
Ing. Jaroslava Engelová 24. listopadu 2016

Seminář pro pověřená školicí střediska MZe

Nejčastější závady při použití přípravků na ochranu 
rostlin

Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský



Počet závad za období 1.1.-30.9. 2016 u 
zemědělských subjektů – 72 

Nedodržení rozsahu registrace (aplikace 
do nepovolené plodiny)

Nedodržení max. povolené dávky

Etiketa
• Údaje na etiketě jsou závazné

• Pozor na změny registrací



Použití nepovoleného přípravku

• Dovoz přípravků ze zahraničí - Souběžný 
přípravek lze dovézt pouze na základě 
povolení vydaného ÚKZÚZ (platí i pro 
osobní použití)

• Spotřebování starých zásob přípravků –
ověřit, zda je přípravek stále povolen



Použití přípravku v OPVZ v rozporu s údaji 
uvedenými na etiketě a v rozhodnutí o 

povolení

• Záměna pojmů OPVZ a ochranná 
vzdálenost od povrchové vody

• Závazné údaje v LPIS/rozhodnutí 
vodoprávního úřadu













Nedodržení ochranné 

vzdálenosti od povrchové vody 

Plodina
bez 

redukce

tryska

50 %

tryska

75 %

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu 

vodních organismů [m]

Jádroviny 50 30 25 15





Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm

Vzdálenost v metrech

(bez zkrácení)

TOU 

50 % 

TOU 

75 % 

TOU 

90 % 

5 – 7 4 4 4

8 - 10 5 4 4

12 -14 8 5 4

16 - 20 10 6 4

25 14 8 4

30 15 10 4



Obrázek poskytl Ing. Jedlička



Ochrana povrchových vod  svažité pozemky

• Svažitým pozemkem se rozumí část 
pozemku se sklonem větším než 3°

• Zkracování ochranných vzdáleností nelze 
uplatnit u ochranných vzdáleností 
stanovených větou SPe2 (SPe2: Za účelem 
ochrany vodních organismů neaplikujte na 
svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 
jejichž okraje jsou vzdáleny od 
povrchových vod xx m).









Ochrana podzemních vod



Zasažení necílových ploch úletem 
přípravku

• Povětrnostní podmínky, teplota vzduchu při 
aplikaci

• Protiúletová opatření
• Rozbory vzorků v řádech 1000,-



Úhyn včel

• Jsou-li ve směsi použity pouze přípravky nebo 
další prostředky, které nejsou podle rozhodnutí 
o povolení označeny jako nebezpečné ani 
zvlášť nebezpečné pro včely nebo hnojiva, 
uplatňují se při aplikaci opatření jako při použití 
přípravku nebezpečného pro včely, s výjimkou 
oznamovací povinnosti podle § 51 odst. 2 písm. 
a) zákona.

• Nezaměňovat oznamovací povinnost a 
možnost/způsob aplikace
• 48 hodin před aplikací oznámit dotyčným 

chovatelům včel a obecnímu úřadu vlastní 
aplikaci



Zařízení pro aplikaci přípravků

• Zařízení pro aplikaci přípravků, která jsou 
používána k aplikaci přípravků v rámci 
podnikání (dále jen „profesionální zařízení 
pro aplikaci přípravků“), s výjimkou ručních 
zařízení pro aplikaci přípravků a zádových 
postřikovačů, musí být podrobována 
kontrolnímu testování podle tohoto zákona.

• Osvědčení o provedení kontrolního 
testování vydaná v EU = rovnocenná ČR



Odborná způsobilost

• Změna žádosti – duplikáty (100,-)

• Otázky v testech zůstávají beze změny do doby 
novely zákona

• Termíny zkoušek pro rok 2017 vyvěšeny na webu 
(Zemědělská inspekce – Odborná způsobilost –
Seznam termínů zkoušek)

• Prodloužení osvědčení – kurz možné absolvovat 
dříve, datum prodloužení osvědčení se stanovuje 
poslední den platnosti původního (platného) 
osvědčení





Odborná způsobilost 2013 - 2016

počet 
zkoušek

celkem zkoušených vydaná osvědčení - zkouška
vydaná osvědčení - bez 

zkoušky

II.  
stupeň

III. 
stupeň

III. 
stupeň 
prodl. Celkem

II.  
stupeň

III. 
stupeň

III. 
stupeň 
prodl. Celkem

II.  
stupeň

III. 
stupeň Celkem

CELKEM 
2016 183 1643 109 655 2407 1602 104 652 2358 2678 42 2720

CELKEM 
2015 169 1351 69 412 1832 1298 63 334 1695 1114 50 1164

CELKEM 
2014 116 1563 71 28 1662 1513 67 27 1607 267 53 320

CELKEM 
2013 161 2096 94 8 2198 1885 76 8 1969 824 732 1556

2016 5078

2015 2859

2014 1927

2013 3525

Celkem vydaných 

osvědčení



Děkuji za pozornost

Jméno: Ing. Jaroslava Engelová
Telefon: 606 034 546
e-mail: jaroslava.engelova@ukzuz.cz
Pracoviště: Oddělení rostlinolékařské inspekce Žatec
Adresa pracoviště: Masarykova 66, 415 01 Teplice


