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Pozměňovací návrh

poslance Radka Holomčíka
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(sněmovní tisk č. 454)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se mění takto:
1. V části první čl. I se bod 52 zrušuje.
2. V části první čl. I se vkládá nový bod X., který zní:
„X. V § 51 odstavec 2 zní:
„(2)Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1
a) je profesionální uživatel nejpozději 48 hodin před provedením aplikace povinen oznámit
prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat
podle zákona o zemědělství umístění pozemku, na němž má být aplikace provedena a
datum aplikace,
b) Ministerstvo bezprostředně po obdržení oznámení podle písm. a) zašle údaje o aplikaci do
datové schránky nebo na jiný kontaktní údaj poskytnutý chovatelem včel chovatelům včel,
jejichž včelstva jsou umístěna v dosahu 5 km od hranic pozemků, na němž má být aplikace
provedena.“.“.
3. V části první čl. I se vkládá nový bod Y., který zní:
„Y.V § 51 odst. 7 písmeno b) zní:
„b) náležitosti oznámení a zasílání informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2,“.“.
4. V části páté čl. VI se na konci textu věty doplňují slova „S výjimkou části první čl. I bodu X.,
který nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2021“.

Odůvodnění:
Současná praxe ohlašování aplikace prostředků, nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely (dále
jen "prostředky"), přináší v praxi řadu aplikačních problémů. Profesionální uživatele zatěžuje nesmyslnou
administrativní zátěží i zbytečnými náklady spojenými s korespondenčním ohlašováním každému
jednotlivému včelaři v zákonem stanoveném radiu. Nejasně definovaná povinnost pro hlášení aplikace
"nepozději 48 hodin před provedením aplikace" pak nezřídka vede k obcházení, kdy je namísto konkrétních
dat aplikace prostředků ohlášeno rozmezí i několika měsíců. Taková informace pak pro chovatele včel
nemá dostatečnou vypovídací hodnotu a opatření ztrácí jakýkoliv smysl.
Někteří včelaři také upozorňují na rizika spojená se zveřejněním přesných umístění stanovišť včelstev ve
veřejné části systému LPIS. Důvodem veřejnosti těchto dat je právě výše uvedená povinnost. Včelstva jsou
zpravidla umístěna v otevřené krajině a není vždy v možnostech včelaře je zabezpečit či pojistit proti
krádeži či vandalismu. A přestože Český svaz včelařský neeviduje zvýšené počty vandalismu a krádeží
včelstev od doby zavedení tohoto opatření, považuje předkladatel tohoto návrhu jejich zvýšenou ochranu,
zejména vzhledem k jejich nezpochybnitelnému a nedocenitelnému významu pro přírodu i polní
hospodaření, za správný systémový krok.
Návrh ukládá Ministerstvu zemědělství k 1. 1. 2021 povinnost zajistit drobnou úpravu systému LPIS tak,
aby umožnil ohlašování aplikace prostředků elektronicky. Legisvakanční lhůta je záměrně nastavena
poměrně dlouze, aby bylo možné zajistit technické řešení i pro ohlášky profesionálních uživatelů, kteří
aplikují prostředky mimo zemědělskou půdu (např. při údržbě obecní zeleně, dopravních cest apod.).
Zároveň je rozšířeno zmocnění pro možnost podrobnější úpravy problematiky ve vyhlášce.
Návrh předpokládá využití kontaktních údajů (mobilní telefon, adresa elektronické pošty, datová schránka),
které včelař uvádí při ohlášce umístění stanovišť včelstev a na které budou prostřednictvím rozšíření
systému LPIS zaslány informace o aplikaci ve standardizovaném formátu definovaném v prováděcím
předpisu. Přechodně se okruh pro oznamovací povinnost zúží ze současných 5km na 2km (jak navrhuje
vláda), po uplynutí legisvakanční lhůty se vrátí na původních 5km. Díky novému elektronickému
mechanismu ohlašování toto opětovné zvětšení vzdálenosti nebude pro ohlašovatele ani chovatele včel
znamenat žádnou zvýšenou administrativní zátěž, ani náklady. Návrh je tedy v souladu s obecným trendem
i jedním z programových cílů současné vlády směrem k digitalizaci státní správy.
Zároveň návrh upřesňuje stanovení termínu aplikace prostředků.

