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Zápis 
z 16. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 16. října 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Projednání pokračování další činnosti Koordinační pracovní skupiny při realizaci NAP 

schváleného vládou ČR dne 12. 9. 2012 (MZe). 

2. Zásady pro povolování přípravků na ochranu rostlin pro profesionální a neprofesionální použití 

(SZÚ, SRS). 

3. Informace o zajištění vzdělávání a vydávání osvědčení k odborné způsobilosti k nakládání 

s přípravky na ochranu rostlin (MZe, SRS).  

4. Různé. 

 

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

Ad 1) Ing. Hnízdil konstatoval, že dne 12.9.2012 vláda ČR na svém jednání schválila návrh NAP 

svým usnesením č. 660 tak, jak byl předložen na základě výsledku meziresortního připomínkového 

řízení. Vláda změnila pouze název NAP na: „Národní akční plán ke snížení používání pesticidů 

v ČR“. Ing. Hnízdil v souvislosti s přijetím NAP poděkoval všem členům KPS za výbornou spolupráci 

při jeho přípravě. Dále vyjádřil přání, že KPS bude nadále v podobné formě pokračovat jako poradní 

orgán ředitelky Odboru rostlinných komodit MZe při realizaci NAP, jak je také uvedeno v kap. 5 

schváleného NAP.  

V souvislosti s dalším pokračováním činnosti KPS bude potřebné upravit a případně formalizovat 

stávající jednací řád KPS a aktualizovat složení KPS. V tomto smyslu vyzval ing. Hnízdil přítomné 

k diskuzi resp. k návrhům na doplnění či úpravu složení KPS. V diskuzi zazněly návrhy na doplnění 

samostatného zástupce za Státní zdravotní ústav (MUDr. Trávníčková), zástupce Výzkumného ústavu 

rostlinné výroby,v.v.i. (prof. Kocourek), zástupce PRO-BIO o.s. s.r.o. (ing. Kouřil) a SOVAK (ing. 

Hušková). Všichni jmenovaní se již jednání KPS v minulosti účastnili a nadále účastnit hodlají. Dále 

bylo navrženo zastoupení svazů pro integrovanou produkci.  

Odpovědnost za plnění NAP je primárně na státní správě, tedy na MZe, MŽP a MZd a na jimi 

řízených organizacích.  Proto si každý rezort pro plnění „jeho“ úkolů bude jmenovat vlastní pracovní 

skupiny, pro plnění společných úkolů zúčastněných rezortů budou realizována společná jednání; 

garantem za společné úkoly pak bude zástupce resortu, který má převažující podíl na jejich plnění.  

Členové KPS, kteří jsou zástupci za nestátní subjekty, by se měli podílet na řešení specifických úkolů 

NAP ve spolupráci s příslušným resortem, k těmto úkolům budou přizváni také další odborníci na 

uvedenou problematiku. Celá KPS se pak bude scházet cca 2x ročně, jak uvádí NAP. Ing. Hnízdil také 

uvedl, že na plnění jednotlivých úkolů jsou vyčleněny finanční prostředky pro zúčastněné rezorty 

(kap. 5 NAP - celkem cca 33 mil. Kč ročně) s tím, že jejich čerpání by mělo být koordinováno mezi 

resorty. Podíl odpovědnosti resortů na plnění jednotlivých opatření NAP ukazuje tabulka v příloze č.1 

k zápisu. 

V diskuzi JUDr. Káčerková (SRS) uvedla, že členové KPS (hlavně zástupci státní správy) by měli mít 

při projednávání opatření NAP podporu („souhlasné zázemí“) ze strany právníků instituce, kterou 

zastupují tak, aby dojednané plnění bylo realizovatelné. Přestože tento požadavek je logický, jeho 

naplnění je problematické s ohledem na různý přístup příslušných legislativních a právních útvarů 

k uvedené problematice. Ing. Řehák, CSc. (ČSR) také připomněl, že KPS je poradním orgánem a 

nemůže tedy garantovat, že výstupy, které doporučí, budou beze zbytku realizovány. 
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Závěry: 

a) Členové KPS zašlou do 15.11.2012 své připomínky a návrhy k jednacímu řádu KPS a ke 

složení KPS. 

b) MZe zašle dotaz na instituce, jejichž zástupci se jako členové KPS přípravy NAP 

neúčastnili resp. byli neaktivní, zda se hodlají podílet na realizaci NAP. MZe dále do 

konce roku 2012 připraví aktuální jednací řád KPS a popř. jmenovací dekrety pro 

zástupce aktualizovaného složení KPS.  

 

Ad 2) Úvodem uvedla JUDr. Káčerková a ing. Ondráčková (SRS) postup, kterým jsou v SRS 

povolovány přípravky pro profesionální použití, který brání „automatickému či jednoduchému 

převodu“ přípravků hodnocených podle zrušené vyhl. č. 329/2004 Sb. jako tzv. „velkobalení“ do nové 

kategorie přípravků pro profesionální použití. Ing. Kupec (MZe) podotkl, že novela zákona č. 

