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Zápis 
z 13. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 25. dubna 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Příprava NAP: diskuze k 7. 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 (7. verze), do něhož byly zahrnuty také 

v mezidobí elektronicky zaslané připomínky členů KPS. Na jednání byly probrány nově upravené a 

doplněné části textu návrhu a po diskuzi byla provedena ve většině případů finální úprava, jejímž 

výsledkem je 8. verze návrhu NAP (viz příloha 1). Zejména byly diskutovány následující body: 

 používání výrazu „nadlimitní obsah reziduí“ v úvodu analytické části NAP (kap. 3) 

v souvislosti s rizikem pro zdraví lidí; zástupkyně za SZÚ požadovala slovo „nadlimitní“ 

zachovat, bude ještě ze strany resortu zdravotnictví upřesněno, neboť obdobná diskuze na 12. 

jednání KPS vyústila v dohodu na vyškrtnutí slova „nadlimitní“ v podobné souvislosti; 

 požadavek doplnit v odstavci o ekozemedělství (kap. 4) údaj o tom, že převážná část 

ekologicky obhospodařované zemědělské půdy se týká trvalých travních porostů, jejichž 

pěstování obecně nevyžaduje vysoký podíl chemické ochrany rostlin; 

 návrh MŽP a SOVAK na vytvoření systému podrobné evidence aplikace přípravků v online 

elektronické podobě s přístupem pro ČHMÚ, podniky Povodí, SRS, vodohospodáře a ČIŽP a 

zakotvit povinnost jejího používání do zásad správné zemědělské praxe - GEAC, který byl 

zástupcem MZe odmítnut jako nereálný; zástupkyně MŽP za ochranu vod přislíbila text 

návrhu v této části upravit resp. zvážit alternativní řešení; 

 návrh MZd na zařazení nového bodu s cílem umožnit, aby Toxikolog. informační středisko 

mohlo čerpat informace z dokumentace SRS o přípravcích potřebné pro poradenství 

v případech otrav působených přípravky; po ukončení jednání prověřeno, že stávající verze 

návrhu novely zákona č. 326/2004 již toto obsahuje (v § 72 se na konci odst. 10 doplňuje věta 

“Rostlinolékařská správa zpřístupní zejména informace o možných účincích přípravků na 

ochranu rostlin na lidské zdraví Toxikologickému informačnímu středisku.”. Dalším zdrojem 

čerpání informací může být dokumentace St. zdravotního ústavu, který zpracovává 

toxikologické posudky pro žadatele o povolení. 

 úprava kvantitativního cíle v kap. 4B na snížení obsahu reziduí přípravků v potravinách (bod 

1), povrchových a podzemních vodách (bod 2); cíl byl u potravin snížen na 10 % a referenční 

období redefinováno na roky 2009 a 2010; u vod MŽP připraví jako kvantitativní ukazatel jiný 

lépe vypovídající parametr než počet vzorků. 

Ing. Hnízdil informoval o doplnění části NAP, která uvádí zásady pro organizační zajištění realizace 

NAP po jeho schválení a požádal členy KPS o případné vyjádření do 4. 5. 2012 (je obsažena 

v kapitole 6 přiložené 8. verzi návrhu NAP). 
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Závěry:  

a) MZd ověří oprávněnost používání výrazu „nadlimitní obsah reziduí“ v kap. 3 

v souvislosti s mírou rizika pro zdraví lidí dle množství reziduí v potravinách;  

b) MŽP zváží alternativní řešení k návrhu na vytvoření systému podrobné evidence 

aplikace přípravků v online elektronické podobě a zakotvení povinnosti jejího používání 

do zásad správné zemědělské praxe - GAEC (viz kap. 4 a 5);  

c) MŽP zváží jiný kvantitativní parametr než počet vzorků pro kvantitativní cíl č. 2) 

v kap.B;   

d) MZe připraví ve shodě s připomínkami členů KPS došlými do 4. 5. další verzi NAP, 

která již bude rozeslána do připomínkového řízení MZe. KPS se následně bude 

vyjadřovat k připomínkám vzešlých z vnitřního řízení, a to alespoň e-mailovou formou.  

 

Ad 2) Ing. Hnízdil informoval o aktuálním stavu schvalování návrhu novely rostlinolékařského 

zákona (následně schválen PČR dne 2.5.2012) a přípravy novel nebo nových prováděcích vyhlášek 

k této novele zákona.   

Ad 3)  

a) RNDr. Nováková a Ing. Hnízdil informovali o závěrech jednání expertní pracovní skupiny (EWG) 

Komise k implementaci směrnice 128/2009/ES dne 18. 4. 2012. Zpráva z jednání - viz příloha 2. 

EWG se mj. vyjadřovala k záměru zahrnout prvky směrnice do systému křížové kontroly (C-C); 

dle presentace Komise DG AGRI však bude tento záměr ještě vyhodnocen po uplynutí ročního 

období poté, co Komise obdrží od posledního členského státu (ČS) notifikaci o implementaci celé 

směrnice do svého národního systému. Tento přístup experti ČS hodnotili příznivě, DK a ČR se 

vyjádřily ve smyslu, že některé prvky směrnice nebude možno reálně ani poté do systému C-C 

zahrnout s ohledem na problematickou možnost kontroly jejich plnění (zejména IOR).  

Zástupci ZS ČR a AK ČR navrhli, aby přechodné období trvalo nikoliv 12, ale 36 měsíců 

s ohledem na potřebu více času na realistické hodnocení implementované směrnice. KPS tento 

návrh přijala.  

Dne 20. června 2012 svolá Komise do Bruselu tzv. Expertní fórum k výměně informací a podnětů 

k nejlepším postupům v oblasti implementace směrnice a IOR. Preferuje se účast zástupců 

farmářů. 

Závěr:  

a) KPS podporuje záměr pokud možno nezahrnovat obsah směrnice 2009/128/ES do 

systému křížové kontroly, a pokud by k tomu mělo dojít, navrhuje alespoň tříleté přechodné 

období, v němž by proběhlo vyhodnocení implementace prvků směrnice a posouzení 

vhodnosti jejich začlenění do systému C-C. 

b) MZe doporučuje zástupcům zemědělských asociací účast na Expertním fóru pořádaném 

Komisí 20.6.2012 v Bruselu za účelem výměny informací a podnětů k zavádění směrnice a 

IOR. 
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b) Další jednání KPS pro NAP bude 13.6.2012 od 9.30 hod. v zasedací místnosti č. 414c v budově 

MZe. 

Zapsal: ing. Hnízdil 

 

Přílohy: 

1) návrh NAP odeslaný do vnitřního řízení MZe. 

2) Zpráva z jednání expertní skupiny Komise k implementaci směrnice 2009/128/ES dne 18.4.2012 (k 

informaci). 


