vyjasnit, co se rozumí tím, že prováděcí předpis 
stanoví „kalamitní stav škodlivých organismů“ (§ 4a odst. 1). Vzhledem 
k tomu, že se jedná o vymezení zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky, 
je třeba jeho text precizovat tak, aby byly stanoveny meze prováděcího 
předpisu a zákonné zmocnění tak bylo konformní s čl. 79 Ústavy. Obdobná 
připomínka platí i pro § 4a odst. 2 a 4, kde rovněž považujeme zmocnění za 
poměrně neurčité. 

3. K bodu 14 - Ustanovení § 38b odst. 1 doporučujeme reformulovat 
(případně rozdělit na dva odstavce) tak, aby neobsahovalo v závěru textu 
neoznačený text (tzv. závětí). V § 38b odst. 2 doporučujeme za slovo 
„povolen“ doplnit čárku. 

4. K bodu 19 - Doporučujeme upravit znění tohoto bodu takto:                                      
„V § 46c odst. 1 písm. g) se slova „pořadové číslo“ nahrazují slovem „kopií“ 
a na konec textu písmene g) se doplňují slova „pokud jde o osobu, která se 
…“. 

5. K bodu 20 - Za slova „na konci“ doporučujeme vložit slovo „textu“. 

6. K bodu 25 - Slovo „slova“ doporučujeme nahradit slovem „text“ a slovo 
„vkládají“ slovem „doplňují“. 

7. K bodu 29 - Slova „za text“ doporučujeme nahradit slovy „za slova“ 

 
Ad 1 Akceptováno 
 
 
 
 
Ad 2 Akceptováno částečně 
 

Ustanovení § 4a odst. 2 a 4 bylo 
upraveno v návaznosti na zásadní 
připomínku Ministerstva vnitra.  
 
 
 
Ad 3 Akceptováno 
 

 
 
 
Ad 4 Akceptováno 
 

 
 
 
Ad 5 až 7 Akceptováno 
 

Ministerstvo dopravy 
 
 

Z Zásadní připomínka: 

1. K novelizačnímu bodu 26 návrhu zákona (§ 52 odst. 1) 

Požadujeme v novelizačním bodě 26 návrhu zákona nahradit slovo 
„zařízením“ slovem „letadlem“. V tomto ohledu upozorňujeme 
na připravovanou novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, která v rámci implementace práva Evropské unie, zejména 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 

Akceptováno 
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2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze 
třetích zemí, v platném znění, a prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 
ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních 
letadel, v platném znění, nastavuje v českém právním řádu novou 
terminologii týkající se bezpilotních systémů. Ve smyslu uplatněné 
připomínky žádáme rovněž patřičnou (terminologickou) úpravu znění 
důvodové zprávy. 

D Doporučující připomínky:  

1. K novelizačnímu bodu 2 návrhu zákona 

Doporučujeme v návětí novelizačního bodu 2 návrhu zákona za označení 
pododstavce (písmene) „m“ vložit ve smyslu čl. 26 odst. 4 legislativních 
pravidel vlády poloviční závorku. 

 

Akceptováno 

D 2. K novelizačnímu bodu 2 návrhu zákona (§ 2 odst. 2 písm. l)) 

Doporučujeme v novelizačním bodě 2 návrhu zákona vypustit 
z navrhovaného znění ustanovení § 2 odst. 2 písm. l) slovo „a“, neboť v rámci 
vymezení základních pojmů se spojka mezi posledními dvěma 
vymezovanými pojmy nevkládá (lze srovnat s dosavadním zněním 
novelizovaného zákona). 

 

Akceptováno 

D 3. K novelizačnímu bodu 6 návrhu zákona (§ 4a odst. 2 a 4) 

Doporučujeme v novelizačním bodě 6 návrhu zákona v navrhovaném 
znění ustanovení § 4a odst. 2 a 4 či na jiném vhodném místě v souladu s čl. 
49 odst. 1 písm. b) legislativních pravidel vlády doplnit alespoň základní 
parametry pro určení kritérií a postupů, jež mají být stanoveny prováděcím 
právním předpisem, neboť se domníváme, že není přípustné, aby prováděcí 
právní předpis stanovoval veškerá kritéria a postupy bez jakéhokoliv 
(alespoň rámcového) vymezení obsaženého v zákoně. 

Nebude-li této připomínce vyhověno, pak doporučujeme v navrhovaném 
ustanovení § 4a odst. 2 nahradit slovo „stanoveným“ slovem „stanovenými“, 
neboť je zde vyjadřován plurál, nikoli singulár. 

 

Akceptováno 
 

Ustanovení § 4a odst. 2 a 4 bylo 
upraveno v návaznosti na zásadní 
připomínku Ministerstva vnitra. 
 

D 4. K novelizačnímu bodu 6 návrhu zákona (§ 4a odst. 4) Akceptováno 
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Doporučujeme v novelizačním bodě 6 návrhu zákona v ustanovení 
§ 4a  odst. 4 slovo „kritéria“ vložit na konec návětí a vypustit jej ze znění 
jednotlivých pododstavců. 

