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Zápis 
ze 17. jednání Koordinační pracovní skupiny (KPS) pro přípravu Národního akčního 

plánu (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR 
 

 
Datum konání: 11. prosince 2012 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství 

Přítomni: viz presenční listina 

 

 Program:  

1. Návrh harmonogramu plnění opatření NAP v gesci MZe pro rok 2013  

2. Akreditované zemědělské poradenství v ochraně rostlin a příprava poradenských center v ochraně 

rostlin - aktuální vývoj - opatření NAP č.4.3. Opatření k omezení rizik pro zdraví lidí a životní 

prostředí, vycházejících z posuzování pomocných rostlinných přípravků povolovaných podle 

zákona o hnojivech - aktuální vývoj - opatření NAP č.4.5.  

3. Různé: 

a. Mezinárodní konference k zamezení uvádění padělků přípravků na ochranu rostlin na trh 

v EU 

b. Implementace směrnice 2009/128/ES a systém cross-compliance - výstupy z expertní 

pracovní skupiny Komise  

 

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

Ad 1) Ing. Hnízdil informoval přítomné, že byl požádán ekonomický úsek MZe o zaslání žádosti MZe 

na MF o mimořádné přiznání financí pro plnění úkolů MZe v rámci NAP pro rok 2013. Obdobnou 

žádost by tedy měly uplatnit i rezorty životního prostředí a zdravotnictví. Proto jim byl zaslán návrh 

dopisu s tím, aby učinily obdobný krok jako MZe. Tak je větší pravděpodobnost vyhovění žádosti ze 

strany MF. Po uzávěrce jednání: MZe se nakonec rozhodlo pro rok 2013 nežádat MF o částku na 

pokrytí vícenákladů k plnění NAP v roce 2013. 

Ing. Hnízdil dále seznámil přítomné s tabulkou opatření pro rok 2013 s tím, že požádal přítomné o 

aktivní spolupráci, případně návrh odborníků, kteří by mohli být členy pracovních skupin pro plnění 

jednotlivých úkolů v tematických skupinách úkolů, které uvedl takto: 

a) Monitoring a kontrola. Monitoring je v  úřadech, které ho zajišťují, často založen na jiné metodice, 

úřady které pořizují podobný monitoring, o sobě často vzájemně nevědí a tak dochází k dublování 

pořizování některých podkladů. 

b) Osvěta. Je třeba zlepšit komunikaci s výrobci přípravků na ochranu rostlin (POR) mj. k naplnění 

nařízení Komise č. 547/2011/ES, které stanoví požadavky na označování POR; dále je prioritní 

zajistit uveřejnění metodických pokynů pro IOR. Přímo ze strany MZe bude v roce 2013 

organizován seminář pro profesionální uživatele k aplikaci POR ve veřejné i soukromé zeleni a 

seminář pro profesionální uživatele POR k nakládání s obaly. 

c) Poradenství - viz bod 2 jednání. 

d) Legislativa – bude řešena zejména problematika u POR povolených podle zákona o hnojivech a 

zefektivnění boje proti padělaným POR. 

e) Koncepční a metodické úkoly – např. dořešení snížení rizik přímo konzumovatelných potravin 

(zelenina, ovoce) na farmářských trzích od tzv. „zahumenkářů“. Některé úkoly byly navrženy jako 

tzv. funkční úkoly MZe, plnění závisí na rozpočtu MZe na tyto úkoly. Ing. Řehák upozornil na 

dohodu mezi ČSR a SRS při přípravě reedice metodické příručky pro ochranu polních plodin (z 

roku 2008) jako podporu MP pro IOR. Na dotaz Ing. Šreibera, jak budou připomínkovány tyto 

metodiky, bylo sděleno, že v souladu se zněním NAP budou návrhy texty konzultovány se zástupci 

všech významných pěstitelských svazů. 
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V diskuzi k tomuto bodu uvedl prof. Kocourek, že odbor rostlinolékařství  ČAZV je připraven se 

podílet na plnění úkolů NAP souvisejících s výzkumem a poradenstvím. U potravinářské problematiky 

se nabízí možnost zapojit Vědecký výbor fytosanitární a pro životní prostředí (VVFaŽP), který je 

řízen Úřadem pro bezpečnost potravin; je tak nutno kontaktovat vedení tohoto úřadu.  

