
Zápis  

z jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního plánu (NAP)  

k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 

Datum konání: 25. ledna 2011 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 
 Program:  

1. Zahájení a zásady práce Koordinační pracovní skupiny pro přípravu NAP  

2. Věcný a časový harmonogram přípravy NAP  

3. Diskuse nad předběžným nástinem NAP  

4. Různé a závěr  

 

Ad1) Jednání zahájil a řídil ing. Hnízdil, zástupce za MZe a předseda KPS. V úvodu se 

vzájemně představili zástupci nominovaní za jednotlivé instituce a sdělili své zaměření 

vzhledem k přípravě NAP. Předseda ing. Hnízdil upřesnil, že složení KPS může být na 

odůvodněný návrh zástupce instituce ve skupině rozšířeno o zástupce další instituce nebo 

upraveno a avizoval také některé již dohodnuté změny. Rovněž se jednání může účastnit více 

účastníků za instituci, limitující je pouze kapacita jednací místnosti. Na dotaz CCPA 

vysvětleno, že plodinové svazy a asociace jsou částečně zastoupeny členstvím AK ČR v KPS 

a zástupci budou rovněž zváni na zvláštní jednání KPS jako tzv. „ad hoc“ účastníci. Složení 

KPS aktualizované ke dni jednání včetně opraveného adresáře členů viz příloha 1.  

Ing. Hnízdil poté seznámil přítomné s cíli KPS a s návrhem zásad práce KPS. Smyslem KPS 

je připravit doporučení, co a v jakém rozsahu má být obsahem NAP tak, aby byla 

implementována směrnice EP a Rady 2009/128/ES (dále „směrnice“) a přijatá opatření byla 

realizovatelná. Z tohoto doporučení budou vycházet rezorty zemědělství, zdravotnictví a 

životního prostředí, které by svodně měly návrh NAP předložit ke schválení vládě ČR. Účastí 

zástupců institucí v KPS je realizováno jejich právo se spolupodílet na tvorbě NAP i 

v souvislosti se zněním čl. 4 odst. 5 o účasti veřejnosti na NAP. Předseda také připomněl 

existenci webových stránek „Udržitelné používání pesticidů“ na eAGRI: 

https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/zemedelstvi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu, kde je také dotazník 

pro širokou veřejnost. 

Byl projednán také systém tzv. zvláštních jednání KPS ke konkrétním tématům, kterých se 

přednostně budou účastnit zástupci přímo zainteresovaných institucí včetně „ad hoc“ 

účastníků z dalších institucí mimo stálých členů KPS. Zde bude prostor také pro další (úzce 

zaměřené) nevládní organizace. Přítomní byli požádáni, aby zaslali své náměty na možné ad 

hoc členy v předstihu k tématům jednání - viz ad 2).  

Po diskuzi k návrhu zásad NAP byl tento návrh doplněn o lhůty, ve kterých je třeba předložit 

a připomínkovat materiály před jednáním KPS. Dále byl upřesněn způsob rozhodování o 

závěrech jednání, resp. přijímání doporučení, kdy případné odlišné názory nebo alternativy 

přístupu budou publikovány v zápise, např. formou přílohy. Bylo dohodnuto, že podklady, 

materiály a stanoviska apod. se budou elektronicky přímo zasílat všem ostatním stálým 

https://portal.mze.cz/ssl/web/mze/zemedelstvi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu


členům a náhradníkům KPS. Doplněná a účastníky akceptovaná pravidla jednání KPS viz 

příloha 2. 

Závěry: 

a) Akceptována Pravidla jednání KPS (přiložena). 

b) Zástupci institucí zašlou do 10. 2. 2011 náměty na „ad hoc“ účastníky zvláštních 

jednání KPS dle témat uvedených pod bodem ad2).  

 

Ad2) Proběhla obsáhlá diskuze k návrhu věcného a časového harmonogramu přípravy NAP 

připraveného MZe. Úvodem předseda KPS stručně seznámil s výsledky dosavadních příprav 

transpozice směrnice, které v roce 2010 probíhaly převáženě na úrovni státní správy. Uvedl, 

že existují závěry celkem 6 pracovních skupin k tématům směrnice a do 10. 2. 2011 by měl 

existovat první návrh novely zákona 326/2004 Sb., v platném znění, ve kterém bude 

transpozice navržena. Bylo dohodnuto zaslat závěry z těchto jednání a návrh legislativy 

členům KPS. 