 

 

D 5. K novelizačnímu bodu 24 návrhu zákona (§ 51 odst. 2) 

Doporučujeme v novelizačním bodě 24 návrhu zákona slova „, jejichž e-
mailová adresa je uvedena“ nahradit slovy „prostřednictvím veřejné datové 
sítě na elektronickou adresu uvedenou“, tedy tak, aby odpovídala institutům 
pro doručování předvídaným správním řádem. 

 

Akceptováno jinak 
 

Bylo vyhověno připomínce 
Ministerstva vnitra, aby bylo 
využíváno terminologie používané 
v jiných právních předpisech a slovo 
„e-mailová adresa“ tedy bylo 
nahrazeno slovy „adresa 
elektronické pošty“. 
 

D 6. K novelizačnímu bodu 26 návrhu zákona (§ 52 odst. 1) 

Mimo shora uvedené zásadní připomínky doporučujeme dále 
v novelizačním bodě 26 návrhu zákona slovo „do“ nahradit slovem 
„nepřekračující“, neboť navrhovaná úprava je nejednoznačná, pokud jde o 
určení stanovené hranice. V případě přijetí navrhovaného znění by 
ustanovení bylo možné vykládat dvojím způsobem, a sice že buď se 
bezpilotní letadlo v rámci aplikace přípravku musí pohybovat ve výšce 0 až 
5 metrů nad pozemkem, nebo ve výšce vyšší než 5 metrů nad pozemkem, 
neboť předložku „do“ lze vyložit jako mezník dolní i horní hodnoty. 
 

Akceptováno 

D 7. K novelizačnímu bodu 43 návrhu zákona 

Doporučujeme v návětí novelizačního bodu 43 návrhu zákona doplnit za 
slovo „V“ znak paragrafu. 
 

Akceptováno 

D 8. K novelizačnímu bodu 57 návrhu zákona 

Doporučujeme v novelizačním bodě 57 návrhu zákona slova „vkládá text“ 
nahradit slovy „vkládají slova“ v souladu s čl. 58 odst. 5 legislativních pravidel 
vlády. 
 

Akceptováno jinak 
 

Novelizační bod byl v návaznosti na 
jiné změny upraven. 

D 9. K čl. IV návrhu zákona (účinnost) Akceptováno 
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Doporučujeme v čl. IV návrhu zákona slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“ 
v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) bodem 1 legislativních pravidel vlády. 
 
 

Český statistický úřad 
 
 

Z ČSÚ požaduje:  
V § 49 odst. 4 větě první se text „o spotřebě účinných látek, které jsou 
v přípravcích obsaženy“ nahrazuje textem „o množství účinných látek 
obsažených ve spotřebovaných přípravcích a v přípravcích uvedených na 
trh“. 
 
Odůvodnění: 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav aktuálně zveřejňuje na svých webových 
stránkách množství účinných látek v POR uvedených na trh. Na to navazuje 
poskytování dat podle nařízení (ES) 1185/2009 o statistice pesticidů 
v návaznosti na prováděcí nařízení (EU) č. 408/2011, kterým se provádí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice 
pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů, v platném znění. 
Dosavadní formulace řeší pouze spotřebu účinných látek, které jsou v POR 
obsaženy a je potřeba ji doplnit o zveřejnění množství účinných látek 
obsažených v POR uvedených na trh. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
 

 

D ČSÚ kromě výše uvedené připomínky podporuje zavedení nové povinnosti 
vedení elektronické evidence spotřeby POR (pesticidů), která je obsažena 
v návrhu předloženého zákona. 
Odůvodnění: bez elektronické evidence navázané na LPIS nebo jiný mapový 
podklad je prakticky nemožné splnit požadavky nařízení (ES) 1185/2009 
o statistice pesticidů, pokud se týká správného vykazování ošetřené plochy 
u vybraných plodin. Ošetřená plocha je definovaná v nařízení komise (EU) 
656/2011 jako "výměra plodiny, která byla alespoň jednou ošetřena danou 
účinnou látkou, nezávisle na počtu ošetření“. Problematické je násobné 
započítávání ošetřené plochy na úrovni jednotlivých účinných látek a 
zejména v agregačních položkách (klasifikace účinných látek dle přílohy III 
nařízení 1185/2009). 

Vzato na vědomí 

Svaz měst a obcí ČR 
 
 

 

Z  
1. §2 odst. 1 (nové pojmy prah škodlivosti, zvýšený stav, kalamitní 
stav): 
 

Vysvětleno 
 

Zákon o rostlinolékařské péči 
stanoví zásady ochrany rostlin od 
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Návrh: 
V definici uvedené v §2 odst. 1 bodu g) požadujeme doplnit za slova 
„prahem škodlivosti“ slova „s výjimkou lesního hospodářství“. 
 
V definicích uvedených v §2 odst. 1 bodech h) a i) požadujeme doplnit 
za slova „stavem škodlivého organismu“ slova „s výjimkou lesního 
hospodářství“. 
 
Zdůvodnění: 
Definice základních, zvýšených a kalamitních stavů kalamitních hmyzích 
škůdců v lesním hospodářství je uvedena ve vyhlášce MZe č. 101/1996 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního 
odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů. Tyto 
definice jsou na rozdíl od navrhovaných obecných definic vázány ke 
konkrétním hmyzím škůdcům a odpovídají tak mnohem lépe potřebě ochrany 
lesa proti těmto škůdcům. V případě ponechání předkladatelem navrženého 
znění bude pro oblast lesního hospodářství existovat duplicitní definice, která 
vnese zmatek do aplikační praxe orgánů státní správy lesů i ÚKZÚZ.  
 