 

Závěry: 

a) Členové KPS zašlou ing. Hnízdilovi svůj zájem na zapojení se do řešení tematických skupin 

úkolů NAP tak, jak jsou uvedeny v přílohách k bodu 1), případně navrhnou další odborníky.  

b) Ing. Hnízdil požádá Úřad pro bezpečnost potravin o zapojení VVFaŽP do řešení vybraných 

úkolů NAP.  
 

Ad 2) Ved odd. vzdělávání a poradenství na MZe Ing. Dvořák seznámil účastníky s rozšířením 

akreditovaného poradenství o rostlinolékařské poradenství. Poděkoval za spolupráci ÚZEI a ČSR při 

uskutečnění dvou běhů školení k uvedené akreditaci s tím, že se přihlásilo 14 již akreditovaných 

zemědělských poradců (2 následně odstoupili) a 12 nových žadatelů (2 byli odmítnuti pro 

nedostatečné vzdělání, resp. střet zájmů). Průběh a úroveň kurzů byla kladně hodnocena. 

Bude následovat v lednu 2013 další kurz pro nové poradce se zaměřením na standardní universální 

znalosti akreditovaných zemědělských poradců. Do konce března 2013 musí zájemci odevzdat 

projekty a po jejich obhajobě budou dle výsledků zájemci akreditováni. Uvedený postup umožní 

rostlinolékařským poradcům zasáhnout již do sezony v roce 2013.  

 

Dále ing. Dvořák přiblížil ideu poradenských center (PC); vznikl materiál s návrhem na zřízení 

poradenských center (již jako výstup z úkolů NAP), z původně navrženého počtu 12 center je 

reálnějších současně navrhovaných 7 center. 

Na dotaz Ing. Ulricha (ZS ČR) sdělil ing Dvořák, že PC jsou nyní zamýšlena jen pro rostlinolékařské 

poradenství, na budování center zaměřených obecně na rostlinnou produkci nejsou finanční 

prostředky. Ing. Ulrich upozornil, že tato centra by neměla být omezena jen na rostlinolékařství a ZS 

ČR případně v tomto ohledu uplatní připomínky. Otázkou je totiž mj. udržitelnost center do budoucna, 

kofinancování z EU bude postupně snižováno a rušeno. Ing. Hnízdil uvedl, že EU bude „dotovat“ 

poradenská centra maximálně 5 let, je proto zásadní jejich trvalá životaschopnost. Odkázal na příklady 

ze zahraničí, např. v Německu tato centra fungují již více let a slouží jako odborná základna pro 

poradce. Je tak vhodné analyzovat, kolik center funguje v Německu atd., abychom nešli cestou 

maximalizace na úkor odbornosti. Na příklad Německa odkázal také ing. Řehák. 

Prof. Kocourek a další v diskuzi zmínili jako řešení úkolu poradenských center soustředit se na 

podporu stávajících poradenských aktivit v rámci existujících výzkumných pracovišť pod 

výzkumnými ústavy a univerzitami; zdůvodnění k tomu připraví odbor rostlinolékařství ČAZV.      

Pro poradenství by přicházelo v úvahu 8 výzk. ústavů a 2 zemědělské univerzity. 

RNDr. Nedělník ocenil zahájení akreditace rostlinolékařských poradců, zmínil však, že informace o 

možnosti školení však nebyly dostatečně zveřejněné. Příště je třeba více avizovat připravované kurzy.  

