
 

 

1 

 

Zápis 
z 11. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 6. března 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Příprava NAP: diskuze k návrhu (MZe). 

2. Stav návrhu novely zákona 326/2004 Sb., v platném znění, a novelizace prováděcích vyhlášek 

- (MZe, SRS). 

3. Různé (příprava metodických pokynů k uplatňování obecných zásad integrované ochrany 

rostlin aj.). 
 

Jednání zahájil a řídil ing. Hnízdil, zástupce za MZe a předseda KPS. Na jednání byli přizváni také ad 

hoc členové KPS. 

 

Ad 1) Ing. Hnízdil seznámil přítomné s dalším návrhem NAP, do něhož byly zahrnuty také v mezidobí 

elektronicky zaslané připomínky členů KPS. Na jednání byl podrobně probrán celý text návrhu a 

rozhodnuto o řadě úprav. K nejdůležitějším návrhům na úpravu textu patřilo: 

 zařazení slovníčku pojmů, zde např. vysvětlit, co jsou pomocné prostředky a monitorovací 

pomůcky 

 zařazení samostatných částí textu s popisem ekologického zemědělství a integrované produkce 

rostlin jako důležitých systémů hospodaření s nízkými vstupy POR 

 sloučení dílčích cílů týkajících se reziduí POR v potravinách do jediného 

 zdůraznění významu kumulativního působení reziduí POR ve formulacích příslušných dílčích 

cílů  

 zvážení využití indexu používání POR na jednotku plochy jako hodnocení intenzity používání 

POR pro definování tzv. „hot spot“ oblastí použití POR 

 analyzovat vhodnost zařazení opatření v oblastech „hot spot“ do českého NAP 

 zajištění stanoviska SZPI resp. ČHMÚ ke kvantifikaci dílčích cílů týkajících se reziduí POR 

v potravinách a krmivech resp. ve vodách 

 zajištění stanoviska Celní správy k možnému rozšíření její působnosti pro odhalování 

nepovolených a nenahlášených dodávek POR do ČR  

 prověření zákonných kompetencí MZe ve smyslu finančně podpořit úpravy technologií na 

čištění vody od reziduí POR (návrh SOVAK do NAP) 

 sjednocení časových řad s údaji v tabulkách v přílohách NAP k roku 2010 jako závěrečnému 

roku časových řad. 

Závěr: MZe připraví ve shodě s přijatými úpravami textu další verzi NAP a rozešle členům KPS 

k finálnímu připomínkování do 20. března 2012. 
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Ad 3) Ing. Hnízdil sdělil, že návrh novely rostlinolékařského zákona bude dne 12. 3. 2012 projednán 

v senátním Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Dále podrobně informoval o stavu 

přijímání prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v rámci jeho tzv. první i druhé novelizace. 

 

Ad 4)  

a) Ing. Hnízdil informoval o rozšíření KPS o zástupce Českomoravského svazu zemědělských 

podnikatelů a zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR jako stálé členy KPS. 

b) Na dotaz ing. Šreibera sdělil (následně) zástupce SRS (ing. Minář, PhD.), že se nechystá na 

národní úrovni zákaz používání insekticidních mořidel; tato informace se týkala pouze situace 

v jiných členských státech EU v souvislosti s riziky těchto mořidel pro včely. 

 

Další jednání KPS pro NAP bude 27.3.2012 od 9.30 hod. v budově MZe. 

 

Zapsal: ing. Hnízdil 

 