       Tato připomínka je zásadní. 
 

počátku své platnosti komplexně, 
bez rozlišení, o jakou komoditu, 
včetně lesních dřevin, se jedná. 
Postupy pro stanovení prahů 
škodlivosti jsou zcela relevantní 
také pro škodlivé organismy škodící 
na lesních dřevinách. Stejné 
škodlivé organismy přitom napadají 
nejen lesní dřeviny, ale také např. 
okrasné dřeviny stejného 
botanického druhu či rodu.  
Tato úprava přitom nijak nenarušuje 
právní úpravu v oblasti lesního 
hospodářství, kde se namísto prahů 
škodlivosti stanoví tzv. základní stav 
škodlivých organismů. Uplatní se 
zásada přednosti speciální/zvláštní 
právní úpravy. 
Definice zvýšeného stavu se 
v návrhu této novely s ohledem na 
jiné připomínky zcela bez náhrady 
zrušuje. Pokud jde o kalamitní stav 
škodlivých organismů relevantních 
pro tzv. lesní hospodářství, tak již 
nyní se plně uplatňuje zásada 
přednosti speciální/zvláštní právní 
úpravy, zde konkrétně tedy 
vyhlášky č. 101/1996 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
V návaznosti na připomínku byla 
doplněna důvodová zpráva, kde byl 
zmíněn vztah mezi zákonem o 
rostlinolékařské péči a speciálními 
předpisy pro oblast lesního 
hospodářství a byla zdůrazněna 
přednost lesního zákona (zákon č. 
289/1995 Sb.) a prováděcí vyhlášky 
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č. 101/1996 Sb. Tedy např. na 
kalamitní lesní škůdce upravené 
vyhláškou č. 101/1996 Sb. a 
nakládání s nimi bude nadále 
aplikována pro tato specifika 
speciální právní úprava z této 
vyhlášky, která není a nemůže být v 
rozporu s právní úpravou v zákoně 
o rostlinolékařské péči, aniž by bylo 
nezbytné v textu zákona tuto 
skupinu vyjímat. 
 

D 2. §4 odst. 1 a 3 (rozšíření kompetencí ÚKZUZ u monitoringu a 
průzkumu výskytu škodlivých organismů a zmocnění k vydání 
prováděcí vyhlášky pro stanovení prahů škodlivosti): 
 
Návrh: 
V §4 odst. 1 bodu b) požadujeme doplnit za slova „o výskytu škodlivých 
organismů“ slova „s výjimkou lesního hospodářství“. 
 
V §4 odst. 3 požadujeme doplnit za slovo „stanoví“ slova „s výjimkou 
lesního hospodářství“. 
 
Zdůvodnění: 
Kritéria a postup stanovení hraničních stavů výskytu kalamitních hmyzích 
škůdců v lesním hospodářství i informační tok o vzniku těchto stavů mezi 
vlastníky lesa a orgány státní správy lesů řeší § 32 lesního zákona a jeho 
prováděcí vyhláška č. 101/1996 Sb. včetně možnosti využití opatření podle 
zvláštních právních předpisů (např. „krizového“ zákona) v případech, pokud 
kalamitu regionálního nebo celostátního rozsahu a její následky nelze 
zvládnout běžnou činností správních úřadů. 
 
      Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno 
 

Zákon o rostlinolékařské péči 
stanoví zásady ochrany rostlin od 
počátku své platnosti komplexně, 
bez rozlišení, o jakou komoditu, 
včetně lesních dřevin, se jedná. 
Postupy pro stanovení prahů 
škodlivosti jsou zcela relevantní 
také pro škodlivé organismy škodící 
na lesních dřevinách. Stejné 
škodlivé organismy přitom napadají 
nejen lesní dřeviny, ale také např. 
okrasné dřeviny stejného 
botanického druhu či rodu.  
Oblast ochrany proti škodlivým 
organismům rostlin v EU je zcela 
legislativně harmonizována. Od 14. 
prosince 2019 je účinné, resp. 
použitelné nařízení EP a Rady (EU) 
2016/2031 o ochranných opatřeních 
proti škodlivým organismům rostlin. 
Jako přímo použitelný předpis se 
nařízení uplatní bez dalšího i na 
území ČR. Zmíněné nařízení 
nerozlišuje mezi škodlivým 
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organismem pro tzv. lesní 
hospodářství a pro jinou skupinu 
rostlin, resp. komodit. Proto nelze 
s ohledem na právní jistotu, 
systematickou právní úpravu, 
povinné vykázání implementace, 
nebo dodržování povinností 
plynoucí pro nás z práva EU 
odlišovat/vymezovat oblast lesního 
hospodářství ani na úrovni národní 
právní normy.  
Tato úprava přitom nijak nenarušuje 
právní úpravu v oblasti lesního 
hospodářství, kde se namísto prahů 
škodlivosti stanoví tzv. základní stav 
škodlivých organismů. Uplatní se 
zásada přednosti speciální/zvláštní 
právní úpravy, která bez potíží platí 
a funguje již řadu let. 
V návaznosti na připomínku byla 
doplněna důvodová zpráva, kde byl 
zmíněn vztah mezi zákonem o 
rostlinolékařské péči a speciálními 
předpisy pro oblast lesního 
hospodářství a byla zdůrazněna 
přednost lesního zákona (zákon č. 
289/1995 Sb.) a prováděcí vyhlášky 
č. 101/1996 Sb. Tedy např. na 
kalamitní lesní škůdce upravené 
vyhláškou č. 101/1996 Sb. a 
nakládání s nimi bude nadále 
aplikována pro tato specifika 
speciální právní úprava z této 
vyhlášky, která není a nemůže být v 
rozporu s právní úpravou v zákoně 
o rostlinolékařské péči, aniž by bylo 
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nezbytné v textu zákona tuto 
skupinu vyjímat. 
 