Platné znění s vyznačením změn §51 od 14.12.2019 do 1.1.2021(ST+PN)
§ 51
Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání
přípravků

(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako
a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v
souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž
použití je pro včely nebezpečné,
b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby,
pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby 40) a Ústavu, a to nejpozději
3 dny před zahájením aplikace přípravku.
Pokud je aplikace přípravku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které
nevlastní ani jiným způsobem neužívá, oznamovací povinnost podle písmene b) a
odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto pozemku.
(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 profesionální uživatel je povinen
a) zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných
zvířat podle zákona o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 52
km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před
provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku,.
b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby 40).
(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely,
použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou,
uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely
stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na
etiketě přípravku, není přitom označena jako zvláště nebezpečná pro včely a není-li na
etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil.
(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle
rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo
pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely
stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na
etiketě přípravku, není přitom označena jako nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno,
že Ústav směs neposoudil.
(5) Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k
umístění stanovišť včelstev.
(6) (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 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 a chovatelům včel, popřípadě uživateli
honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití
přípravků dotčené.
(7) (6) Ustanovením odstavce 65 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody
podle obecných právních předpisů.
(8) (7) Prováděcí právní předpis stanoví
a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),
b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),
b) náležitosti oznámení a zasílání informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2,
c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů
přípravků.

41)

při použití

Platné znění §51 po 1.1.2021(ST+PN)
§ 51
Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání
přípravků
(1) Profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené jako
a) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v
souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž
použití je pro včely nebezpečné,
b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby,
pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby 40) a Ústavu, a to nejpozději
3 dny před zahájením aplikace přípravku.
Pokud je aplikace přípravku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které
nevlastní ani jiným způsobem neužívá, oznamovací povinnost podle písmene b) a
odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto pozemku.
(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1
a) je profesionální uživatel nejpozději 48 hodin před provedením aplikace povinen oznámit
prostřednictvím evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat
podle zákona o zemědělství umístění pozemku, na němž má být aplikace provedena a datum
aplikace,

b) Ministerstvo bezprostředně po obdržení oznámení podle písm. a) zašle údaje o aplikaci do
datové schránky nebo na jiný kontaktní údaj poskytnutý chovatelem včel chovatelům včel,
jejichž včelstva jsou umístěna v dosahu 5 km od hranic pozemků, na němž má být aplikace
provedena.
b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby 40).
(3) Je-li přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely,
použit ve směsi s jiným přípravkem, pomocným prostředkem, hnojivem nebo pomocnou látkou,
uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku zvlášť nebezpečného pro včely
stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na
etiketě přípravku, není přitom označena jako zvláště nebezpečná pro včely a není-li na
etiketě uvedeno, že Ústav směs neposoudil.
(4) Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo pomocné prostředky, které nejsou podle
rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvlášť nebezpečné pro včely, hnojiva nebo
pomocné látky, uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití přípravku nebezpečného pro včely
stanovená prováděcím právním předpisem; to neplatí, je-li taková směs výslovně uvedena na
etiketě přípravku, není přitom označena jako nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno,
že Ústav směs neposoudil.
(5) Chovatel včel je povinen oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k
umístění stanovišť včelstev.
(6) (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 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 a chovatelům včel, popřípadě uživateli
honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití
přípravků dotčené.
(7) (6) Ustanovením odstavce 65 nejsou dotčena práva na uplatnění nároků na náhradu škody
podle obecných právních předpisů.
(8) (7) Prováděcí právní předpis stanoví
a) další případy a okolnosti, kdy je nutná ochrana včel podle odstavce 1 písm. a),
b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b),
b) náležitosti oznámení a zasílání informací podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2,

c) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších necílových organismů
přípravků.

41)

při použití

