
uživatel automaticky upozorňo-
ván na nové přípravky, změny
záznamů a další novinky. Při při-
hlášení k odběru webového in-
formačního kanálu aplikace In-
ternet Explorer automaticky
kontroluje, zda nejsou na webu
aktualizace.

Příklad z praxe
Pokud bude při kontrole evi-

dence používání přípravků zjiš-
těno (podle § 49 odst. 3 zákona
č. 326/2004 Sb.), že byl použit pří-
pravek na ochranu rostlin v II. stup-
ni ochranného pásma vodního
zdroje (OPVZ), i když je tento pří-
pravek na ochranu rostlin vylou-
čen z použití v II. stupni OPVZ (dří-

ve pásma hygienické ochrany
– PHO), pořídí inspektor fotodoku-
mentaci příslušných dokladů, kte-
ré toto prokazují. Porušení bude
vyhodnoceno z hlediska jeho roz-
sahu a závažnosti, a to podle toho
kolik procent z celkové obhospo-
dařované výměry zemědělské pů-
dy v OPVZ bylo ošetřeno příprav-
kem na ochranu rostlin, který je vy-
loučen z použití v II. stupni OPVZ
(PHO). 

Hodnocení konkrétního pří-
kladu:

Na 35 ha řepky ozimé (23,3 %
z celkové výměry zemědělské
půdy v OPVZ – 150 ha) byl po-
užit přípravek (např. Galera Pod-

zim), který je vyloučen z použití
v ochranném pásmu II. stupně
zdrojů podzemní a povrchové vo-
dy. Podle rozsahu je toto poruše-
ní vyhodnoceno jako střední – 3
body, z hlediska závažnosti také
jako střední – 4 body a z hlediska
trvalosti hodnoceno 6 body. Cel-
kem je porušení tohoto kontrolo-
vaného požadavku hodnoceno
13 body. Pokud by nebylo při
kontrole podmíněnosti zjištěno
porušení jiného kontrolovaného
požadavku, bylo by vyhodnoce-
no celkové porušení SMR 9 jako
malé (13 bodů z max. 103 je
12,6 %) a žadateli by byly kráceny
podpory o 1 %. !
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Kontrola podmíněnosti (cross
compliance) – změny od 1. 1. 2011
Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) 
SMR 9 – uvádění přípravků

na ochranu rostlin na trh 
Nově uplatňované požadavky

z oblasti uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh jsou kontro-
lovány Státní rostlinolékařskou
správou (SRS). Tuto dozorovou or-
ganizaci jsme vám v loňském roce
představili v souvislosti s kontrola-
mi podmíněnosti jako organizaci,
do jejíž kompetence spadá kontro-
la minimálních požadavků pro po-
užití přípravků na ochranu rostlin.

Státní rostlinolékařská správa
(SRS) je správní úřad rostlinolékař-
ské péče zřízený zákonem
č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské
péči a změnách některých souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a je podřízený minister-
stvu zemědělství. Její působnost je
dána zákonem č. 326/2004 Sb.,
v platném znění ve věcech ochrany
rostlin a rostlinných produktů, dále
například ve věcech opatření proti
zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů, popřípadě invazních
škodlivých organismů, mechani-
začních prostředků, rostlinolékař-
ského dozoru a řízení ve věcech
rostlinolékařské péče včetně naři-
zování mimořádných rostlinolékař-
ských opatření. Je oprávněna k ře-
šení krizových situací a ukládání
pokut. Vykonává působnost v rám-
ci odborných rostlinolékařských
činností a odborné způsobilosti
k jejich výkonu. 

Cílem zaváděných požadavků je
snížení rizika ohrožení zdraví lidí,
zvířat a rostlin nejen při aplikaci pří-
pravků na ochranu rostlin, ale také
při posklizňovém ošetření produk-
ce, kdy se při nesprávném použití
zvyšuje pravděpodobnost nadlimit-
ního výskytu reziduí v konečném
produktu určeném k potravinář-
ským účelům nebo v krmivu pro
hospodářská zvířata. 

Vybranými kontrolovanými po-
žadavky, které jsou již nyní sou-
částí národních kontrol, bude za-
bezpečeno dodržování požadav-
ků stanovených směrnicí Rady
91/414/EHS ze dne 15. července
1991, o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh. Dodržování
těchto požadavků bude od 1. ledna
2011 podmínkou poskytování pří-
mých plateb (SAPS), některých
podpor z Programu rozvoje venko-
va a podpor v rámci některých
opatření společné organizace trhu
s vínem v plné výši.

K požadavkům uvedené směrni-
ce patří například používání pouze
povolených přípravků na ochranu
rostlin, zabezpečení, aby přípravky
byly používány podle zásad správ-
né rostlinolékařské praxe, za pod-
mínek uvedených na etiketě
a vždy, kdy je to možné, podle zá-
sad integrované ochrany. 

