
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Sekce zemědělských vstupů 

Hroznová 2, 656 06 Brno 
 

Brno, 14. 6. 2019 
 
 
VZOR ETIKETY PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN 
 
 

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
nebo 

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN 
 

V případě, že je pro nedostatek místa na etiketě přiložen příbalový leták, musí být v úvodu 
etikety uvedeno: „Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.“  
(bod 1 písm. q) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/20111)) 

 
Obchodní název přípravku: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvede se název přípravku, např.: „Přípravek XY“ 
 
Obchodní název referenčního přípravku: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvede se název přípravku, např.: „Přípravek YX“  
 
Typ přípravku a typ působení přípravku: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 
písm. j) a k) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011) 
Uvede se např.: „Insekticidní přípravek ve formě … k hubení … .“ 
Uvedena mohou být pouze povolená použití.    
 
Kategorie uživatelů: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. u) Přílohy I nařízení 
Komise (EU) č. 547/2011)   
Uvede se např.: „Profesionální uživatel“  
 
Název a množství účinné látky: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. c) a d) 
Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011) 
Uvede se např.: „deltamethrin 50 g/l (4,80 %)“ 
 
Název nebezpečné látky: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20082)) 
Uvede se např.: „toluen“ 
 
Označení přípravku:  
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 19, čl. 20, čl. 21 a čl. 22 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) 
  
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. h) a i) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 
547/2011)    
 
(§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
 
Uvedou se označení POR dle rozhodnutí o povolení, která se vztahují obecně na celý 
přípravek: GHS symboly, signální slovo, H-věty, P-pokyny, EUH-věty, SP 1, OPVZ, RSh-věty, 
SPe 1, SPe 4-8, SPo. 
 



Držitel povolení: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvede se název a adresa držitele rozhodnutí o povolení. 
 
Právní zástupce: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. b) Přílohy I nařízení 
Komise (EU) č. 547/2011)   
Uvede se název a adresa právního zástupce držitele rozhodnutí o povolení. 
 
Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku 
na ochranu rostlin na trhu: (bod 1 písm. b) Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)  
Uvede se název a adresa osoby. 
Pokud se jedná o totožnou osobu, možno uvést jako např.: „Držitel povolení/Osoba 
odpovědná za konečné balení a označení: …“ 
Pokud se jedná o rozdílnou osobu než výše uvedené, výrobce se uvádí v části „Další údaje 
a upřesnění“.   
 
Evidenční číslo přípravku: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo  bod 1 písm. b) Přílohy 
I nařízení Komise (EU) č. 547/2011)  
Uvede se např.: „1101-1D“   
 
Číslo šarže:               /Datum výroby formulace:   (bod 1 písm. f)  Přílohy I nařízení Komise 
(EU) č. 547/2011) 
Uvede se např.: „01abc“, „01.02.2019“, nebo „uvedeno na hrdle obalu“ 
V této části může být také umístěn 2D kód.    
 
Doba použitelnosti: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. r)  Přílohy I nařízení 
Komise (EU) č. 547/2011) nebo Datum expirace: 
Uvede se např.: „2 roky od …“, „01.02.2021“, nebo „uvedeno na hrdle obalu“  
Je-li uvedeno v rozhodnutí o povolení, může zde být uvedeno znění § 47 zákona. 
  
Množství přípravku v obalu: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo čl. 17 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/20081) a bod 1 písm. e)  Přílohy I nařízení Komise 
(EU) č. 547/2011) 
Uvede se např.: „150 ml“, „200 g“, případně „1 l v HDPE láhvi“ 
 
Způsob působení: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. j) Přílohy I nařízení 
Komise (EU) č. 547/2011)  
Uvede se např.: „… je syntetický … hubí  …“   
Uvedena mohou být pouze povolená použití. 
 
Návod k použití/rozsah povoleného použití: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)    
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Pod tabulkou musí být vysvětleny případné zkratky. Druhá tabulka není vyžadována vždy – 
řídí se platným povolením. 
V této části se uvedou i minoritní použití, jsou-li součástí rozhodnutí o povolení. Minoritní 
použití povolená na základě nařízení ÚKZÚZ se uvádí v části „Další údaje a upřesnění“. 
 
Upřesnění použití: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky)  
Uvedeny mohou být pouze údaje uvedené v rozhodnutí o povolení vč. opatřeních 
k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence (i SPa 1), ostatní se uvádí v části „Další 
údaje a upřesnění“. 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, 
necílových organismů a složek životního prostředí: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvedou se SPe 2, SPe 3 a ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí. 
Požadavky SPe 3 případně ve formě tabulky. 
Může být uveden odkaz na webové stránky ÚKZÚZ uvádějící postupy redukce ochranných 
vzdáleností. 
Uvedou se opatření dle rozhodnutí o povolení vztažená spíše k jednotlivým plodinám. 
 
Další omezení: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvedeny mohou být pouze údaje uvedené v rozhodnutí o povolení, ostatní se uvádí v části 
„Další údaje a upřesnění“. 
Např.: označení ošetřeného prostoru. 
 
Příprava aplikační kapaliny: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvedeny mohou být pouze údaje uvedené v rozhodnutí o povolení. 
Lze uvést: „Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění““, pokud to není stanoveno 
rozhodnutím o povolení. 
Zde je možné uvést také pokyny k výplachu obalu od přípravku. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvedeny mohou být pouze údaje uvedené v rozhodnutí o povolení. 
Lze uvést: „Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění““, pokud to není stanoveno 
rozhodnutím o povolení. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) 
Uvedeny mohou být pouze údaje uvedené v rozhodnutí o povolení. 
Lze uvést: „Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění““, pokud to není stanoveno 
rozhodnutím o povolení.  
 
Informace o první pomoci: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. g) Přílohy 
I nařízení Komise (EU) č. 547/2011) 
Uvedou se informace o první pomoci. Prvořadě dle rozhodnutí o povolení. 
 
Skladování: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. q) Přílohy I nařízení Komise 
(EU) č. 547/2011) 
Uvedou se informace o podmínkách skladování. Prvořadě dle rozhodnutí o povolení. 
 
Likvidace obalů a zbytků: (§ 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky anebo bod 1 písm. q) a s) Přílohy 
I nařízení Komise (EU) č. 547/2011) 
Uvedou se informace o likvidaci obalu od přípravku a zbytků přípravku a postřikové kapaliny. 
Zde je možné uvést také pokyny k výplachu obalu od přípravku. 
 
 
 



Další údaje a upřesnění: (§ 2 odst. 1 písm. d) a e) této vyhlášky anebo čl. 25 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) 
Uvede se např.:  

- výrobce přípravku 
- minoritní použití povolená na základě nařízení ÚKZÚZ 
- další upřesnění použití doporučené držitelem povolení 
- další omezení stanovená držitelem povolení 
- … 

Uvedeny mohou být pouze údaje a upřesnění, která nejsou v rozporu s povolením. 

 

Pozn.: ÚKZÚZ doporučuje uvodit prvek v etiketě názvem tam, kde není význam na první 

pohled zřejmý. Např. Číslo šarže: YY123. 

 

 

 
1) Nařízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění. 
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v 
platném znění. 


