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LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) – 

INSTRUKCE PRO ŽADATELE  

§ 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) stanoví, za jakých podmínek může ÚKZÚZ leteckou aplikaci povolit. 

Leteckou aplikaci POR lze provést na základě:  

a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké 

aplikace, nebo 

b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace. 

Podrobnější informace k povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin uvádíme 

níže: 

Požadavky na leteckou aplikaci stanovené v § 52 zákona, se nevztahují na leteckou aplikaci 

pomocných prostředků (včetně bioagens) podle § 54 zákona.  

Povolení letecké aplikace POR - kompetence: 

A) schválení plánu letecké aplikace  

Posouzení žádosti o schválení plánu letecké aplikace na kalendářní rok a následné vydání 

rozhodnutí o schválení plánu zajišťuje v rámci ÚKZÚZ, Sekce zemědělských vstupů, 

Odbor přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno (= OPOR).  

Kontaktní osoba: ing. Jana Ondráčková, tel. 545 110 470, jana.ondrackova@ukzuz.cz 

 

B) povolení jednotlivé letecké aplikace (na základě schváleného plánu letecké aplikace) 

Rozhodnutí o povolení jednotlivé letecké aplikace vydává OPOR. 

 

Oddělení kontroly zemědělských vstupů (OdKZV) příslušné k místu, kde bude probíhat 

aplikace POR, na základě oznámení termínu a místa aplikace, kontroluje dodržení podmínek 

povolení. 

Přehled kontaktů OdKZV včetně mapy územní působnosti regionálních oddělení 

naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ – viz odkaz níže. 

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa (ÚKZÚZ) 

(eagri.cz) 

 

C) povolení mimořádné letecké aplikace (mimo schválený plán letecké aplikace) 

Rozhodnutí o povolení mimořádné letecké aplikace vydává OPOR. Ten si také zajistí 

potřebná stanoviska KHS, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a místně příslušného 

Oddělení kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ, které se mimo jiné vyjádří na základě 

kontroly uvedených pozemků k nezbytnosti provedení ošetření.  

OdKZV kontroluje dodržení podmínek povolení mimořádné letecké aplikace. 

 

 

 

mailto:jana.ondrackova@ukzuz.cz
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/neviditelny/ro-zemedelske-inspekce.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/neviditelny/ro-zemedelske-inspekce.html
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Pro jednotlivé typy žádostí se použijí formuláře dostupné na:  
Letecká aplikace (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

D) Nepovolení letecké aplikace POR (k § 52 odst. 4 zákona) 

 

ÚKZÚZ nepovolí leteckou aplikaci v případě přípravku: 

   

➢ představujícího významné riziko pro včely, skupinu necílových členovců nebo 

obratlovců, nebo pro vodní organismy, 

➢ jehož formulační úprava není pro leteckou aplikaci vhodná, nebo 

➢ jde-li o přípravek, který 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 (nařízení CLP) nebo 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 jehož leteckou 

aplikaci vylučuje závazné stanovisko krajské hygienické stanice. 

 

 

Ad A) Schválení plánu letecké aplikace POR (k § 52 odst. 2 zákona) 

➢ plán letecké aplikace POR na základě podané žádosti schvaluje OPOR a vydává  

o tom správní rozhodnutí, jehož přílohou je schválený plán na daný kalendářní rok 

 

➢ žádost o schválení plánu letecké aplikace POR podává poskytovatel služeb začátkem 

kalendářního roku na základě předběžné poptávky pěstitelů 

1) Obsah plánu letecké aplikace (k § 52 odst. 5 písm. a) až d) zákona) 
 

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

aplikovaných POR, ředění POR, počtu aplikací POR, a jejich případném 

smísení, 

➢ vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace POR, 

➢ 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 LA. 

Poskytovatel služeb si pro schválení plánu letecké aplikace zajistí stanovisko krajské 

hygienické stanice (KHS) příslušné k místu, kde má probíhat ošetření. Toto stanovisko 

k plánu letecké aplikace předloží ÚKZÚZ OPOR (cca do konce měsíce března). 