Kontrolované požadavky
v rámci uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh (SMR 9) 

9/1 Byl použitý přípravek povo-
len SRS?

Tento kontrolovaný požadavek
byl vybrán proto, že nepovolený
(neregistrovaný) přípravek není
posouzen z hlediska ochrany
zdraví Státním zdravotním ústa-
vem (SZÚ) a Státní rostlinolékař-
skou správou (SRS) z hlediska vli-
vu na rostliny, životní prostředí
a necílové organismy a jeho po-
užití tak představuje v ochraně
rostlin přímé nebezpečí pro zdraví
lidí a zvířat.

9/2 Byl aplikovaný přípravek
použit k ochraně plodiny proti
škodlivému organismu v souladu
s údaji, jimiž je označen na obalu?

Použitím přípravku v rozporu
s návodem k použití uvedeného na
obalu přípravku může být přímo
ohroženo zdraví lidí a zvířat.

9/3 Byl aplikovaný přípravek
použit v množství, které nepřesáh-
lo nejvyšší povolenou dávku? 

Použitím přípravku v dávce, kte-
rá přesahuje nejvyšší povolenou
dávku, je ohroženo nejen zdraví li-
dí, zvířat, ale také životní prostředí.
Zvyšuje se riziko fytotoxicity, odrů-
dové citlivosti a hrozí nebezpečí
vedlejších účinků na rostliny nebo
rostlinné produkty.

9/4 Bylo při aplikaci přípravku na
ochranu rostlin postupováno v sou-
ladu s pokyny k ochraně vod a by-
lo dodrženo omezení pro použití
přípravku na ochranu rostlin v pás-
mu ochrany zdrojů podzemních
vod nebo vodárenských nádrží?

Použití přípravku v rozporu s po-
kyny k ochraně vod, tzn. použití
přípravku, který je v rámci regist-
race klasifikován jako „vyloučen
z použití v II. stupni ochranného
pásma vodního zdroje (OPVZ)“ na
pozemku nacházejícím se v ochran-
ném pásmu zdroje podzemních
vod nebo vodárenských nádrží,
může způsobit znehodnocení zdro-
je pitné vody a poškodit zdraví lidí
i zvířat. 

V ochranném pásmu I. stupně je
použití přípravků a dalších pro-
středků na ochranu rostlin zce-
la vyloučeno. Vhodnost příprav-
ku na ochranu rostlin pro použití
v ochranném pásmu II. stupně je
důležité předem zkontrolovat v on-
-line aplikaci Registr přípravků na
ochranu rostlin nebo v každoročně
vydávaném Věstníku Státní rostli-
nolékařské správy – Seznam re-
gistrovaných přípravků a dalších
prostředků na ochranu rostlin. Na
základě hodnocení přípravku pro-
vedeného SRS může být přípravek
vyloučen nebo nevyloučen z použi-
tí v ochranném pásmu II. stupně
zdrojů podzemní a/nebo povrcho-
vé vody, proto SRS doporučuje uži-
vatelům přípravků řídit se údaji
uváděnými na etiketě.

Tento požadavek se již jednou
objevuje v požadavcích kontroly
podmíněnosti v rámci agroenviron-
mentálních opatření. V případě, že
by došlo ke zjištění jeho porušení
u stejného subjektu, jak při kontro-
le v rámci SMR 9 – uvádění pří-
pravků na ochranu rostlin na trh,
tak při kontrole minimálních poža-
davků pro použití přípravků na
ochranu rostlin, nebude hodnocen
jako dvojí porušení, ale bude brán
zřetel na výše hodnocené porušení
(porušení s vyšší mírou).

9/5 Bylo při aplikaci přípravku
postupováno v souladu s pokyny
k ochraně včel, zvěře a vodních or-
ganismů tak, aby nedošlo k jejich
úhynu?

Důvodem uvedení tohoto poža-
davku je ochrana životního pro-
středí a zamezení úhynů včel,
zvěře, ryb a dalších vodních or-
ganismů v důsledku nedodržení
opatření uvedených v návodu
k použití a stanovených v § 51 zá-
kona a vyhlášce č. 327/2004 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních or-
ganismů a dalších necílových or-
ganismů při použití přípravků na
ochranu rostlin.

9/6 Byl přípravek aplikován tak,
aby nedošlo k prokazatelnému za-
sažení rostlin mimo pozemek, na
němž se prováděla aplikace? 

Cílem požadavku je postihnout
případné zasažení necílových
rostlin mimo pozemek, na němž
se provádí aplikace, a to v dů-
sledku nedodržení pokynů uve-
dených v návodu k použití. Kon-
trolovaný požadavek má přispět
k zodpovědnému přístupu při
používání přípravků na ochranu
rostlin.