Věcná témata pro jednání KPS byla doplněna o oblast rostlinolékařského výzkumu a 

provedení inventury současného stavu ve smyslu případně již v ČR zavedených opatření, 

které mohou být využity k implementaci směrnice a jako výchozí zdroj pro NAP. Věcná 

témata pro jednání KPS jsou tedy: inventura současných využitelných opatření, vstupní 

analýza dopadů používání pesticidů, prioritní oblasti pro NAP v rámci rostlinné výroby, 

odborná způsobilost uživatelů pesticidů, prodej, nakládání a likvidace pesticidů a obalů, 

kontrola mechanizace k aplikaci pesticidů včetně letecké, informační systém o riziku a 

negativním dopadu pesticidů, ochrana vodního prostředí, ochrana zranitelných oblastí, 

integrovaná ochrana rostlin, národní ukazatelé rizik, rostlinolékařský výzkum a 

rostlinolékařské poradenství. 

Projednávání priorit řešení věcných témat v KPS stejně jako vlastních priorit, cílů a nástrojů 

NAP bylo dohodnuto odložit až po vzniku a zhodnocení analýzy dopadů používání pesticidů 

v ČR a prostudování dostupných srovnání a podkladů včetně inventury současného stavu. 

Bylo proto rozhodnuto se nejprve zaměřit na získání těchto podkladů a doporučeno si 

vzájemně rozeslat dostupné využitelné podklady i odkazy na jejich zdroje. Členové KPS musí 

být také nejdříve seznámeni s návrhem legislativy transponující směrnici. Bylo navrženo 

sladit program KPS tematicky s programem jednání expertní skupiny Komise ke směrnici; 

přednost však musí mít národní, nikoliv unijní priorita.  

V diskuzi zazněly již některé konkrétní náměty na provedení analýz a srovnání: dopadové 

studie ÚZEI - ceny vstupů, náklady a zisk dle plodin, trend zaměření rostlinné produkce ve 

výhledu, zpracování dynamických modelů hodnocení kritických prahů škodlivosti klíčových 

škodlivých organismů hlavních plodin, trend používání účinných látek přípravků podle plodin 

a indikací v procentickém vyjádření, inventura výsledků rostlinolékařského výzkumu a jejich 

praktické využívání v ČR, aktuální přehled indikací (t. j. plodina, škodlivý činitel, dávka a 

název přípravku), kde jsou biologické přípravky v ČR povoleny a funkčních systémů 

integrované ochrany a integrované produkce. Analýzy a srovnání by měly dle možnosti 

zahrnovat časovou řadu od roku 2000. 

  

 



Závěry: 

a) MZe zašle všem stálým členům KPS do 15. 2. 2011 závěry dosavadních jednání 

pracovních skupin na MZe k implementaci směrnice, pracovní návrh legislativní 

novely a dosud existující konkrétní náměty pro český NAP. 

b) Zástupci institucí zašlou do 10. 2. 2011 konkrétní náměty na provedení analýzy 

vlivu zavedení udržitelného používání pesticidů v ČR, které bude možno využít 

k rozhodování o obsahu NAP. Pokud budou potřebná data, srovnání apod. 

k dispozici, zašlou je zástupci institucí ve verzi využitelné pro přípravu NAP do 

25. 2. 2011.   

 

Ad3) Předseda KPS objasnil, že nástin NAP je pouze předběžný a jedná se o výsledek 

pracovních skupin sestavených za účelem transpozice směrnice. Uvedl diskuzi s tím, že by 

měla objasnit, zda může být tento nástin východiskem pro další práci na NAP a případně jak 

jej upravit. K dokumentu zaslala před jednáním písemné připomínky Česká asociace ochrany 

rostlin (CCPA) a následně reakci Mezinárodní asociace výrobců biopreparátů. Předseda KPS 

také shrnul existující konkrétní písemné náměty na obsah NAP v ČR (MZd, SOVAK, CCPA, 

Vědecký výbor fytosanitární a pro životní prostředí) s tím, že budou zaslány stálým členům 

KPS. 

