
Novela rostlinolékařského zákona aneb běh na dlouhou trať 

 

Rostlinolékařský zákon již dlouhou dobu vyžadoval zpřesnění, jasnější definici pojmů, 

jednoznačnější stanovení některých povinnosti pro fyzické a právnické osoby a stanovení 

opatření pro nově vznikající situace v praxi.  Na novelizaci rostlinolékařského zákona se již od 

předloňského roku usilovně pracuje.  

Legislativním změnám v právních předpisech vždy předchází dlouhé vyjednávání na 

úrovních státní správy. Prvním krokem je komplexní zhodnocení stávající podoby zákona a 

posouzení nutnosti změny. Snaha právně regulovat určité situace je svým způsobem dalším 

omezením našich svobod, proto je toto důkladné zhodnocení a posouzení dopadů nezbytné. 

Orgán státní správy, který připravuje novelu celého zákona nebo některých jeho částí, musí 

také vyhodnotit případné ekonomické a další dopady.  

Iniciačním orgánem, který předkládá návrh novely zákona, může být buď ministerstvo, 

nebo ústřední správní orgán. V praxi se běžně postupuje tak, že předkládaný návrh se včetně 

veškerých materiálů, kterými jsou důvodová zpráva a předkládací zpráva, zařadí do Plánu 

legislativních prací vlády za daný rok. Návrh novely je pak projednáván na úrovni příslušného 

ministerstva, v Legislativní radě vlády, následně na jednání vlády a pak také v Poslanecké 

sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky. Do okamžiku podpisu předsedou vlády 

musí ještě návrh novely ujít dlouhou cestu přes nejrůznější připomínkovací řízení, vypořádání 

navrhnutých připomínek, schválení, velice časté jsou i návrhy na přepracování určitých 

ustanovení nebo i jejich vypuštění. Také je posuzován soulad s právními předpisy EU, který 

prověřuje Odbor kompatibility Úřadu vlády. Jak už z podstaty věci vyplývá, jedná se o složitý 

proces a nutno vzít do úvahy lhůty, které jsou dány orgánům k vyjádření nebo odsouhlasení a 

počítat tak s dobou, která uplyne do okamžiku, než bude konečný návrh schválen a podepsán. 

V praxi se tyto lhůty mohou pohybovat i v řádech let.  

Jaké novinky přinese novela zákona? 

Předkladatelé se prostřednictvím novely zákona pokusili o srozumitelnější definici 

stěžejích pojmů, proto novela například vypouští „další prostředky“ a ponechává pouze 

„pomocné prostředky“. Zestručnění některých ustanovení by mělo vést k lepšímu porozumění 



a výkladu běžným občanům i bez využití právních služeb. Vyškrtávalo se zejména v části 

věnované „integrované ochraně rostlin“.  V oblasti „ kontroly zdravotního stavu 

šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukčního materiálu“ došlo k podstatnému 

zjednodušení. Osoba, která hodlá provádět výše zmíněnou kontrolu, může požádat ÚKZÚZ o 

provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů. Byla odstraněna část upravující 

oznamovací povinnost ministerstvu v případě zjištění výskytu takového typu organismů. 

Co se týče ohlašovací povinnosti při zjištění výskytu karanténních škodlivých 

organismů, novela zavádí ohlašovací lhůtu 10 kalendářních dnů. Nově budou do zákona 

přidána ustanovení upravující požadavky na etiketu přípravků a jejich přebalování. 

Přebalování přípravků nesmí ovlivnit složení ani fyzikální a chemické vlastnosti přípravku. 

Přípravek musí být přebalen pouze do obalu, jehož vlastnosti a rizika byla posouzena ÚKZÚZ. 

Dokumentace o přebalování musí obsahovat datum přebalení, název přípravku, dodané 

množství, původní číslo šarže a datum výroby.  

Škrtalo se také v části „řízení o povolení“, kde byl pojem toxikologický posudek 

přípravku, který vypracovává Státní zdravotnický ústav nahrazen termínem závazné 

stanovisko podle Správního řádu. Naopak doplněna byla část týkající se rozšíření povolení pro 

menšinová použití, kde jsou přesněji taxativně stanovena kritéria pro menšinová použití a 

nahradil tak podpůrné použití prováděcího právního předpisu. Rozšířen byl paragraf upravující 

vzájemné uznávání povolení a zcela odstraněna část, která upravovala povolování adjuvantů.  

Podstatně zjednodušena byla definice kontroly přípravků a pomocných prostředků, která 

odkazuje na zákon o kontrole.  

Řada nových ustanovení je zaměřena na oblast distribučního řetězce u přípravků na 

ochranu rostlin. Cílem je omezit riziko uvádění na trh nepovolených přípravků a také zvýšit 

odpovědnost konkrétních distributorů za kvalitu prodávaných výrobků. Zavádí se povinná 

registrace distributorů s možností tuto certifikaci pozastavit nebo odebrat v případě, kdy se 

distributor dopustí závažných prohřešků. 

Výše zmíněné novinky, byly pouze malou částí novely zákona, na kterou si s největší 

pravděpodobností počkáme do první poloviny roku 2016. 

 

 


