
 

 

 

 

Odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR  

„Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání 

s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin“ 
                                                                          

Datum konání: 14. listopadu 2013 

Místo konání: Ministerstvo zemědělství Praha 

 

 

Dne 14. 11. 2013 se konal v budově Ministerstva zemědělství v Praze odborný seminář na 

téma „Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od 

použitých přípravků na ochranu rostlin“. Seminář se konal v rámci realizace Národního 

akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR (NAP), schváleného vládou ČR dne 12. 

9. 2012. Seminář byl zejména určen pro dovozce, výrobce a distributory přípravků na 

ochranu rostlin (POR) a zástupce všech uživatelských skupin POR a byl zaměřen na 

vysvětlení  

- požadavků na označování POR tak, aby byla v návodu k jejich použití zajištěna 

dostatečná srozumitelnost a jednoznačný výklad textu (opatření NAP č. 4.4.), 

- povinností profesionálních uživatelů POR, pokud jde o nakládání resp. likvidaci obalů 

od přípravků (opatření NAP č. 4.24.). 

Seminář sestával z odborných přednášek (viz níže) a navazující tématické diskuze. Semináře 

se kromě přednášejících zúčastnilo celkem 74 účastníků, z toho 27 zástupců ze státní 

správy, 18 zástupců ze zemědělských podniků, 11 poradců, 10 zástupců distributorů přípravků 

na ochranu rostlin a 8 zástupců nevládních neziskových organizací.  

 

Byly předneseny tyto prezentace: 

 

 Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP – MUDr. 

Zdeňka Trávníčková, CSc., Státní zdravotní ústav. 

 Náležitosti uváděné v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin (POR) z hlediska 

jejich praktického používání a odpovědnosti za jejich označování – Ing. Pavel Minář, 

Ph.D., Státní rostlinolékařská správa. 

 Platné zákonné požadavky na nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu 

rostlin a systém státní kontroly – Ing. Veronika Jarolímová, Česká inspekce životního 

prostředí. 

 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a systém sdruženého plnění EKO-KOM – Lukáš 

Beránek, EKO-KOM, a.s. 

 

Prezentace přednášejících a abstrakty přednášek jsou k dispozici ZDE. 

 

 

Diskusní blok k tématu: Označování přípravků na ochranu rostlin: 

- Povinnost nového označování etiket POR se týká producentů a za její dodržování 

odpovídají i prodejci POR. K tomuto sdělení nebyly vážné připomínky.  

- Účinné látky POR registrované podle národní legislativy o povolování hnojiv. Dle 

zástupců SRS v současné době probíhá na toto téma diskuse mezi Evropskou komisí a 



 

 

 

 

ČR. Stávající unijní legislativa nestanoví jasné požadavky na registraci hnojiv; hnojivo 

tak může obsahovat 99,9% látek určených k přímé výživě rostlin a 0,1% látek, které 

zajišťují zvýšení příjmu hnojiva rostlinou (kořeny). Dle záměru Komise se má vytvořit 

kategorie tzv. „biostimulátorů“ s vlastní legislativou. 

- Obtíže při pochopení velkého množství požadavků pro používání POR. Existuje velké 

množství omezení i doporučení při praktickém používání POR (např. použití 

protiúletových trysek, posouzení svažitosti pozemku, problematika ochranných 

vzdáleností, omezení na ochranu včel) a je obtížné je správně interpretovat ze strany 

zemědělce přímo aplikujícího POR. Dle zástupce SRS jsou však tato omezení 

podmínkou, aby vůbec mohl být daný POR povolen; přitom nelze připustit ohrožení 

zdraví lidí nebo necílových organismů. Zemědělec přímo aplikující POR je také řízen 

agronomem resp. osobou s osvědčením II. stupně odborné způsobilosti k nakládání 

s POR. Současná legislativa je také poměrně pragmatická např. ohledně posuzování 

použití POR na okrajích pozemků. 