V následné diskuzi zazněly obecné i konkrétní náměty na zaměření NAP pro ČR. Obecně by 

realizací NAP neměla být snížena konkurenceschopnost českých zemědělců a přijatá opatření 

by měla být ekonomicky výhodná pro farmáře. Důraz by měl být zaměřen také na způsob 

kontroly dodržování opatření. Ustanovení směrnice by neměla být chápána dogmaticky, ale 

vždy v kontextu s reálnými možnostmi.  

Jako konkrétní náměty byla zmíněna např. potřeba větší propagace metod ochrany rostlin se 

sníženými vstupy pesticidů nebo řešení registrace hnojiv s pesticidními účinky (které dosud 

nejsou považovány za přípravky na ochranu rostlin). 

Závěry: MZe rozešle stálým členům KPS dosavadní konkrétní náměty obsahu NAP 

zaslané různými institucemi. 

 

Ad4) V rámci bodu Různé seznámila účastníky RNDr. Nováková ze SRS s výsledky jednání 

expertní skupiny Komise k implementaci směrnice. Toto jednání se uskutečnilo 17. 12. 2010 

a zabývalo se návrhem harmonogramu prací Komise souvisejících s přípravou pokynů a 

nástrojů, které má Komise připravit v souladu s požadavky směrnice 2009/128/ES, a na nichž 

se mají podílet členské státy. Tyto pokyny a nástroje mají za úkol harmonizovat postupy 

zavádění cílů směrnice v členských státech. Jednání se dále zabývalo výkladem některých 

článků směrnice, stavem implementace směrnice do národních legislativ a přípravou témat 

pro další jednání. 

Závěry: Účastníci akceptovali předběžný termín dalšího řádného jednání KPS dne 

10. března 2011 na MZe, pozvánka bude zaslána. Další závěry včetně úkolů s termíny 

viz výše. 

--------- 

Zapsal: Hnízdil 



Příloha 1 

Koordinační pracovní skupina – udržitelné používání pesticidů 
 (nominace k 25. 1. 2011) 

Instituce Stálý zástupce Náhradník Kontakt 

E-mail Telefon 

Agrární komora ČR Ing. Josef Král Ing. Josef Kratochvíl jkral@vpgro.cz 

kratochvil@akcr.cz 

603 861 036 

Asociace soukromého zemědělství ČR Ing. Jaroslav Šebek Ing. Jiří Kejkrt jaroslav.sebek@asz.cz 777032332 

Česká akademie zemědělských věd, ORL RNDr. Jan Nedělník, PhD. Ing. Jan Mikulka, 

CSc. 

nedelnik@vupt.cz 

mikulka@vurv.cz 

603 452 582 

233 022 297, 

603 520 689 

Česká asociace ochrany rostlin RNDr. Kamil Schützner Ing. Ivana 

Domincová 

kamil.schuetzner@seznam.cz 

ivana.domincova@volny.cz 

515 542 773 

603 104 169 

284 690 981 

737 926 782 

Česká společnost rostlinolékařská Ing. Vladimír Řehák, CSc. Ing. Luboš Pivoňka sekretariat@rostlinolekari.cz 221 082 270, 265 

Česká zemědělská univerzita, Fakulta 

agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů, KOR 

Ing. Jan Kazda, CSc.  

 

doc. Ing. Evženie 

Prokinová, CSc. 

kazda@af.czu.cz 

prokinova@af.czu.cz 

 

Mezinárodní asociace výrobců biopreparátů Ing. Martin Suchánek Ing. Jiří Uher ibmacz.suchanek@biopreparaty.eu 

suchanek@biopreparaty.eu 

602 321 599 

Ministerstvo zdravotnictví Ing. Hana Černá MUDr. Zdeňka 

Trávníčková 

hana.cerna@mzcr.cz 

ztravni@szu.cz 

267 082 233 

267 082 673 

Ministerstvo zemědělství Ing. Michal Hnízdil Ing. Jitka 

Markytánová 

michal.hnizdil@mze.cz 

jitka.markytanova@mze.cz 

221 812 231,814 

725 037 593 

Ministerstvo životního prostředí     

Státní rostlinolékařská správa Ing. Václav Jugl Ing. Pavel Minář, 

PhD. 

vaclav.jugl@srs.cz 

pavel.minar@srs.cz 

235 010 304 

545 110 431 

Svaz měst a obcí ČR Mgr. Petr Schlesinger  schlesinger@smocr.cz  

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing. Jaroslav Humpál 

 