Kdo bude kontrolován
Dotčenými subjekty k dodržo-

vání uvedených požadavků jsou
všichni žadatelé (fyzické i práv-
nické osoby), kteří podají žádost
o přímé platby, o podporu z ně-
kterých opatření Programu roz-
voje venkova nebo o podporu
v rámci některých opatření spo-
lečné organizace trhu s vínem.
Takto dotčených subjektů je více
než 23 tisíc.

Legislativní změny
Od letošního roku je v oblasti

přípravků na ochranu rostlin při-
pravována aplikace nařízení EP
a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvá-
dění přípravků na ochranu rostlin
na trh a nařízení EP a Rady
č. 1185/2009, o statistice pestici-
dů, které budou přímo použitelné
v právním režimu České republi-
ky. Probíhá příprava implementa-
ce směrnice EP a Rady (ES)
128/2009 do národní legislativy,
kterou se stanoví rámec pro čin-
nost Společenství za účelem do-
sažení udržitelného používání
pesticidů. Je proto připravována
novela zákona č. 326/2004 Sb.,
včetně prováděcích předpisů,
v jejíž souvislosti je očekávána řa-
da změn, které vstoupí v platnost
v polovině a na konci příštího ro-
ku. Změny se pravděpodobně
promítnou do způsobu provádění
některých kontrol vybraných po-
žadavků v rámci kontroly podmí-
něnosti. Nepředpokládá se však,
že by na základě těchto změn do-
šlo ke změnám kontrolovaných
požadavků.

Kde lze získat další informace
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlino-

lékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném
znění.

Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochra-
ně včel, zvěře, vodních organismů
a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu
rostlin.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění.

Na webových stránkách www.
srs.cz v odkaze Přípravky na ochra-
nu rostlin jsou dostupné informace
o nových předpisech – změnách
v povolovacích procesech, infor-
mace o označování přípravků, apli-
kačních technikách a také o aktu-
álních změnách v seznamu pří-
pravků nebo informace o Vícele-
tém kontrolním plánu pro rezidua
pesticidů 2010–2012.

Zde je uveřejněn Registr příprav-
ků na ochranu rostlin s uvedením
informací o nových registracích,
změnách registrací, zrušení regist-
rací, o ukončení použití přípravků
i o ukončení uvádění jednotlivých
přípravků na trh. 

Tento Registr přípravků na
ochranu rostlin je rovněž nabí-
zen formou informačního kanálu
(RSS), jehož prostřednictvím je

Rozsah Závažnost TrvalostPoř č.
aktu

Poř.
č. Kontrolní bod malý střední velký malá střední velká ne ano

Použití
přípravku
do 10 %

obhospodařo-
vané plochy
ochranného
pásma vod

Použití
přípravku od
10,01 % do

25 %
obhospodařo-
vané plochy
ochranného
pásma vod

Použití
přípravku nad

25,01 %
a více

obhospodařo-
vané plochy
ochranného
pásma vod
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Bylo při aplikaci přípravku
na ochranu rostlin
postupováno v souladu
s pokyny k ochraně vod
a bylo dodrženo omezení
pro použití přípravku na
ochranu rostlin v pásmu
ochrany zdrojů
podzemních vod nebo
vodárenských nádrží? x 3 x 1 4 8 x 6

Změna systému hodnocení kontrol
Ke změnám, které přináší novela

nařízení vlády č. 479/2009 Sb., pat-
ří také změna ve vyhodnocování
kontrol. V současnosti se pro vy-
hodnocování snížení podpor za po-
rušení podmíněnosti posuzuje pou-
ze ta zpráva o kontrole (ZoK) v pří-
slušné oblasti řízení, která obdrže-
la nejvyšší procentické ohodnocení
snížení. Tento systém předpoklá-
dal, že příslušná dozorová organi-
zace kontrolující konkrétní akt mů-
že v ideálním případě zkontrolovat
všechny požadavky. 

Princip nového systému vyhod-
nocování je založen na posuzování
všech zjištění ze všech dostupných
ZoK pro příslušný akt a oblast Dob-
rý zemědělský a environmentální
stav (GAEC). Tím se i u aktů, na je-
jichž kontrole se bude podílet více
dozorových organizací, docílí
v principu pokrytí všech požadav-
ků. V případě, že by pro příslušný
akt (resp. oblast Dobrý zeměděl-
ský a environmentální stav) bylo
vypracováno více ZoK, v nichž by
se vyskytovalo porušení stejného
požadavku, resp. standardu, pak se
pro vyhodnocování bude zvažovat
pouze to porušení s vyšší mírou po-
rušení, jak stanovuje § 2 odst. 3 no-
vely nařízení vlády č. 479/2009 Sb.