D 3. §4a odst. 1, 2 a 4 (obsah prováděcího právního předpisu ke 
kalamitnímu stavu škodlivých organismů a stanovení dotčeného území 
– seznam „kalamitních“ organismů, popis jejich kalamitního stavu, 
postup u jiných organismů): 
 
Návrh: 
V §4a odst. 1 požadujeme doplnit za slovo „stanoví“ slova „s výjimkou 
lesního hospodářství“. 
 
V §4a odst. 2 požadujeme doplnit za slovo „Ústav“ slova „s výjimkou 
lesního hospodářství“. 
 
V §4a odst. 4 požadujeme doplnit za slovo „stanoví“ slova „s výjimkou 
lesního hospodářství“. 
 
Zdůvodnění: 
Viz připomínky k § 4 návrhu novely. 
 
       
       Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno 
 

Zákon o rostlinolékařské péči 
stanoví zásady ochrany rostlin od 
počátku své platnosti komplexně, 
bez rozlišení, o jakou komoditu, 
včetně lesních dřevin, se jedná. 
Postupy pro stanovení prahů 
škodlivosti jsou zcela relevantní 
také pro škodlivé organismy škodící 
na lesních dřevinách. Stejné 
škodlivé organismy přitom napadají 
nejen lesní dřeviny, ale také např. 
okrasné dřeviny stejného 
botanického druhu či rodu.  
Oblast ochrany proti škodlivým 
organismům rostlin v EU je zcela 
legislativně harmonizována. Od 14. 
prosince 2019 je účinné, resp. 
použitelné nařízení EP a Rady (EU) 
2016/2031 o ochranných opatřeních 
proti škodlivým organismům rostlin. 
Jako přímo použitelný předpis se 
nařízení uplatní bez dalšího i na 
území ČR. Zmíněné nařízení 
nerozlišuje mezi škodlivým 
organismem pro tzv. lesní 
hospodářství a pro jinou skupinu 
rostlin, resp. komodit. Proto nelze 
s ohledem na právní jistotu, 
systematickou právní úpravu, 
povinné vykázání implementace, 
nebo dodržování povinností 
plynoucí pro nás z práva EU 
odlišovat/vymezovat oblast lesního 
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hospodářství ani na úrovni národní 
právní normy.  
Tato úprava přitom nijak nenarušuje 
právní úpravu v oblasti lesního 
hospodářství, kde se namísto prahů 
škodlivosti stanoví tzv. základní stav 
škodlivých organismů. Uplatní se 
zásada přednosti speciální/zvláštní 
právní úpravy, která bez potíží platí 
a funguje již řadu let. 
V návaznosti na připomínku byla 
doplněna důvodová zpráva, kde byl 
zmíněn vztah mezi zákonem o 
rostlinolékařské péči a speciálními 
předpisy pro oblast lesního 
hospodářství a byla zdůrazněna 
přednost lesního zákona (zákon č. 
289/1995 Sb.) a prováděcí vyhlášky 
č. 101/1996 Sb. Tedy např. na 
kalamitní lesní škůdce upravené 
vyhláškou č. 101/1996 Sb. a 
nakládání s nimi bude nadále 
aplikována pro tato specifika 
speciální právní úprava z této 
vyhlášky, která není a nemůže být v 
rozporu s právní úpravou v zákoně 
o rostlinolékařské péči, aniž by bylo 
nezbytné v textu zákona tuto 
skupinu vyjímat. 
 

D 4. § 51 odst. 1 (duplicitní oznamovací povinnost aplikace přípravků 
nebezpečných pro včely a rodenticidů vůči ÚKZÚZ při aplikaci těchto 
přípravků na pozemcích, které profesionální uživatel nevlastní ani 
neužívá z jiného důvodu): 
 
Návrh: 
V §51 odst. 1, druhém odstavci, třetí větě, požadujeme nahradit slova 

Vysvětleno 
 

Připomínka jde nad rámec návrhu 
novely. Dovětek byl do zákona 
doplněn předchozí novelou. 
Nejedná se o duplicitní oznamovací 
povinnost. Oznamovací povinnost 
má uživatel pozemku, i když je 
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„oznamovací povinnost“ slovy „má oznamovací povinnost pouze 
profesionální uživatel“. Zbývající část věty „…podle písmene b) a 
odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto pozemku“ požadujeme 
vypustit. 
 