Ing. Dvořák doplnil, že program rozvoje venkova (PRV) počítá s cca 70 mil. Kč, z toho na PC by 

mohlo jít do 10% financí, což by nemělo ohrozit PRV. Pokud budou poradenská centra realizována 

prostřednictvím PRV, budou zveřejněny specifické podmínky (co to bude za střediska, kdo může být 

žadatelem ve vztahu k regulím ústavů …). 

O odbornou specifikaci PC bude požádán příslušný odborný útvar MZe (odbor rostlinných komodit), 

bude nutno řešit také případnou specializaci PC např. u plodinových VÚ. Ing. Dvořák, je třeba tento 

požadavek uplatnit na MZe, nevyplývá ze žádných materiálů. 
 

Závěr: MZe bude při přípravě koncepce poradenských center pro ochranu rostlin úzce 

spolupracovat se zástupci nevládních organizací (zejména pěstitelských asociací a ORL ČAZV) 

a vezme v úvahu připomínky vznesené na jednání KPS.  
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Ad 3) Ing. Hnízdil zmínil vývoj jednání na toto téma na MZe se závěrem, že přinejmenším úč. látky 

POR zapsané v příloze k Nařízení Komise č. 540/2011/ES musí být primárně povolovány jako POR a 

nikoliv jako součástí hnojiv; je připravena v tomto smyslu také novela zákona o hnojivech včetně 

přechodného období. K tomu vystoupila MUDr. Trávníčková s tím, že příloha Nařízení Komise č. 

540/2011/ES není zdaleka kompletní. Ing. Rosenkranc uvedl, že je třeba zachovat povolování 

stimulátorů v rámci hnojiv. Dle prof. Kocourka se v rámci testování hnojiv často zkoušejí hnojiva 

s negativnějšími dopady na necílové organismy ve srovnání s obdobnými POR. Dle ing. Kazdy by 

každá látka, která ovlivňuje rostliny jinak než jako živiny, měla být POR. Zazněla také obava, že 

výrobci hnojiv následně mění jejich složení odlišně od povolené registrace na ÚKZÚZ, proto by mělo 

být ověřeno, jak ÚKZÚZ provádí postregistrační kontroly hnojiv.  

Dále Ing. Hnízdil informoval v tomto bodě o legislativním procesu novely zákonů souvisejících se 

slučováním SRS a ÚKZÚZ. V ustanovení zákona o rostlinolékařské péči k letecké aplikaci POR MŽP 

požaduje, aby místo ČIŽP bylo orgánem, který se vyjadřuje k podmínkám udělování výjimek, přímo 

MŽP nebo obce s rozšířenou působností. Dle připomínky AK ČR bude pravděpodobně upraven § 46a  

odst. 3, písm g) zákona o rostlinolékařské péči 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 (viz také závěry k bodu 3. jednání KPS 

dne 16.10.2012).  

Na dotaz Ing. Řeháka poskytl Ing. Hnízdil informaci k závěrům jednání dne 6.12.2012 mezi MZd, 

MZe, SRS a SZÚ k problematice POR pro profesionální použití. Ing. Řehák upozornil, že tuto 

problematiku dobře řeší německé právní předpisy.  

 

Ad 4) Různé 

a. Ing. Hnízdil stručně informoval o konání mezinárodní konference k zamezení uvádění padělků 

přípravků na ochranu rostlin (POR) na trh v EU v listopadu 2012, které se účastnila rovněž 

delegace ČR se zástupci MZe, SRS a GŘ cel. Přestože dosud oficiální závěry konference nejsou 

dostupné, bylo konstatováno, že řešení problematiky padělků POR naráží zejména na nutnost 

respektování pravidel jednotného celního prostoru, kde se často příslušné orgány ČS EU nedozví o 

propuštění zásilky POR do EU s tím, že zásilka je deklarována jako pouze transitující územím EU. 

Takové zásilky však mohou být později použity na území EU. V roce 2013 má EUROPOL a 

Komise organizovat „týden boje proti padělkům POR“. Bližší informace však nejsou známy.  