Nové znění standardu
GAEC č. 2

Novelou dochází také k úpravě
znění podmínek Dobrého země-
dělského a environmentálního sta-
vu (GAEC), konkrétně standardu
GAEC č. 2, který je věnován ochra-
ně půdy před erozí. 

Od 1. ledna 2011 doplní stávající
vrstvu silně erozně ohrožených
(SEO) půd vrstva tzv. mírně eroz-
ně ohrožených (MEO) půd. Ke
změně dochází z důvodu snahy
o postupné zvyšování ochrany
orné půdy před erozí prostřed-
nictvím zlepšeného hospodaření.
Tato snaha se odráží jak v Progra-
movém prohlášení vlády, tak i v do-
kumentu MZe Vize českého země-
dělství po roce 2010. 

Skutečná plocha opatření SEO
a MEO půd je jasná z níže uvedené
tabulky. Nově zaváděná vrstva
MEO půd se bude týkat celkem
21 326 (asi 70 %) z celkem 30 073
zemědělských subjektů, aktuálně
evidovaných v LPIS. Jedná se o ze-
mědělské subjekty, u nichž se plo-
cha MEO půd objevuje alespoň na
jednom PB/DPB, bez ohledu na
zemědělskou kulturu. 

Nové znění standardu
GAEC 2:

Žadatel na ploše půdního bloku,
popřípadě jeho dílu, označené
v evidenci půdy jako

a) silně erozně ohrožená, zajistí,
že se nebudou pěstovat širokořád-
kové plodiny kukuřice, brambory,
řepa, bob setý, sója a slunečnice;
porosty obilnin a řepky olejné na
takto označené ploše budou zaklá-
dány s využitím půdoochranných
technologií, zejména setí do mulče
nebo bezorebné setí; v případě

obilnin nemusí být dodržena pod-
mínka půdoochranných technolo-
gií při zakládání porostů pouze
v případě, že budou pěstovány
s podsevem jetelovin,

b) mírně erozně ohrožená, zajistí,
že širokořádkové plodiny kukuři-
ce, brambory, řepa, bob setý, sója
a slunečnice budou zakládány pou-
ze s využitím půdoochranných
technologií.

Ke konkrétním půdoochranným
opatřením, jejich charakteristice
a účinnosti se vrátíme v článku
v některém z příštích čísel Země-
dělce.

Systém opravných prostředků
ke kontrolní organizaci 

Kontrolovaný subjekt může pro-
ti protokolu o kontrole podat
písemné a zdůvodněné námitky,
a to buď přímo do protokolu při
kontrole, nebo ve lhůtě pěti pra-
covních dnů ode dne seznámení
s protokolem, a to prostřednic-
tvím inspektora kontrolní organi-
zace, který kontrolu provedl.
O námitkách může inspektor sám
rozhodnout pouze v případě, že
jim v plném rozsahu vyhoví.
V opačném případě je musí předat
do sedmi dnů vedoucímu kontrol-
ního orgánu. S tímto postupem je
kontrolovaný subjekt seznámen
v závěru protokolu o kontrole.

Řízení o námitkách
Dnem doručení námitek kontrol-

ní organizaci je zahájeno řízení
o námitkách, jehož výsledkem je
rozhodnutí o námitkách, které bu-
de zasláno žadateli do 15 dnů od

doručení námitek kontrolní organi-
zaci. Rozhodnutím mohou být ná-
mitky uznány jako důvodné nebo
nedůvodné. 

Proti rozhodnutí o námitkách ne-
ní již opravný prostředek přípust-
ný. Na rozhodování kontrolní orga-
nizace o námitkách se vztahuje
správní řád.

Odvolání proti rozhodnutí
Kontrolovaný subjekt může

použít další opravný prostředek
– odvolání proti rozhodnutí až po
vydání rozhodnutí o výši přizna-
né dotace na základě správního
řádu. !

Statistika vrstvy erozní ohroženosti podle GAEC na ploše ZPF podle LPIS – dělení PB

podíl jednotlivých managementů na celkové ploše ZPF podle
LPIS [%]

 
celková plocha
ZPF podle LPIS

[ha]
silně erozně

ohrožené půdy
(Cp do 0,02)

mírně erozně
ohrožené půdy
(Cp 0,02–0,1)

neohrožené půdy
(Cp nad 0,1)

ČR 3 531 374,18 1,84 15,63 82,52
výměra jednotlivých managementů na celkové ploše ZPF podle

LPIS [ha]
 

celková plocha
ZPF podle LPIS

[ha]
silně erozně

ohrožené půdy
(Cp do 0,02)

mírně erozně
ohrožené půdy
(Cp 0,02–0,1)

neohrožené půdy
(Cp nad 0,1)

ČR 3 531 374,18 65 042,30 552 111,24 2 914 177,52


