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Zápis 
z 12. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 27. března 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Příprava NAP: diskuze k 5. verzi návrhu (MZe). 

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

- (MZe, SRS). 

3. Různé. 
 

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 (5. verze), do něhož byly zahrnuty také 

v mezidobí elektronicky zaslané připomínky členů KPS. Na jednání byl podrobně probrán celý text 

návrhu, rozhodnuto o řadě úprav a navrženy oblasti dosud v NAP neupřesněné, např.: 

 navázání priorit uvedených v NAP do další etapy Programu rozvoje venkova včetně možnosti 

čerpání financí k realizaci NAP z tohoto Programu; 

 tzv. „hot spot management“ nebude v NAP uváděn jako jeden z dílčích cílů, ale jako metoda 

vedoucí k dosažení cílů; příslušný text bude v tomto smyslu doplněn do předmluvy kapitoly 

pojednávající o cílech a dílčích cílech; 

 zástupkyně MŽP za ochranu vod uvedla návrhy MŽP na úkoly NAP v této oblasti, po diskuzi 

bylo rozhodnuto o nutnosti jejich následného projednání se zástupci SOVAK; společná verze 

bude zaslána jako podklad pro další verzi NAP; 

 v analytické části NAP (kap. 3) bylo po diskuzi rozhodnuto, že pojem „nadlimitní výskyt 

reziduí“ bude uváděn v souvislosti s nutností vzájemného posouzení úrovně kontaminace 

vodního prostředí; slovo „nadlimitní“ bude proto vypuštěno v kontextu s rizikem výskytu 

reziduí v potravinách pro zdraví lidí také s ohledem na rizika možného kumulovaného 

působení podlimitních obsahů reziduí; 

 zástupce ÚZEI doporučil zařadit jako prioritu rostlinolékařského výzkumu aktualizaci 

ekonomických prahů škodlivosti jako jednoho ze základů pro fungování IOR; 

 na základě vyjádření právního útvaru SRS není za profesionálního uživatele přípravků 

považován zahrádkář, a to ani v případě, že část své „nadprodukce“ nabízí komerčně na 

farmářských trzích; z tohoto důvodu bude do NAP doplněn úkol s cílem vyřešit problém 

možného zvýšeného rizika přítomnosti reziduí přípravků v zahrádkářských produktech na 

trhu; 

 do návrhu NAP doplnit opatření k posílení povědomí veřejnosti podle čl. 7 směrnice a 

opatření k managementu rizik reziduí přípravků při jejich aplikaci na velmi propustných 

površích a v okolí železnic apod. podle čl. 11 odst. 2 d) směrnice; 

 proběhla diskuze k definici kvantitativních cílů NAP v kap. 4B - jaká je reálnost do roku 2020 

snížení úrovně reziduí přípravků o 15 % v potravinách (bod 1), povrchových a podzemních 

vodách (bod 2) a ve vodě pitné (bod 3): zástupci za MŽP (bod 2) a MZd (bod 3) v KPS byli 
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požádáni, zda by toto mohli ověřit u příslušných institucí, které provádějí monitoring (ČHMÚ 

resp. Krajské hygienické stanice); 

 na návrh zástupkyně ČZU za oblast rostlinolékařského vzdělávání byly doplněny úkoly 

v oblasti vzdělávání tak, aby informace o významu rostlinolékařství na zdraví lidí a zvířat a na 

ochranu životního prostředí byly cíleně poskytnuty všem absolventům středních i vysokých 

škol studijních oborů zaměřených na pěstování rostlin; 

 v části NAP obsahující úkoly a opatření NAP by mělo být zřetelně odděleno používání 

přípravků v zemědělství od používání přípravků v DDD činnosti; 

 někteří členové KPS konstatovali potřebu jasně definovat potřebu zajištění finančních 

prostředků na splnění alespoň určitých navržených opatření, např. na kontrolu kvality 

vzdělávání nebo opatření přijímaná v oblastech vymezených dle metodiky pro „hot spot 

management“. 

Zástupce Svazu PRO-BIO na jednání vysvětlil strategii Svazu, která nespočívá v úplném zákazu 

používání přípravků jako součásti konvenční ochrany rostlin, ale spočívá v omezení používání 

přípravků na únosnou míru tak, aby byla zachována konkurenceschopnost českého zemědělství. 

Závěry:  

a) MŽP spolu se SOVAK bude aktualizovat opatření NAP v oblasti ochrany vod 

b) MŽP a MZd ověří reálnost splnění kvantitativního cíle na snížení reziduí přípravků ve 

vodách - viz část 4.B, body 2 a 3 

c) MZe připraví ve shodě s přijatými úpravami textu další verzi NAP a rozešle členům KPS 

k finálnímu připomínkování do 30. března 2012. 

 

Ad 3) Ing. Hnízdil sdělil, že návrh novely rostlinolékařského zákona byl na základě stanoviska 

senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátem vrácen PČR spolu 

s pozměňovacím návrhem, který se však netýkal oblasti rostlinolékařské péče. Dále informoval o 

aktuálním stavu přípravy novel nebo nových prováděcích vyhlášek k této novele zákona.  

Ad 4)  

Ing. Hnízdil informoval o programu jednání expertní pracovní skupiny Komise k implementaci 

směrnice 128/2009/ES dne 18.4.2012. Zpráva o průběhu jednání bude podána na příštím setkání KPS.  

Další jednání KPS pro NAP bude 25.4.2012 od 9.30 hod. v zasedací místnosti č. 400 v budově MZe. 

 

Zapsal: ing. Hnízdil 

 