326/2004 Sb. nemá přechodné ustanovení, které by toto mohlo řešit. Je třeba najít způsob přechodného 

řešení, jehož porušení sice nebude právně postižitelné, ale je třeba zejména zajistit, aby se přípravky 

(velkobalení) nedostaly oficiální cestou do rukou těm, kteří nemají odbornou způsobilost.  

Následně MUDr. Trávníčková (SZÚ) presentovala přístup SZÚ při hodnocení přípravků z hlediska 

způsobu jejich použití - prezentace je přílohou č. 2 k zápisu. Pro SZÚ jako posuzovatele toxikologie 

jsou podkladem předpisy Nařízení EU č. 1107/2009, 547/2011, 540/2011, 1907/2006 a zákony č. 

326/2004 Sb., 258/2000 Sb. s tím, že pro postup SZÚ je směrodatná žádost žadatele, kde je uvedeno, 

že jde o žádost pro profesionální použití přípravku. SZÚ klasifikuje chemické přípravky, navrhuje 

opatření do etikety, bezpečnostního listu, registrační zprávy a do evropských orgánů navrhuje (MZd) i 

MLR. Rovněž se v toxikologickém posudku vyjadřuje k požadovanému uživateli – dle žádosti 

žadatele. MUDr. Trávníčková uvedla, že do června 2011 byla SZÚ hodnocena malospotřebitelská 

balení, která nesměla obsahovat nebezpečný přípravek – bylo určeno pro použití fyzickými osobami 

bez odborné způsobilosti, riziko bylo minimalizováno, bylo možno pracovat s minimálními 

ochrannými pomůckami. Vyhl. č. 329/2004 Sb. také pracovala s balením max. 1 kg/ 1 lt. Na etiketě 

bylo dávkování na m
2 

atd. Jako pro profesionální použití byly hodnoceny přípravky s balením větším 

určeným pro polní postřiky (dávky na ha) a zejména určené pro aplikaci pojízdnými postřikovači, 

k aplikaci do skladů apod.  

SZÚ proto doporučuje: 

- uvádět kategorii uživatelů do výroku rozhodnutí SRS o povolení  

- zřetelně uvádět na etiketě nebo obalu způsob použití přípravků (profesionální/neprofesionální) 

- urychleně řešit situaci u přípravků, u kterých nebyl v rozhodnutí SRS o povolení uveden způsob 

jejich použití.  

SRS doporučuje, aby SZÚ kategorii uživatele vyznačil ve svém posudku vždy zřetelně a jednoznačně 

k uvedení do výrokové části rozhodnutí.  

Dle RNDr. Schütznera (CPPA) by SRS měla vydat postupně ale bezodkladně, „z moci úřední“ 

opravná rozhodnutí pro přípravky, u nichž žadatel svého času požádal o povolení pro určitou kategorii 

uživatelů, toto je uvedeno v toxikologickém posudku, který má SRS k dispozici. U ostatních přípravků 

toto řešit individuelně s jednotlivými výrobci (individuelní žádost). V opravném rozhodnutí stanovit 

realistický termín pro úpravu etiket, neboť výrobní lhůta přípravku s novou etiketou vzhledem 

k potřebě plánování výroby činí cca 6 měsíců, i více.  

V diskuzi se dále řešil přístup rostlinných komodit (ovoce, zeleniny,…), vypěstovaných 

neprofesionálními uživateli přípravků (zahrádkáři, záhumenkáři), do veřejné tržní sítě (zejména tzv. 

farmářské trhy) - viz opatření NAP č. 4.30. Většina diskutujících podpořila zavedení nějakého systému 

řízení rizika, které takové zboží může představovat z hlediska obsahu reziduí účinných látek přípravků 

v porovnání se zbožím pocházejícím od pěstitelů, kteří mají nakládání s přípravky řešeno na 

profesionální úrovni, tedy osobami s osvědčením o odborné způsobilosti (OZ) k nakládání s přípravky. 
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Vyšší obsah reziduí v potravinách nabízených na farmářských trzích přitom prokázalo objektivní 

testování (prof. Kocourek - VÚRV v.v.i.). Ing. Kouřil (PRO-BIO o.s. s.r.o.) požadoval proto urychlené 

řešení tohoto problému s poukazem, že nálezy reziduí ve zboží na farmářských trzích poškozují bio-

produkci, která se tam rovněž nabízí.  