Stanovisko může mít charakter obecných doporučení nebo konkrétních požadavků na 

danou aplikaci – věcně je plně v kompetenci KHS. 

Seznam kontaktních míst KHS:  

Letecká aplikace (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/povolovani-pripravku-slozka/letecka-aplikace/
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/povolovani-pripravku-slozka/letecka-aplikace/
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➢ 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 LA. 

Poskytovatel služeb si pro schválení plánu letecké aplikace zajistí stanovisko 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pod který spadá místo, kde 

má plánovaná aplikace proběhnout. Toto stanovisko k plánu letecké aplikace předloží 

ÚKZÚZ OPOR (cca do konce měsíce března). Stanovisko může mít charakter 

obecných doporučení nebo konkrétních požadavků na danou aplikaci – věcně je plně 

v kompetenci obecního úřadu. 

Seznam kontaktních míst OÚ: 

Letecká aplikace (ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

2) Kritéria a postup schválení plánu letecké aplikace POR (k § 52 odst. 3 písm. a) 

až d) zákona) 
 

Ústav na žádost osoby, která bude provádět leteckou aplikaci, schválí plán letecké aplikace 

POR, pokud z návrhu plánu letecké aplikace, který je přílohou žádosti, vyplývá, že: 

 

➢ neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě letecká 

aplikace nižší dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace POR. 

 

ÚKZÚZ vymezil, pro které plodiny zahrnuté do plánu leteckých aplikací, je s ohledem 

na jejich habitus akceptovatelné letecké ošetření.  

Těmito plodinami jsou kukuřice, řepka a slunečnice, jejichž přerostlý porost v době 

aplikace může znemožnit použití běžné pozemní aplikační techniky.  

 

➢ oblast, která má být ošetřena, je vzdálena nejméně 200 metrů od trvale obydlených 

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

 

➢ osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování leteckých 

prací podle zvláštního právního předpisu a má zajištěn výkon letecké aplikace 

fyzickou osobou, která je odborně způsobilou pro nakládání s POR podle zákona.  

 

➢ zařízení pro leteckou aplikaci POR je vybaveno příslušenstvím, které bylo schváleno 

k provozu podle zákona.  

 

Ad B) a C) Povolení jednotlivé a mimořádné letecké aplikace POR (k § 52 

odst. 2 zákona) 

Žádost o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo mimořádné letecké aplikace musí být 

podána nejméně 10 dnů před plánovanou aplikací.  

Žádosti podané po stanovené lhůtě budou zamítnuty. 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/povolovani-pripravku-slozka/letecka-aplikace/
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Kritéria pro povolení mimořádné letecké aplikace POR (k § 52 odst. 7 

zákona) 
OPOR povolí na základě žádosti mimořádnou leteckou aplikaci v případě, že: 

 

➢ hrozí závažné hospodářské škody, 

➢ je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo 

➢ hrozí závažná újma životnímu prostředí. 

 

1) Obsah žádosti o povolení jednotlivé a mimořádné letecké aplikace (k § 52 odst. 

6 zákona) 

 
Žádost o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace kromě náležitostí podle 

správního řádu obsahuje: 

 

➢ předběžnou dobu postřiku, 

➢ množství a druh aplikovaných přípravků,  

➢ údaje o ředění přípravků a o počtu aplikací přípravků a jejich případném smísení, 

➢ plodinu 

➢ vymezení oblasti, kde má být provedena aplikace, 

➢ název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, pokud je 

v době podání žádosti známa, 

➢ název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace provádět, 

pokud je v době podání žádosti známa, 

➢ v případě žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace opatření na ochranu zdraví 

osob a opatření na ochranu životního prostředí,  

➢ odůvodnění žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace s ohledem na ustanovení  

§ 52 odst. 7 zákona. OPOR si za tímto účelem zajistí stanovisko příslušného 

regionálního oddělení kontroly zemědělských vstupů v rámci ÚKZÚZ, pod které 

spadá místo, kde má plánovaná mimořádná LA proběhnout.  

