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Ochrana zdraví lidí v souvislosti s použitím POR 

ÚKZÚZ v návaznosti na plnění opatření NAP a novelu zákona č. 326/2004 Sb.,  
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o RLP“)  provádí od roku 2018 kontroly dodržování ochranné vzdálenosti 
z hlediska ochrany zdraví lidí jak u přípravků na ochranu rostlin (dále jen „POR“), které dle 
klasifikace CLP spadají pod ustanovení § 52b odst. 3 zákona o RLP (toxické pro reprodukci  
H 360 včetně doplňujících kódů, senzibilizující dýchací cesty H 334, mutagenní 
v zárodečných buňkách H 340, karcinogenní H 350, H 350i) s ochrannou vzdáleností 20 metrů 
od oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, tak také  
u POR, které mají stanovenu rozhodnutím o povolení ÚKZÚZ v návaznosti na závazné 
stanovisko Ministerstva zdravotnictví (resp. Státního zdravotního ústavu) kratší ochrannou 
vzdálenost (pod 20 metrů).  

V současnosti není k dispozici jeden zdroj, kde by bylo možné najít seznam všech POR, které 
svojí klasifikací spadají pod § 52b odst. 3 zákona o RLP. Níže jsou uvedeny informace k tomu, 
jak POR s H větami vyhledat. 

1. Postup vyhledání POR spadajících klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 zákona  
o RLP – Registr POR 

 „Registru POR“ na webu ÚKZÚZ lze ve „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech 
hodnocených údajů/Klasifikace CLP“ – po výběru příslušné H věty dle § 52b odst. 3 zákona 
o RLP – např. H 360, vyhledat pouze POR, u nichž již proběhlo řízení o povolení ÚKZÚZ  
a v rámci něho přidělil Státní zdravotní ústav příslušnou klasifikaci CLP (viz obrazovky níže). 

V Registru POR ve filtru „Klasifikace CLP“ se nenabízí všechny H věty dle § 52b odst. 3 
zákona o RLP, ale pouze ty, které jsou obsaženy v rozhodnutí o povolení vydané ÚKZÚZ.  
V současnosti jsou to pouze věty H360D, H360Df, H334 (k 2. 3. 2021 se to týká celkem 25 
obchodních názvů POR, z toho POR s větou H 334 je 5). 
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Registr přípravků 

na ochranu rostlin 

Vyhledávání v registru 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A
&stamp=1614672164476 
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2. Další zdroj pro vyhledání POR spadajících klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 

zákona o RLP je tabulka s klasifikací CLP zaslanou držiteli povolení POR na 
ÚKZÚZ 

 

1. Odkaz na tabulku s klasifikací CLP  
oznámenou držiteli povolení POR 

v Registru POR 
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Vyhledávání H věty v tabulce je možné pomocí ctrl + f a zadání např. H360  
(výsledek 21 POR – tab. k 30. 6. 2020). 

 
 

Zde však také nejsou všechny POR, které mohou mít klasifikaci spadající pod § 52b odst. 3 
zákona o RLP, a tak je nutné před aplikací POR na pozemku, který sousedí s oblastí využívanou 
širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, ověřit klasifikaci na etiketě  
a v bezpečnostním listu POR. 

2. odkaz na tabulku 
Klasifikace POR a PP 

2. odkaz na tabulku Klasifikace CLP na webu ÚKZÚZ 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-
or/klasifikace-pripravku-pomocneho-prostredku/ 
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3. Postup vyhledání POR, které mají v rozhodnutí o povolení POR uvedenu 
ochrannou vzdálenost s ohledem na ochranu oblastí využívaných širokou 
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel přidělenou SZÚ – jedná se 
zejména o POR s ochrannou vzdáleností kratší, než 20 metrů (převážně 5 m).  
 
Registr POR - „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených 
údajů/Bezpečnostní opatření – filtr „Další omezení …“ 
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625 POR od všech držitelů povolení (referenční + souběžný 
obchod) – k 2. 3. 2021 
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Úprava LPIS z hlediska možnosti zobrazení hlavních oblastí využívaných širokou 
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a výpočet výměry ochranné vzdálenosti 

Na základě zkušeností z kontrol byla ÚKZÚZ navržena úprava LPIS z hlediska možnosti 
zobrazení a výpočtu bufferu na ochranu zdraví lidí na pozemku, který sousedí s oblastmi 
využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Tato úprava byla 
Ministerstvem zemědělství v LPIS zrealizována v roce 2020. Na Portálu farmáře byla 
zveřejněna k nové funkcionalitě včetně vysvětlení k definici těchto oblastí informace – viz 
odkaz níže. Slovo „zejména“ uvedené v definici „Oblastí využívaných širokou veřejností nebo 
zranitelnými skupinami obyvatel“ (podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o RLP) je třeba vykládat 
tak, že se nejedná o úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam hlavních oblastí s výskytem 
široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/oblasti-ochrany-osob.html 

Nový typ bufferu na ochranu osob s ohledem na používání POR naleznete v LPIS po kliknutí 
na DPB 

� na záložce Podrobné – Geografické informace (vzd. od obl. na ochr. osob),  

� na záložce Buffery,  

Po výběru POR ze seznamu a kliknutí 
na název je na záložce „Označení“ 
uvedeno – Bezpečnostní opatření – 
např. „Vzdálenost mezi hranicí 
ošetřené plochy nesmí být menší než 5 
metrů od hranice oblasti využívané 
širokou veřejností.“ 
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� po zapnutí žárovky Podkladové vrstvy a pod nimi Oblasti ochrany osob – v mapě se 
zobrazí tyto oblasti modrým orámováním pozemků (viz obrázky níže). 

 

 

Po kliknutí v mapě na DPB, 

následně na záložku Podrobné,  

je v části „Geografické informace“ 

vzdálenost DPB od oblasti 

na ochranu osob. 
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Tyto ochranné vzdálenosti (v metrech) u jednotlivých DPB jsou uvedeny také na záložce 
Tisky (tisk 15, kde jsou OPVZ a překryvy se svažitými částmi pozemku). K nové možnosti 
výpočtu výměry ochranné vzdálenosti (bufferu) v LPIS od oblasti využívané širokou veřejností 
nebo zranitelnými skupinami obyvatel je v uživatelské příručce LPIS uvedeno vysvětlení na 
str. 85-87. 

Nový buffer v LPIS je pomůckou pro profesionální uživatele POR a inspektory ÚKZÚZ. 
Vzhledem k definici „oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami 
obyvatel“, která není stoprocentním výčtem všech oblastí a situací, od nichž je nutné ochrannou 
vzdálenost s ohledem na omezení u některých POR dodržovat, je třeba zohlednit místní znalost 
okolí ošetřovaných pozemků a nařízení obce nebo města, jež dle zákona o RLP mohou hranice 
těchto oblastí rozšířit,  

např. nařízení města Říčany č. 4/2020. https://info.ricany.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-r528  

V LPIS však nejsou rozšířené hranice oblastí na základě nařízení obce nebo města obsaženy. 

 


