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Legislativní rámec

 § 5 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění

 Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin 
(účinná od 1.1.2014)

 Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na 
ochranu rostlin (účinná od 13.7.2018)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění



Dozor nad dodržováním zásad IOR
Rok 2014

 kontrolní systém 
 plošné hodnocení všech polních kultur pěstovaných na pozemcích uživatele
 při nedosažení minima bodů → úřední opatření → kontrola v následujícím 

roce → při opakovaném porušení → sankce ÚKZÚZ

Rok 2015 – současnost 
 revize a zmírnění kontrolního systému → návaznost na změny ve výkladu 

implementace IOR samotnou EK
 dozor ve formě šetření → dotazník (oproti kontrolnímu listu zjednodušená 

struktura) → určení výsledku dle bodové stupnice → bez sankce ÚKZÚZ
 závěrečná zpráva z každého roku šetření



Co se od roku 2020 mění?

1. Struktura a vzhled dotazníku
Důvody změny

→ zkušenosti získané z předešlých let
→ stupňující se zájem EP a EK o stav IOR v jednotlivých členských státech

(souvislost s tlakem na snižování reziduí pesticidů ve vodách, půdě i 
potravinách a narůstajícím počtem restrikcí účinných látek)

Na co jsme se zaměřili
→ vytvoření ucelených okruhů odborných otázek vztahujících se k 

jednotlivým oblastem rostlinné výroby
→ větší provázanost a možnost ověření poskytovaných údajů
→ větší zohlednění okolností souvisejících s výsledným stavem
→ zařazení poznatků od zemědělců – zpětná vazba k IOR



 3 základní části: 
 souhrnná tabulka 
 4 okruhy odborných otázek 

(půda/hnojení/pěstitelské strategie/POR) 
 praxe → pohled prvovýrobců na aktuální 

nastavení

 Zaškrtávací políčka + šedé buňky     šetřený subjekt

 Žlutě odlišené otázky      inspektor ÚKZÚZ

 po kliknutí myši na vybraný list se zobrazí jeho 
obsah

Formulář pro zjištění míry a úrovně využití obecných zásad integrované 
ochrany rostlin v zemědělské praxi 



Okruhy odborných otázek

 Celkem 25 otázek (4/ 8/ 6/ 7)

 Otázky jsou koncipovány jako testové, u 
každé je uvedena možnost výběru jedné 
nebo více odpovědí

 Bodové hodnocení 
 body jsou přičítány/odečítány podle 

důležitosti a významu otázek i odpovědí

Formulář pro zjištění míry a úrovně využití obecných zásad integrované 
ochrany rostlin v zemědělské praxi 







Vyhodnocení Formuláře
 Provede inspektor ÚKZÚZ
 Bude stanovena zvlášť:

 úroveň IOR dosažená v jednotlivých oblastech rostlinné výroby
 celková míra, se kterou jsou zásady IOR v podniku využívány

Formulář pro zjištění míry a úrovně využití obecných zásad integrované 
ochrany rostlin v zemědělské praxi 



Co se od roku 2020 mění?

Co si od změny slibujeme
→ přesnější informace o stavu IOR v jednotlivých oblastech rostlinné 

výroby a o celkové míře využití zásad IOR u zemědělských subjektů
→ zapojení podnětů/odborných poznatků prvovýrobců k dosažení cílů 

plnění IOR

Plné znění formuláře včetně dalších informací k IOR naleznete na webu ÚKZÚZ
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-
ochrana-rostlin/

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/


Co se od roku 2020 mění?

2. Postup provedení šetření
Důvody změny

→ co-vid situace
→ nižší zatížení zemědělských subjektů z pohledu návštěv inspektory
→ snaha zařadit dozor nad dodržováním zásad IOR mimo hlavní sezónu

Na co jsme se zaměřili
→ na možnost elektronického vyplnění dotazníku
→ na nastavení automatického přepočtu získaných bodů
→ na ponechání delšího časového intervalu pro vyplnění dotazníku a jeho 

zařazení mimo hlavní sezónu



Organizace šetření

 Šetření bude prováděno každý rok alespoň u 100 subjektů 
v návaznosti na realizovanou kontrolu CC v oblasti POR i hnojiv, popř. 
NK nebo DK

 Šetření bude probíhat pouze u subjektů s polní produkcí v režimu 
konvenčního zemědělství (šetření nepodléhají subjekty hospodařící 
výhradně v titulech EZ a IP)

 Formulář bude šetřenému subjektu zaslán na konci prosince 
příslušného roku, případně začátkem ledna roku následujícího → na 
vyplnění bude mít šetřený subjekt minimálně 1 měsíc.



Co se od roku 2020 mění?

Co si od změny slibujeme
→ bezpečnější spolupráce inspektorů a subjektů
→ nižší zatížení subjektů v hlavní sezóně
→ delší časový interval na vyplnění dotazníku subjekty



Co se od roku 2020 mění?

3. Užší spolupráce s kompetentními odbory MZe
Důvody změny

→ aby bylo možné čelit výzvám v oblasti IOR odpovídajícím způsobem, 
je potřeba mít k dispozici co nejpřesnější informace o stavu IOR v ČR a 
posílit spolupráci všech dotčených stran

→ jediný, kdo může ovlivnit a zajistit změny v nastavení podmínek 
hospodaření pro větší a skutečný soulad s IOR je MZe

Co si od změny slibujeme
→ lepší přenos poznatků ze zemědělské praxe směrem ke kompetentním 

odborům MZe



Doplňující informace k „Formuláři“ a šetření IOR

 Až vyhodnocené informace reálných podniků odhalí slabá místa ve 
formuláři → se všemi vyplněnými formuláři intenzivně pracujeme a 
získané poznatky po ukončení probíhajících šetření využijeme pro 
revize.

 Plně si uvědomujeme, že některá kritéria u dotazovaných prvků 
nejsou v praxi ať už z finančních, odbytových nebo jiných důvodů 
realizovatelná, jedná se však o ideální parametry hospodaření a 
jestliže se jim v rámci požadavků IOR máme přiblížit, pak je třeba 
problémy analyzovat a následně vytvořit takový postup, který by 
omezil jejich vznik.



Děkuji za pozornost

Zdroj obrázku:      http://www.miniklubikbzenec.estranky.cz/clanky/historie/skolka-broucek-bzenec.html
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