Zdůvodnění: 
V § 51 odst. 1 je ponechána duplicitní oznamovací povinnost 
(profesionálního uživatele i vlastníka) vůči ÚKZÚZ v případech, kdy 
profesionální uživatel provádí aplikaci přípravků na pozemcích, které 
nevlastní ani neužívá z jiného důvodu. Za účelem snížení administrativní 
zátěže vlastníků (uživatelů) pozemků se navrhuje úplné vypuštění této 
povinnosti. 
 
       Tato připomínka je doporučující. 
 

aplikace přípravku provedena na 
jeho objednávku zhotovitelem (tedy 
jiným subjektem).  

D  
5. § 60 odst. 6 (duplicitní vedení záznamů o používání přípravků nebo 
pomocných prostředků): 
 
Návrh: 
V § 60 odst. 6 požadujeme zcela vypustit poslední větu: „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.“  
 
Zdůvodnění: 
V § 60 odst. 6 je ponechána duplicitní povinnost vedení záznamů 
(profesionálního uživatele i vlastníka) v případech, kdy profesionální uživatel 
provádí aplikaci přípravků na pozemcích, které nevlastní ani neužívá z jiného 
důvodu. Za účelem snížení administrativní zátěže vlastníků (uživatelů) 
pozemků se navrhuje úplné vypuštění této povinnosti. 
 
     Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno 
 

Jedná se o stávající praxi, resp. 
stávající platnou právní úpravu, 
která se pouze přesouvá z vyhlášky 
do zákona. Pro výkon působnosti 
Ústavu a zajištění efektivní kontroly 
je tato úprava nezbytná. Pokud si 
uživatel pozemku (zemědělec) 
objedná u zhotovitele (jiného 
subjektu, který provádí aplikace 
hnojiv a přípravků za úplatu) 
provedení aplikace přípravku, má 
povinnost evidovat aplikaci 
přípravku na pozemcích, které 
užívá, stejně jako zhotovitel, 
kterému tato povinnost vyplývá, 
jako profesionálnímu uživateli 
přípravků z čl. 67 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1107/2009. Uživatel 
pozemků, jako objednatel aplikace, 
je zodpovědný za plánování 
aplikace vstupů na pozemek, např. 
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z hlediska střídání používaných 
účinných látek použitých přípravků, 
aby nedošlo k ohrožení zdrojů pitné 
vody a necílových organismů.  
 

D 6. § 60 odst. 7 (nová povinnost zemědělských podnikatelů nad 200 ha 
převádět záznamy o použití přípravků a pomocných prostředků do 
elektronické evidence a předávat tyto záznamy v elektronické podobě 
do následujícího týdne po aplikaci stanoveným způsobem): 
 
Návrh: 
§ 60 odst. 7 požadujeme zcela vypustit.   
 
Zdůvodnění: 
Jedná se o další administrativní zátěž zemědělských podnikatelů s více než 
200 ha dle LPIS, která zakládá nerovnost přístupu v oblasti evidence o 
použití přípravků na ochranu rostlin. 
 
       Tato připomínka je doporučující. 
 

Vysvětleno 
 

Jde o návrh nové právní úpravy, 
který je odborně zdůvodněn (více 
viz důvodová zpráva) a podporován 
více orgány i připomínkovými místy. 
Obdobně je navrženo i v případě 
hnojiv v zákoně o hnojivech. 

D 7. § 76 odst. 2 (zmocnění ÚKZÚZ k nařízení mimořádných 
rostlinolékařských opatření, mj. při kalamitním stavu škodlivého 
organismu): 

 
Návrh: 
V §76 odst.2 písm. b) požadujeme za slova “škodlivého organismu” 
doplnit slova  „s výjimkou lesního hospodářství”.   
 
Zdůvodnění: 
Možnost řešení případného kalamitního stavu kalamitních hmyzích škůdců v 
oblasti lesního hospodářství je již zakotvena v § 51a odst. 1 lesního zákona. 
Toto ustanovení již bylo v praxi využito (je funkční) v rámci probíhající 
kůrovcové kalamity, kdy ministerstvo zemědělství rozhodlo o mimořádných 
opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona. Možnost 
využití opatření podle zvláštních právních předpisů (např. „krizového“ 
zákona) v případech, pokud kalamitu regionálního nebo celostátního 

Vysvětleno 
 

Zákon o rostlinolékařské péči 
stanoví zásady ochrany rostlin od 
počátku své platnosti komplexně, 
bez rozlišení, o jakou komoditu, 
včetně lesních dřevin, se jedná. 
Postupy pro stanovení prahů 
škodlivosti jsou zcela relevantní 
také pro škodlivé organismy škodící 
na lesních dřevinách. Stejné 
škodlivé organismy přitom napadají 
nejen lesní dřeviny, ale také např. 
okrasné dřeviny stejného 
botanického druhu či rodu.  
Oblast ochrany proti škodlivým 
organismům rostlin v EU je zcela 
legislativně harmonizována. Od 14. 
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rozsahu a její následky nelze zvládnout běžnou činností správních úřadů, je 
potom výslovně uvedena v prováděcí vyhlášce č. 101/1996 Sb.  
 