- V oblasti ochrany včelstev před negativním působením POR byl v roce 2013 

vypracován návrh na zavedení specifické vrstvy v databázi LPIS se zakreslením 

umístění včelstev ze strany včelařů tak, aby zemědělci mohli efektivně informovat 

včelaře o zamýšlené aplikaci POR. Návrh může být však realizován až na základě 

novelizace zákona o zemědělství a zákona o rostlinolékařské péči. 

- V oblasti aktualizace hranic ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) probíhá živá 

 komunikace mezi MZe a MŽP. Problémem  je např. skutečnost, že vodoprávní orgány 

nemají  uloženu zákonnou povinnost hlásit případné změny OPVZ na MŽP. 

V současnosti lze očekávat zahájení projektu MŽP, který má řešit aktualizaci OPVZ 

komplexně. 

- Problémem je dále např. stanovení břehové čáry u vodních ploch, kde dochází ke 

změnám ve výši hladiny a tím i k zaplavování bezprostředního okolí (rybníky, 

přehrady). Také svažitost pozemků - je sice uvedena v databázi LPIS, ale často tento 

zákres neodpovídá realitě; v takových případech je třeba nesoulad řešit jednáním na 

místě.  

 

Diskusní blok k tématu: Požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na 

ochranu rostlin: 

- Jakým způsobem lze „neutralizovat“ rizika použitých obalů od přípravků na ochranu 

rostlin? Odstranění zbytků účinné látky POR např. trojnásobným vypláchnutím 

použitého obalu zemědělcem dle zástupkyně ČIŽP objektivně nedokládá odstranění 

nebezpečnosti obalu. Z pohledu zemědělce by takový postup byl také zřejmě 

nákladnější než stávající způsob likvidace obalů za předem stanovených a schválených 

podmínek (schválená spalovna). Jednak se tím odstraní nejistota z hlediska 

bezpečnosti/nebezpečnosti obalu a dále případné komplikované třídění, aby nedošlo ke 

smíchání obalů z různých surovin a problémům při recyklaci. Dle zástupkyně SRS 

vyplachování obalů s následnou recyklací uplatňují např. v Irsku, ale s následnou 

kontrolou kvality; namátkou se otevírají obaly a stanovují případná rezidua účinných 

látek POR. 

- Na dotaz, aby producenti a distributoři POR měli zákonnou povinnost zajistit 

bezrizikové nakládání s použitými obaly od POR, zástupkyně ČIŽP uvedla, že je 



 

 

 

 

nezbytné přistupovat ke všem původcům odpadu stejným způsobem. Dle zástupce 

EKO-KOM, a.s., pokud firmy nemají povinnost zpětného odběru obalů, je třeba obaly 

shromažďovat (nejlépe prostřednictvím schválených zařízení) a energeticky využívat 

ve spalovnách. 

- Jiné řešení nakládání s obaly od POR než jejich (současné) bezpečné spalování musí 

být založeno na analýze podobného řešení v dalších státech a porovnání s reálnými 

podmínkami v ČR.                            

 

Závěr semináře 

Seminář splnil cíl informovat odbornou veřejnost s problematikou označování přípravků na 

ochranu rostlin a s nakládáním s použitými obaly od přípravků. V rámci diskusí byly 

otevřeny i některé problémy nepřímo související s tématy semináře, ale důležité pro správné 

postupy při aplikaci přípravků (ochrana včel, neaplikování přípravků na okrajích pozemků 

aj.).  

V oblasti nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin je účelné, aby tento 

problém řešila společná pracovní skupina MŽP a MZe. Pro tuto diskuzi je třeba 

doložit/kvalifikovaně odhadnout množství obalů, kterých se to týká, a mít k dispozici 

analýzu zkušeností s nakládáním s obaly od přípravků v dalších členských států EU.  

Záměrem Ministerstva zemědělství je v souladu s cíly „Národního akčního plánu na snížení 

používání pesticidů v ČR“ nadále pokračovat v pořádání podobných odborných seminářů 

včetně vydávání odborných informací tématicky zaměřených na bezpečné používání 

přípravků.  

 