Ing. Martin Plášil  humpal.jaroslav@uzei.cz 

plasil.martin@uzei.cz 

 

Zemědělský svaz ČR Ing. Jan Ulrich Ing. Martin Pýcha ing.jan.ulrich@seznam.cz  
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Příloha 2 

Pravidla jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního plánu 

(NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 

(akceptovány na jednání KPS dne 25. 1. 2011) 

 

1. Stálý člen KPS 

 
1.1 Stálým členem KPS je zástupce nominovaný institucí oslovenou MZe ČR. Jednání KPS se může 

účastnit více účastníků za příslušnou instituci, každá zastoupená instituce na jednání vyjadřuje 

jednotné stanovisko.  

1.2 Stálý člen KPS  

o se účastní všech řádných jednání KPS a dále zvláštních jednání KPS týkajících se jim 

relevantní problematiky; 

o presentuje názory, podněty a stanoviska k přípravě NAP v rámci zaměření a zájmů jím 

nominované instituce, včetně podnětů veřejnosti; 

o se vyjadřuje v rámci své kompetence (zaměření, odbornosti) k návrhům a podnětům ostatních 

členů KPS, podnětům a názorům veřejnosti a k písemným návrhům stanovisek a doporučení 

KPS, a to formou písemných připomínek nebo ústních připomínek na jednání KPS.  

 

2. Ad hoc účastník KPS 

 
2.1.   Ad hoc účastník KPS je účastník jednání KPS z jiné instituce než z nichž jsou nominováni stálí členové 

KPS, specializovaní na jeden nebo více odborných okruhů, projednávaných na jednání KPS v souladu 

s věcným a časovým harmonogramem těchto jednání.  Ad hoc účastník se účastní zejména zvláštních 

jednání KPS týkajících se jemu relevantní problematiky, ale i řádných jednání, vždy ale jen na vyžádání 

některého ze stálých členů KPS na základě předchozí dohody s předsedou KPS. Dle věcných témat 

jednání KPS bude vytvořen seznam institucí, které mohou být požádány o nominaci ad hoc účastníka 

jednání KPS.  

 

2.2.  Ad hoc účastník  KPS se vyjadřuje formou písemných nebo ústních připomínek v rámci své kompetence 

(zaměření, odbornosti) k návrhům a podnětům členů KPS a k písemným návrhům stanovisek a 

doporučení KPS, a to k předem stanovenému odbornému tématu.  

 

3. Zásady práce KPS 

 
3.1.  Jednání KPS svolává a řídí předseda KPS, kterým je zástupce Mze s ohledem na gesci MZe za přípravu 

NAP. 

 

3.2.  Řádné jednání stálých členů KPS je organizováno cca 1x za 2 měsíce dle časového harmonogramu KPS. 

Obsah a četnost řádných jednání bude stanoven věcným a časovým harmonogramem činnosti KPS. 

Z řádného jednání bude vždy pořízen zápis, který bude do tří pracovních dnů po jednání rozesílán 

účastníkům jednání a stálým členům KPS k připomínkám, které se očekávají v průběhu dalších tří 

pracovních dnů. Konečné znění zápisu bude zveřejněno na Portálu MZe. 

 

3.3.  Zvláštní jednání členů KPS je svoláváno v souladu s věcným a časovým harmonogramem KPS 

k projednání ucelených samostatných témat. Jejich četnost, zaměření a termíny jednání budou stanoveny 

na řádných jednáních KPS. Z jednání budou písemně formulované závěry rozesílány účastníkům jednání 

a stálým členům KPS. Tyto závěry nebudou zveřejňovány. 

 

3.4. Ostatní komunikace (výměna informací, připomínek a stanovisek) v rámci KPS bude probíhat 

elektronicky tak, že adresáty budou vždy alespoň všichni stálí členové KPS. Přitom platí, že dokumenty 

k jednání je třeba rozeslat nejpozději 3 týdny před termínem jednání a případné reakce na ně týden před 

termínem jednání. 

 

3.5.  Pokud nedojde k vytvoření jednotného stanoviska/doporučení na jednání KPS, budou alternativní 

stanoviska a názory uvedeny v zápise nebo v jeho příloze. 

 

----------- 