       Tato připomínka je doporučující. 
 

prosince 2019 je účinné, resp. 
použitelné nařízení EP a Rady (EU) 
2016/2031 o ochranných opatřeních 
proti škodlivým organismům rostlin. 
Jako přímo použitelný předpis se 
nařízení uplatní bez dalšího i na 
území ČR. Zmíněné nařízení 
nerozlišuje mezi škodlivým 
organismem pro tzv. lesní 
hospodářství a pro jinou skupinu 
rostlin, resp. komodit. Proto nelze 
s ohledem na právní jistotu, 
systematickou právní úpravu, 
povinné vykázání implementace, 
nebo dodržování povinností 
plynoucí pro nás z práva EU 
odlišovat/vymezovat oblast lesního 
hospodářství ani na úrovni národní 
právní normy.  
Tato úprava přitom nijak nenarušuje 
právní úpravu v oblasti lesního 
hospodářství, kde se namísto prahů 
škodlivosti stanoví tzv. základní stav 
škodlivých organismů. Uplatní se 
zásada přednosti speciální/zvláštní 
právní úpravy, která bez potíží platí 
a funguje již řadu let. 
V návaznosti na připomínku byla 
doplněna důvodová zpráva, kde byl 
zmíněn vztah mezi zákonem o 
rostlinolékařské péči a speciálními 
předpisy pro oblast lesního 
hospodářství a byla zdůrazněna 
přednost lesního zákona (zákon č. 
289/1995 Sb.) a prováděcí vyhlášky 
č. 101/1996 Sb. Tedy např. na 
kalamitní lesní škůdce upravené 
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vyhláškou č. 101/1996 Sb. a 
nakládání s nimi bude nadále 
aplikována pro tato specifika 
speciální právní úprava z této 
vyhlášky, která není a nemůže být v 
rozporu s právní úpravou v zákoně 
o rostlinolékařské péči, aniž by bylo 
nezbytné v textu zákona tuto 
skupinu vyjímat. 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

D  
1. K bodu 1 
Doporučujeme v § 2 odst. 1 písm. i) za slovo „rozsahu“ doplnit čárku.  

 
2. K bodu 2 
Doporučujeme v úvodní části ustanovení za označením pododstavce 
(písmene) „m“ doplnit poloviční závorku. 
Dále doporučujeme v § 2 odst. 2 písm. l) za slovem „identifikátoru“ doplnit 
čárku.  
 
3. K bodu 29 
Doporučujeme slova „za text“ nahradit slovy „za slova“.  

 
4. K bodu 43 
Doporučujeme za slovo „V“ uvést paragrafovou značku.  

 
5. K bodu 57 
Doporučujeme za text „odst. 1“ doplnit označení pododstavce (písmene).  
Dále doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 

 
6. K čl. IV 
Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

D 1. K  čl. I bodu 6: Doporučujeme z důvodu nadbytečnosti a duplicity 

s ustanovením § 4a odst. 4 písm. a) zrušit ustanovení § 4a odst. 2. 

V návaznosti na tuto změnu doporučujeme upravit též úvodní část 

Akceptováno 
 

Ustanovení bylo upraveno 
v návaznosti na zásadní připomínku 
Ministerstva vnitra. 
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 ustanovení § 4a odst. 3 a odkázat v něm na ustanovení § 4a odst. 4 písm. 

a). 

 

D 2. K  čl. I bodu 14: Z důvodu větší srozumitelnosti právní úpravy 

doporučujeme přesunout dovětek v ustanovení § 38b odst. 1 do jeho úvodní 

části.  

 

Akceptováno  

D 3. K  čl. I bodu 16: Ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) bod 2 obsahuje několik 

spojek „nebo“. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést text novelizačního bodu 

v následujícím znění: 

„16. V § 46 odst. 1 písm. a) bodu 2. se slova „nebo přípravků“ nahrazují 

slovem „přípravků“ a za slovo „dodavateli,“ se doplňují slova „nebo přípravků 

nebo pomocných prostředků, které nejsou povoleny Ústavem,“.“. 

 

Akceptováno 

D K platnému znění 

 

4- Vzhledem k tomu, že chemické látky a chemické směsi musí být 

klasifikované pouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

chemických látkách a chemických směsích tj. nařízení (ES) č. 1272/2008 

(nařízení CLP), doporučujeme text § 52 odst. 4 písm. c) upravit následovně: 

 
„jde-li o přípravek, který je klasifikován jako akutně toxický kategorie 1, 2 
nebo 3, nebo toxický pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici v kategorii 1, karcinogenní, mutagenní v zárodečných 
buňkách nebo toxický pro reprodukci kategorie 1 nebo senzibilizující dýchací 
cesty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 82), nebo jehož 
leteckou aplikaci vylučuje závazné stanovisko krajské hygienické stanice.“ 
 
 

Akceptováno 

Úřad vlády – odbor 
kompatiblity 

 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 
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2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

 

D 1. Ke srovnávacím tabulkám 

Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči předpisům EU ve srovnávacích 
tabulkách. Je-li návrhem do těchto implementačních ustanovení 
zasahováno, je povinností předkladatele tyto tabulky 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 1, 12, 16, 17, 19, 
20, 33, 35, 38, 40, 44 a 46. 

