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Zápis 
z 15. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 7. srpna 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Projednání došlých připomínek k verzi návrhu NAP určené pro meziresortní připomínky a 

veřejnou diskuzi (MZe). 

2. Různé. 

 

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

Ad 1) Ing. Hnízdil informoval přítomné, že dne 6.8.2012 skončila lhůta pro možnost poslat 

připomínky k návrhu NAP v rámci meziresortního řízení, koncem července pak lhůta pro zasílání 

připomínek z veřejné diskuze. K datu konání jednání tak celkem 10 úřadů a institucí zaslalo 

připomínky v rámci meziresortního řízení (z toho 5 poslalo připomínky zásadní), a celkem 6 subjektů 

poslalo připomínky v rámci veřejné diskuze. Dále byly na jednání projednány zásadní připomínky 

MŽP, MZd, MŠMT a MF a připomínky ZS ČR a AK ČR. Převážná většina těchto připomínek byla 

přijata, část byla vysvětlena nebo akceptována jinou než navrženou formou.  

Záznam z diskuze: 

 K připomínce MŽP na úpravu textu ohledně kompenzace zemědělcům za omezené používání 

pozemků v OPVZ a v CHÚ konstatováno, že zdroje takové kompenzace již existují a pochází ze 2 

zdrojů:  státní dotace (MZe), v případě OPVZ úhrada od vodoprávních orgánů. Je proto třeba 

vycházet z těchto již zavedených postupů.  

 Návrh MŽP na doplnění analýzy možnosti „zavedení vhodných ekonomických nástrojů např. 

ekologická daň jako možné netechnické opatření“ ing. Hnízdil doporučil konkretizovat tak, aby 

jasně vyjadřoval souvislost s používáním toxikologicky nevhodných přípravků (namísto termínu 

„ekologická daň“). 

 Přijat návrh MŽP na adresné přiřazení indikátorů plnění dílčích cílů k jednotlivým dílčím cílům 

s tím, že některé budou obecné se vztahem k více cílům. Indikátor výměry OPVZ by měl být 

vztažen k počtu vzorků s rezidui ve vodách. 

 K nové formulaci MŽP kvantitativního ukazatele plnění NAP v oblasti ochrany vod doporučeno 

uvést pojem „Environmentální kvalita“ do slovníčku. Ing. Rosenkranc navrhl přitom zohlednit 

zkreslení vlivem tzv. „staré zátěže“ - uvolňování reziduí již nepovolených přípravků.  

 K připomínce MZd o způsobu kontroly aplikace přípravků při údržbě soukromé zeleně 

vysvětleno, že tato kontrola se ze strany SRS zaměřuje na všechny profesionální uživatele 

přípravků bez ohledu, jaký typ rostlin je ošetřován. Ing. Horák, předseda SKF ČR navrhl oslovit 

k tomuto tématu také „Společnost pro zakládání a tvorbu zeleně“ a Svaz školkařů ČR. 

 V diskuzi o hranici mezi používáním přípravků na OR a biocidů (připomínky MZd) upřesněno, že 

záleží zejména na účelu použití pesticidu (tj. zábrana škod na kvalitě a kvantitě rostlinné produkce 

= potlačení škůdce rostlin xx deratizace v zájmu ochrany zdraví lidí), již sekundárně na 

podmínkách nebo místě použití pesticidu. V tomto smyslu také bude upraven návrh NAP. 

Zástupce SZÚ následně zaslal příručku Komise k rozlišování těchto situací (přiloženo k zápisu). 
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 Ing. Ulrich (ZS ČR) vysvětlil připomínku ZS, že EZ a IP jde nad rámec obecných zásad IOR, jak 

je uvádí směrnice 2009/128/ES. Dohodnuto, že MZe provedeno alespoň orientační posouzení 

legislativy EU k EZ a požadavků EU na IOR a dle výsledku bude věta případně upravena. ZS 

rovněž dává na zvážení, aby byly jako kvantitativní ukazatel plnění použity počty vzorků potravin 

s rezidui přípravků nad MLR, nicméně vyčká na diskuzi se SZPI. 

 Zásadní připomínky MŠMT směřovaly k vyjasnění pojmů a potřebě konzultovat případné úpravy 

výukových osnov apod. přímo se školami a universitami a nikoliv přes MŠMT. Upřesněno, že 

jakékoliv úpravy náplně studia, např. studijní programy apod., podléhají schválení Akreditační 

komisí. 

Závěr: Ing. Hnízdil doplní vypořádání připomínek o návrhy na vypořádání všech došlých 

připomínek resortů i z veřejné diskuze, doplní závěry učiněné na jednání KPS a rozešle členům 

KPS k vyjádření. Část připomínek týkající se zejména finančních otázek plnění NAP bude 

řešena přímo mezi zástupci resortů MZe, MZd, MŽP a MF.  

 

Ad 2) Různé 

a) Na dotaz ing. Šreibera vysvětlil zástupce SRS ing. Beránek, že plodinové metodické postupy 

doporučené k zavedení obecných zásad IOR začne SRS uveřejňovat na svém webu až po jejich 

projednání se zástupci asociací a plodinových svazů tak, jak je také navrženo v NAP. První návrhy 

metodik se očekávají v polovině roku 2013. V současnosti je prioritou připravit pokyny pro řepku 

a obiloviny. 

b) Další 15. jednání KPS pro NAP bude pravděpodobně dne 16. října 2012 od 9.30 hod. v zasedací 

místnosti č. 413 v budově MZe. 

 

Zapsal: ing. Kupec, ing. Hnízdil 

 

Příloha: Manual of decisions for implementation of directive 98/8/EC concerning the placing on the market of 

biocidal products. 


