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Zápis 
ze 7. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 
Datum konání: 21. září 2011 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 
 Program:  

1. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin:  

a. novinky a možnosti ve vztahu ke snížení rizik aplikací přípravků na ochranu rostlin (POR), 

intervaly kontrol v provozovnách kontrolního testování, 

b. rámcová směrnice a z ní vyplývající systém testování a kontrol aplikační techniky, výjimky 

z testování (zádové postřikovače ….),  

c. změny dle nové legislativy a jejich praktické zajištění 

               (prezentace Státní rostlinolékařské správy a následná diskuze) 

2. Výsledky jednání na téma zužitkování/likvidaci obalů od POR (informace MZe). 

3. Různé 

 

Jednání zahájil a řídil ing. Hnízdil, zástupce za MZe a předseda KPS.  

Ad1) Mechanizační prostředky na ochranu rostlin 

Po úvodní prezentaci ing. T. Jedličky ze SRS (viz příloha č. 1 k zápisu - jen na web straně MZe) 

proběhla diskuze k tématu. 

Z prezentace SRS zejména vyplynulo, že termín testování mechanizačních prostředků pro aplikaci 

POR (MP) bude prodloužen na 5 let a zanikne registr MP u SRS (bude stačit prohlášení o shodě a 

označení zařízení používaná v malém rozsahu). SRS připraví specifikaci těchto zařízení. 

V diskuzi byly probrány dotazy týkající se postavení secích strojů v systému regulace MP, aplikace 

biologických přípravků, letecké aplikace a používání nízkoúletové technologie při aplikaci POR.  

a) Secí stroje a rizika pro včely při setí mořených osiv: SRS doporučila přídavná zařízení pro secí 

stroje k eliminaci úniku mořidla do prostředí. Technicky tedy řešení existuje, avšak protože 

secí stroj není MP, neexistuje pro tyto případy legislativní zázemí. 

b) Otázka nízkoúletových trysek a riziko rezistence škodlivých organismů k POR. Tyto trysky 

omezují pokryvnost POR, snižují tak množství účinné látky POR na plochu a zvyšují riziko 

vzniku rezistence škodlivých organismů k POR. Problém by měl být dále řešen na odborné 

úrovni (specialista POR na rezistenci, zahraniční zkušenosti). 

c) V současnosti není dle zástupce SRS problém s vhodnou mechanizací pro aplikaci v ČR 

povolených biologických POR. 

d) V SRS pracuje skupina na přípravě systému udělování výjimek ze zákazu letecké aplikace 

POR, v rámci kterého bude mj. také vyřešeno, co se rozumí ve směrnici 2009/128/ES v rámci 

leteckého postřiku pod termínem: „příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou 

technologii pro omezení úletu postřikové kapaliny“. 

e) Ošetření okrajů polí: jedná se o určitý rozpor mezi požadavky ochrany prostředí (rizika 

poškození užitečných organismů, vodních zdrojů apod.) a požadavky správné praxe v ochraně 

rostlin (ošetření okrajů zabrání rozšíření škodlivých organismů na celé pole). Ošetření okrajů 

pozemků není zařazeno mezi kontrolované ukazatele v C-C. Dle návrhu II. novely zákona 

326/2004 Sb. nebudou veškeré údaje na etiketě POR povinné, jako tomu je dosud. 

 

Závěry k tématu:  

a) Chybí legislativní podklad pro aplikaci technických zařízení k eliminaci úniku mořidel 

při setí mořených osiv, protože secí stroje nepatří mezi mechanizační prostředky na OR. 

Proto se NAP tímto problémem bude zabývat, např. jako doporučené téma pro rutinní 

školení odborné způsobilosti k aplikaci POR.  

b) MZe požádá dostupné specialisty na rezistenci škodlivých organismů k POR o 

stanovisko, zda existují rizika při ožívání nízkoúletových trysek z hlediska rizika vzniku 

rezistence plevelů k herbicidům. 
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Ad 2) Výsledky jednání na téma zužitkování/likvidaci obalů od POR 

Předseda informoval o separátním jednání na dané téma. Protože všichni stálí členové KPS obdrželi 

podrobný zápis, nebylo dotazů. 