 

Akceptováno 
 

D 2. K důvodové zprávě 

Předkladatel v obecné části důvodové zprávy v rámci části e) Zhodnocení 
slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy EU uvádí, že se nejedná o 
návrh implementačního charakteru. Vzhledem k tomu, že je návrhem zákona 
vykázáno několik nových implementačních ustanovení, je nutné toto tvrzení 
z textu odůvodnění vypustit. 

Dále překladatel odkazuje v rámci zhodnocení slučitelnosti na předpisy EU, 
které uvádí v jiných částech textu. Žádáme o doplnění výčtu předpisů EU, 
které se k návrhu vztahují (viz níže), a to včetně skutečnosti, že návrh zákona 
je technickým předpisem, který bude oznámen v souladu se směrnicí 
2015/1535. 

 

 
 
Akceptováno jinak 
 

Důvodová zpráva byla upravena 
v tom smyslu, že se nejedná 
primárně o návrh implementačního 
charakteru. 
 
Akceptováno 
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 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhu zákona se týkají níže uvedené předpisy Evropské unie: 

• 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, 

• 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 (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), v platném znění, 

• 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, 

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

• směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 
2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti. 

 

Návrh má být podle svého Čl. III notifikován Evropské komisi jako technický 
předpis. 

Rovněž návrh zákona souvisí s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy se 
návrhem zavádí uložiště dat, v jehož rámci budou zpracovávány osobní 
údaje dodavatelů, odběratelů a distributorů přípravků pro profesionální 
uživatele. 

 

D Připomínky a případné návrhy změn: 

3. K bodu 8., 48., 49., 51. až 53. (§ 15 odst. 1, § 86 odst. 2 a 3 písm. c), § 
86a odst. 1 a 2) 

Vzhledem k tomu, že změny provedené předkladatelem v ustanovení § 15 
odst. 1 nejsou významné pro účely implementace, není nutné ustanovení 
podtrhávat a vykazovat v rozdílové tabulce. Změnu postačí uvést v tabulce 
srovnávací (viz připomínka ke srovnávacím tabulkám). 

Obdobně se připomínka vztahuje též k ustanovení § 86 odst. 2 a 3 písm. c) 
a § 86 odst. 1 a 2. 

 

Akceptováno 

D 4. K bodu 14. (§ 38b odst. 1 písm. b) až d)) Akceptováno 
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Předkladatel novelizačním bodem 14 nově formuluje § 38b odst. 1 až 3. 
Ustanovení § 38b odst. 1 písm. b) až d) však byla již dříve vykázána jako 
implementační k čl. 14 odst. 1 směrnice 2009/128/ES. Dotčená ustanovení 
je nutné vykázat znovu jako implementační, tedy podtrhnout, označit 
celexovým číslem a uvést ve výkaznictví. 

 

D 5. K bodu 21. a 45. (§ 46c odst. 1 písm. r) a § 79g odst. 1 písm. x)) 

Ustanovení § 46c odst. 1 bylo již dříve jako celek vykázáno jako 
implementační ke směrnici 2009/128/ES a ustanovení § 79g odst. 1 
k nařízení 1107/2009. V tomto ohledu je nutné, aby předkladatel zvážil 
potřebu vykázání implementace nově doplněných ustanovení § 46c odst. 1 
písm. r) a § 79g odst. 1 písm. x) k výše uvedeným předpisům EU. Respektive 
by měl předkladatel zvážit a prověřit, zda veškerá ustanovení obsažená v § 
46c odst. 1 jsou relevantní pro implementaci čl. 13 odst. 1 písm. a) směrnice 
2009/128/ES a zda všechna ustanovení obsažená v § 79g odst. 1 jsou 
relevantní pro implementaci k čl. 72 nařízení 1107/2009, a to včetně nově 
doplněných ustanovení. Máme za to, že některá z uvedených ustanovení 
zcela neodpovídají cílům sledovaným v článcích dotčených předpisů EU a 
v takovém případě by měla být ze srovnávacích tabulek jako implementační 
vypuštěna. 

 

Vysvětleno 
 

Bylo zváženo a konkrétní úprava 
nesouvisí s uvedenými evropskými 
předpisy, jako implementační tedy 
daná ustanovení tedy vykázána 
nebudou. 

D 6. K bodu 34. a 39. (§ 73 odst. 1 a § 76 odst. 6) 

Předkladatel ruší novelizačními body 34 a 39 ustanovení § 73 odst. 1 a § 76 
odst. 6.  V rámci této změny však nezohlednil dříve vykázanou implementaci 
a je nutné zde upozornit na neúplné provedení požadavků vyplývajících 
z práva EU. Jestliže předkladatel ruší či mění ustanovení zákona, která byla 
již dříve vykázána jako implementační, musí být zajištěno, že nebude 
snížena dosavadní míra implementace (viz čl. 15 odst. 2 Metodických 
pokynů). Dotčená ustanovení byla vykázána jako adaptační k nařízení 
2017/625. 