Někteří diskutující považovali za dostatečnou cílenou objektivní kontrolu stavu zboží na farmářských 

trzích včetně obsahu reziduí přípravků (ze strany SZPI) namísto preventivních opatření bránících 

přístupu zboží od určitých producentů na tyto trhy. Ing. Chaloupka (OUČR) zdůraznil, že zahrádkáři 

(kterých je v ČR na rozdíl od jiných států poměrně hodně) by neměli být automaticky stavěni do 

pozice, že (pokud to není prokázáno nebo nejsou takové případy známé) kontaminují rezidui přípravků 

vodu, půdu apod. Rovněž ing. Chaloupka nesouhlasil, aby byl těmto skupinám (neprofesionálních) 

uživatelů přípravků znesnadněn či dokonce znemožněn přístup k tzv. „velkobalením“ naprosté většiny 

přípravků, a aby byli odkázáni pracovat jen se zcela nejedovatými a nedráždivými přípravky ve 

formulaci „ready to use“, které jsou velmi drahé a omezeně skladovatelné. Ing. Jugl (SRS) doporučil 

záležitost řešit s Asociací farmářských trhů. 

Závěry:  

a) SRS a SZÚ pod záštitou MZe dohodnou do 30.11.2012 jasný postup při úředním 

rozhodování, zda má být hodnocený přípravek určen pouze k profesionálnímu nebo také 

neprofesionálnímu použití - viz opatření NAP č. 4.20. 

b) MZe projedná do 31.1.2013 možnosti regulace rizik zvýšeného obsahu reziduí přípravků 

v rostlinných komoditách ve veřejné tržní síti, pocházejících od neprofesionálních 

uživatelů přípravků, se SZPI, Asociací farmářských trhů ČR a s Českým 

zahrádkářským svazem o.s. Dle výsledku MZe navrhne varianty řešení včetně 

legislativních a předloží KPS k diskuzi - viz opatření NAP č. 4.30. 

 

Ad 3) Ing. Jugl (SRS) seznámil KPS se současnými kroky SRS při přípravě školení, zkoušek a 

vydávání osvědčení o odborné způsobilosti (OZ). Byl vysvětlen také systém vydávání osvědčení i na 

žádost osob, které mají platné osvědčení na základě zkoušky, nebo splnily podmínky na základě 

vzdělání. Dále uvedl, kdo nemusí mít uvedenou odbornou způsobilost I. stupně. Ing. Gočálová (MZe) 

seznámila přítomné s postupem MZe při pověřování školících zařízení včetně odborné způsobilosti 

organizátorů. Upozornila na rozsáhlost školení (velké množství uchazečů) pro odbornou způsobilost I. 

stupně.  

V diskuzi bylo upozorněno na ustanovení § 46a zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, které 

distributorům fakticky zakazuje vydávat přípravky pro profesionální použití osobám bez osvědčení o 

OZ. V případě dopravních služeb, u nichž postačují k přepravě přípravků náležitosti vyplývající 

z jiných předpisů, však jde o příliš přísný přístup. Účastníci jednání se shodli, že nakupující by měl být 

schopen distributorovi prokázat, že má v rámci profesionálního používání zajištěno nakládání 

s přípravky odborně způsobilou osobou, ale není za tímto účelem nezbytné vydávat přípravky při 

jejich prodeji fyzicky osobě s osvědčením o OZ. 

Závěr: MZe a SRS se v rámci současného připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 

326/2004 Sb. pokusí upravit znění § 46a tohoto zákona tak, aby nebylo nutno vydávat prodávané 

přípravky pro profesionální použití pouze osobám vlastnícím osvědčení o OZ, ale aby postačilo 

prokázat oprávnění k profesionálnímu nakládání s přípravky ze strany kupujícího.  

  

Ad 4) Různé 

a) Podána informace o vydání vyhlášky č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o 

přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, a nové vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně 

včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
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rostlin. Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.11.2012. Ing. Hnízdil také informoval, že byl do 

meziresortního připomínkového řízení nyní rozeslán návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., který 

primárně řeší sloučení SRS a ÚKZÚZ. 

 

b) Ing. Hnízdil spolu s Ing. Blažkovou (SRS) informovali o záměru MZe vytvořit ještě v r.2012 

novou „vrstvu“ v LPIS se znázorněním svažitých pozemků sousedících s povrchovými vodami, na 

kterých je omezeno používání některých přípravků. Tento krok navazuje na vydání vyhlášky 

č.327/2012 Sb. - viz ad a). Bylo zdůrazněno, že půjde pouze o pomůcku jak pro profesionální 

uživatele přípravků, tak pro kontrolní orgány, nikoliv o referenční a závaznou hodnotu, podle níž 

by bylo rozhodováno v rámci kontrol C-C. 

 

c) Další 17. jednání KPS pro NAP bude dne 11. prosince 2012 (úterý) od 9.30 hod. v zasedací 

místnosti č. 413 v budově MZe. Na programu bude mj. diskuze k rozlišení případů, kdy jde o 

biocidy a kdy o přípravky. 

 

Zapsal: ing. Kupec, ing. Hnízdil 

 

Přílohy:  

1) Podíl resortů MZe, MZd a MŽP na plnění NAP v ČR. 

2) Přípravky na ochranu rostlin - profesionální a neprofesionální použití (presentace SZÚ) 