 

Při vyplňování žádosti o jednotlivou leteckou aplikaci žadatel využije údaje ze  

schváleného plánu letecké aplikace. Oproti plánu upřesní termín a skutečně ošetřovanou 

plochu. 

 

2) Postup povolení jednotlivé letecké aplikace POR (k § 52 odst. 6 zákona) 
 

Pokud OPOR nerozhodne o žádosti do 5 dnů od jejího doručení, považuje se jednotlivá 

letecká aplikace za schválenou.  

 

Osoba, která bude leteckou aplikaci POR provádět, se musí v plném rozsahu řídit 

výrokovou částí rozhodnutí o schválení plánu letecké aplikace vydaného OPOR. 

 

Osoba, která bude provádět jednotlivou leteckou aplikaci je povinna minimálně 48 

hodin předem leteckou aplikaci ohlásit: 

 

➢ obecnímu úřadu, v jehož katastru bude aplikace prováděna 

➢ místně příslušné KHS 
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➢ místně příslušnému pracovišti OdKZV, v jehož územní působnosti se nachází 

pozemky, na nichž má aplikace proběhnout, a to prokazatelným způsobem (např. 

e-mailem na OdKZV). Součástí oznámení bude název společnosti, která bude 

provádět aplikaci, datum a předpokládaný čas zahájení aplikace, č. DPB dle 

LPIS, popř. jiná identifikace pozemků, jenž budou letecky ošetřovány, celková 

ošetřovaná výměra a informace o místu, kde bude docházet k plnění nádrže 

zařízení pro leteckou aplikaci, a to z důvodu kontroly plnění podmínek 

stanovených v rozhodnutí.  

 

 

3) Postup povolení mimořádné letecké aplikace POR (k § 52 odst. 6, 7 a 8 zákona) 
 

O žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace rozhodne OPOR do 10 dnů od jejího 

doručení.  

 
Osoba, která bude provádět mimořádnou leteckou aplikaci je povinna minimálně 48 

hodin předem leteckou aplikaci ohlásit: 

 

➢ obecnímu úřadu, v jehož katastru bude aplikace prováděna 

➢ místně příslušné KHS 

➢ místně příslušnému pracovišti OdKZV, v jehož územní působnosti se nachází 

pozemky, na nichž má aplikace proběhnout, a to prokazatelným způsobem (např. 

e-mailem na OdKZV). Součástí oznámení bude název společnosti, která bude 

provádět aplikaci, datum a předpokládaný čas zahájení aplikace, č. DPB dle 

LPIS, popř. jiná identifikace pozemků, jenž budou letecky ošetřovány, celková 

ošetřovaná výměra a informace o místu, kde bude docházet k plnění nádrže 

zařízení pro leteckou aplikaci, a to z důvodu kontroly plnění podmínek 

stanovených v rozhodnutí.  

Přehled kontaktů OdKZV naleznete na webových stránkách ÚKZÚZ 

Regionální oddělení Odboru kontroly zemědělských vstupů - kontaktní místa 

(ÚKZÚZ) (eagri.cz) 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/neviditelny/ro-zemedelske-inspekce.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/krmiva/neviditelny/ro-zemedelske-inspekce.html
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Aktuální informace o povolených přípravcích a pomocných prostředcích lze nalézt v on-

line „Registru POR“ na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského: 

 

Vyhledávání v registru přípravků (eagri.cz) 

 

K vyfiltrování pomocných prostředků, na něž se zákaz letecké aplikace nevztahuje, je 

potřeba ve formuláři filtru v položce Evidenční číslo zadat např. %C% nebo  

B – bioagens 

C, P – pomocné prostředky 

E – evidované prostředky. 

 

 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1614945972793