Jednoduché vypuštění či změna textace ustanovení zákona bez vyjasnění, 
kde jinde se požadavky práva EU odrazí, není správné. Uvedenými změnami 

Akceptováno 
 

Relevantnost provedení 
implementace neshledáváme ani 
v jednom ze zmíněných ustanovení. 
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tedy po formální stránce dojde ke snížení dosavadní míry implementace, 
neboť nebudou vykázána jiná ustanovení, která by návrhem způsobený 
deficit v implementačních ustanoveních nahradila. Vzhledem k tomu, že 
pravidla obsažená v rušených ustanoveních se již v právním řádu vyskytují, 
resp. předkladatel je provádí na novém místě, pro zajištění řádné 
implementace je požadujeme návrhem vykázat jako adaptační. 

Namísto rušeného § 73 odst. 1 postačí k čl. 4 odst. 1 nařízení 2017/625 uvést 
ve srovnávací tabulce jako implementační § 52 odst. 10. V případě rušeného 
§ 76 odst. 6 je nutné, aby předkladatel zvážil a prověřil potřebu implementace 
dotčeného ustanovení k čl. 67 a 138 odst. 1 nařízení 2017/625. Máme za to, 
že obsahově § 76 odst. 6 neodpovídá cílům sledovaným příslušnými články 
nařízení 2017/625 a v takovém případě by měl být ze srovnávací tabulky jako 
implementační vypuštěn. Jestliže však předkladatel uzná relevantnost 
provedení implementace, je potřeba vykázat k čl. 67 a 138 odst. 1 nařízení 
2017/625 jako implementační nový § 2 odst. 1 písm. i), resp. jej podtrhnout, 
označit celexovým číslem a uvést ve výkaznictví. 

 

D 7. K bodu 56. (§ 86b odst. 4) 

Nové ustanovení § 86b odst. 4 je nutné vykázat jako implementační i k čl. 10 
odst. 2 nařízení 2017/625. Přestože se jedná o formální přesun stávající 
platné úpravy z původního odstavce 1, nelze opomenout nutnost zohlednit 
veškerou dříve vykázanou implementaci (viz připomínka výše). Ustanovení 
je nutné označit příslušným celexovým číslem nařízení 2017/625 a uvést ve 
výkaznictví. 

Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU slučitelný. Nedostatky v důvodové zprávě 
a ve formálních náležitostech návrhu je však nutno napravit. 

 

Akceptováno 

Nejvyšší kontrolní úřad D K důvodové zprávě 
 

Vysvětleno 
 

Seřazení přínosů podle priorit 
návrhu se nejeví jako účelné. 
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V posledním odstavci na straně 3 a dále na straně 4 důvodové zprávy se 
uvádějí hlavní přínosy novely. Doporučujeme tyto přínosy seřadit v pořadí, 
které odpovídá prioritám předloženého návrhu.  
 
V důvodové zprávě se zdůvodňuje zavedení povinnosti označení přípravků 
dvourozměrným čárovým kódem pouze pro přípravky pro profesionální 
uživatele a bez tohoto označení pro přípravky pro neprofesionální uživatele. 
Domníváme se, že je třeba přesněji specifikovat tuto povinnost zejména ve 
vztahu k přípravkům určeným jak pro profesionální tak i pro neprofesionální 
uživatele. 
 

Uvedené přínosy jsou pouze 
prostředkem k naplnění dílčích cílů 
NAP uvedených v důvodové 
zprávě. 
 
Zdůvodňuje se zavedení povinnosti 
označení přípravků 
dvourozměrným čárovým kódem 
pouze pro přípravky pro 
profesionální uživatele, protože tato 
povinnost se vztahuje pouze na 
přípravky pro profesionální 
uživatele. Nelze tedy přesněji 
specifikovat tuto povinnost ve 
vztahu k přípravkům určeným 
jak pro neprofesionální uživatele, 
tato povinnost se na tento druh 
přípravků totiž nevztahuje. 
 

D K jednotlivým ustanovením 
 
1. K bodu 5. - § 4 odst. 3 
 
Domníváme se, že problematika kritérií a postupů pro stanovení prahů 
škodlivosti by neměla být upravena až v prováděcím předpise. Obecná 
úprava této problematiky by měla být obsažena v zákoně a zmocnění 
k vydání prováděcího předpisu konkretizováno. 
 

Akceptováno 
 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
S prováděcím právním předpisem 
se nepočítá. 
 

 
 

D 2. K bodu 6. - § 4a odst. 4 
 
Domníváme se, že problematika kritérií a postupů pro stanovení kalamitního 
stavu a pro stanovení velikosti území, na které se kalamitní stav vztahuje, by 
neměla být upravena až v prováděcím předpise. Obecná úprava této 
problematiky by měla být obsažena v zákoně a zmocnění k vydání 
prováděcího předpisu konkretizováno. 
 

Akceptováno 
 

Ustanovení § 4a odst. 2 a 4 bylo 
upraveno v návaznosti na zásadní 
připomínku Ministerstva vnitra. 
 

D 3. K bodu 25. - § 51 odst. 7 písm. b) Vysvětleno 
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Povinnost oznámení použití přípravku doporučujeme rozšířit o určení přesné 
specifikace porostu, jeho fáze vegetace a místa. Povinnost by měla být 
doplněna i o sdělení doby aplikace a specifikace použitého přípravku.  
 

 

Náležitosti oznámení před použitím 
rodenticidů jsou uvedeny v 
prováděcím právním předpisu, v § 9 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., kde jsou 
tyto údaje obsaženy.  
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