Dle RNDr. Schütznera chybí dostatečná provázanost mezi SRS, Policí ČR a celní správou. Ing. 

Rosenkranc uvedl, že zemědělci se obávají oznámit podezřelý POR, aby nebyli sami postiženi 

sankcí. Zápis ze samostatného jednání na toto téma dne 10.12.2012 - viz příloha.   

 

b. Ing. Hnízdil omluvil absenci RNDr. Novákové (SRS) s tím, že informace o výstupech z expertní 

pracovní skupiny Komise týkajících se implementace směrnice 2009/128/ES a systému cross-

compliance budou dostupné prostřednictvím zprávy z tohoto jednání (viz příloha k zápisu). 
 

c. Ing. Šreiber se dotázal na pozici KPS k problematice ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) 

s odkazem na veřejně presentované názory, že současná OPVZ jsou často 5 – 10 x větší než je 

nutné a také větší než za srovnatelných podmínek jinde v EU. Dále uvedl, že často dochází k 

chybám, do OPVZ je zařazeno více pozemků, než je uvedeno v rozhodnutí vodoprávního orgánu. 

K  přehodnocení OPVZ u podzemních vodních zdrojů musí mít dle novely vodního zákona 

vodoprávní orgán hydrogeologický posudek (dříve to nebylo podmínkou). To však znamená další 

náklady a kapacitu hydrogeologů pro vypracování těchto posudků. V ČR převažují povrchové 

vodní zdroje, u těch postupně také musí dojít k přehodnocení. V případech zařazení více pozemků 

do OPVZ se jedná zejména o dříve vyhlášená PHO (jako individuální právní akty jsou platné až 

do jejich zrušení či přehodnocení), kde se hranice stanovovaly zpravidla v měřítku 1:2880  dle 
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hranic honů a nikoliv pozemků (parcel). Pokud je nejasné stanovení hranice v LPIS, rozhodující je 

rozhodnutí vodoprávního orgánu. 

Ing. Hnízdil rekapituloval postup MZe v létech 2010-11 s tím, že MZe poskytlo cca 1 milion Kč 

pro VÚ vodohospodářský T.G.M. pro převod údajů do LPIS, přestože za aktualizaci OPVZ 

odpovídá MŽP. Stanovisko NAP k OPVZ je zřejmé z formulace opatření pod body 4.3.2 

s plněním do února 2015 a 4.45 s plněním do února 2016. 

 

d. Ing. Kazda upozornil, že školení zemědělců o protierozních opatřeních je v rozporu s jinými 

zásadami dalších programů včetně NAP. Ing. Hnízdil k tomu podotkl, že tento problém vychází 

mj. přímo z mnohdy protichůdných opatření uvedených v platné unijní legislativě.  

 

e. Prof. Kocourek informoval o mezinárodní konferenci „Pesticide Use and Risk Reduction for 

future IPM in Europe“ na téma rozvoje výzkumu v oblasti integrované ochrany rostlin v kontextu 

implementace směrnice 2009/128/ES, pořádané v březnu 2013  v Riva Del Garda (Itálie). 

 

f. Další jednání KPS pro NAP bude dne 19. března 2013 (úterý) od 9.30 hod. v zasedací místnosti č. 

413 v budově MZe.  
 

 

 
Zapsal: ing. Kupec, ing. Hnízdil 

 

Přílohy:  

1) Podíl resortů MZe, MZd a MŽP na plnění NAP v ČR (3 dokumenty). 

2) Zápis z jednání o možných společných národních opatřeních k zamezení uvádění nelegálních přípravků 

na ochranu rostlin na trh v ČR, ze dne 10.12.2012. 

3) Zpráva z jednání Pracovní skupiny expertů ČS EU ke směrnici EP a Rady 2009/128/ES, konaného 25-

26. 10. 2012. 