 

Ad 3) Různé 

a) Novou stálou členkou KPS za MZe se jako náhrada za ing. Markytánovou stala ing. Dana 

Kůstová. 

b) Předseda informoval o průběhu novelizace RL legislativy. I. novela RL zákona byla 

podepsána presidentem a byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 245 (viz příloha č. 2 

k zápisu). II. novela zákona byla odeslána do PČR s připomínkami LRV. Vyhlášky k zákonu 

č.245/2011 Sb. jsou projednávány ve vnějším připomínkovém řízení. Vyhlášky ke II. novele 

RL zákona se připravují ve verzi do vnitřního připomínkového řízení. 

c) Ing. Rosenkranc upozornil na nesoulad při povolování POR a hnojiv s obsahem téže 

sloučeniny (nejčastěji nitrofenolátů - např. Agritox), jejíž chování v prostředí a rezidua 

v produktech jsou v případě POR (povolení SRS) posuzována jako riziková a v případě hnojiv 

(ÚKZÚZ) takové riziko není zvažováno. Dle zástupce SRS je tato praxe možná, pokud nejde 

o POR; zda se v případě hnojiv nemůže jednat o POR, je přitom s ÚKZÚZ vždy 

konzultováno. Jedná se o nesoulad již na úrovni legislativy EU pro POR a hnojiva, nicméně 

národní legislativa v ČS může tento rozpor nezávisle řešit (viz např. údajně Německo). 

d) Předseda informoval o postupu při přípravě akreditovaného RL poradenství. Koncepční 

dokument MZe k poradenství včetně zařazení rostlinolékařství jako samostatné skupiny by 

měl být v nejbližší době projednán poradou ministra zemědělství. 

e) Prof. RNDr. Ing. Kocourek, CSc. informoval o potřebě sjednotit zadání = osnovu pro přípravu 

metodik IOR s tím, že návrh připravil a bude rozeslán k připomínkám členům KPS i dalším 

specialistům pro IOR. 

f) Předseda informoval, že OU ČR již zpracovala porovnání metod IP ovoce a IOR ovoce. 

Dokument bude konzultován s některými dalšími specialisty a poté uveřejněn na webu 

eAGRI. Obdobné srovnání se očekává také ze strany Ústředního bramborářského svazu pro 

brambor. Předseda dodal, že Výbor regionů EP v roce 2010 ve svém stanovisku č. 2010/C 

175/04 k jakosti zemědělských produktů (viz příloha č. 3 k zápisu) Komisi navrhl, aby právně 

v EU upravila integrovanou produkci zemědělských plodin.  
 

Závěry k bodu Různé: 

a) Mze rozešle členům KPS návrhy vyhlášek k  novele zákona 245/2011 Sb. po vypořádání 

vnějších připomínek, návrh II. novely RL zákona ve znění pro PČR a návrhy vyhlášek k 

této novele po ukončení jejich přípravy ze strany SRS. 

b) SRS připraví pro KPS písemné stanovisko k rizikům účinných látek POR obsažených 

v hnojivech zejména z pohledu řešení v jiných ČS EU. 

c) Členové KPS se vyjádří k návrhu zásad/zadání pro přípravu plodinových metodik IOR 

do 20.10.2011 na adresu prof. Kocourka (kocourek@vurv.cz). 

d) 8. jednání KPS pro NAP se uskuteční dne 25.10.2011 (úterý) na MZe. 

 

 

Zapsali: Hnízdil, Kůstová 

 

Přílohy (jako samostatné soubory k zápisu):  

2. Zákon č. 245/2011 Sb. 

3. Stanovisko Výboru regionů EP v roce 2010 č. 2010/C 175/04 k jakosti zemědělských produktů 
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