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1. Hlavní změny v povolování přípravků 

  

 Oblast povolování a používání přípravků na ochranu rostlin se ode dne 14. června 

2011 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009. Tento předpis přinesl 

výrobcům a dovozcům možnost podat žádost o povolení přípravku současně ve všech zemích 

EU, v nichž chtějí přípravek uvést na trh. Úřady, jimž byla žádost podána, jsou povinny 

spolupracovat při hodnocení dokumentace a rozhodnutí je tak dosaženo v těchto zemích 

přibližně ve stejné době. Předpisem byly sjednoceny i lhůty pro délku řízení. Nový systém 

neodstranil závislost na volbě výrobců, kteří nebudou chtít distribuovat stejné přípravky ve 

všech zemích EU, nebo alespoň ve všech zemích jedné ze tří zón. Hlavním důvodem, proč 

Evropská komise tento stav akceptovala, byl ohled na lokální producenty, kteří chtějí 

přípravek prodávat jen v jedné zemi a v jejichž finančních možnostech není vytvářet 

dokumentaci pro celou EU a platit povolovací poplatky ve všech zemích. 

 Na nové nařízení reagoval český právní řád novelou zákona č. 326/2004 Sb., o 

rostlinolékařské péči, která nabyla účinnosti 1. září 2011 pod č. 245/2011 Sb. Část, vztahující 

se k přípravkům na ochranu rostlin byla oproti předchozímu textu silně redukována, protože 

nové nařízení je předpisem přímo aplikovatelným, který nesmí být přenášen do národní 

legislativy.  

 I nadále je podmínkou pro použití nebo prodej přípravku to, že musí být povolen 

v dané zemi. Není tedy možno automaticky použít v Německu přípravek povolený pouze 

v Nizozemí nebo v České republice. Předpokladem pro povolení je zohlednění zemědělských 

a environmentálních podmínek, souvisejících právních předpisů dané země (např. v oblasti 

zdrojů pitné vody, hygieny práce, ochrany životního prostředí apod.) a stanovení návodu 

k použití v úředním jazyce. Členská země, na jejímž území je přípravek používán nebo 

prodáván, musí mít k též dispozici dokumentaci o analytických metodách pro stanovení 

účinné látky a o složení přípravku, neboť jinak by byla znemožněna kontrolní činnost 

(kontrola složení a kvality a identifikace originálního výrobku). 

 Česká republika nicméně využila všech možností, které nové nařízení poskytuje pro 

řešení chybějící chemické a biologické ochrany u některých plodin a škodlivých organismů. 

Státní rostlinolékařská správa získala možnost řešit tyto případy i bez podání žádosti výrobce 

či distributora (ex offo) i na základě podnětu zemědělské veřejnosti. Případy řešené ve 

veřejném zájmu jsou podle zákona zpracovány jak SRS, tak i Ministerstvem zdravotnictví bez 

úhrady nákladů za odborné hodnocení. Podněty a žádosti se podávají SRS, která samostatně 

zajišťuje komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví. Podněty je vhodné předávat 

prostřednictvím zemědělských sdružení, aby bylo zajištěno, že jde z pohledu pěstitelů o 

skutečné priority.  

 

2. Omezení v návodu k použití 

 

 Vstup do Evropské unie přinesl povinnost postupného přehodnocování všech 

přípravků a uvedení jejich povolení do souladu s požadavky evropských předpisů. Termíny 

přehodnocení (tzv. reregistraci nebo přeregistraci) přípravků s konkrétní účinnou látkou 

stanovuje Evropská komise. První kolo revizního programu by měl být dokončeno do konce 

roku 2014. Kromě toho se podmínky použití přípravků mění i na žádost držitele registrace. 

Takových žádostí je ročně předkládáno několik desítek.   



 Pěstitelé někdy podléhají názoru, že se v povolovacím řízení nejdříve rozhodne o 

povolení přípravku a teprve poté se stanovují omezení dle úvahy SRS nebo MZe. To 

neodpovídá skutečnosti. Aby mohl být přípravek povolen v členské zemi EU, musí rizika 

spojená s jeho použitím splnit harmonizovaná kritéria. Omezení použití se stanovuje v případě 

tří situací: 

a) v souladu s údaji v podané žádosti (žadatel např. na počátku řízení stanoví, že 

přípravek má být použit např. maximálně 2x). Splnění kritérií pro povolení se pak 

provede pouze pro tento rozsah a údaje na etiketě tomu musí odpovídat. 

b) na základě předložených dat je zjištěno, že přípravek nesplňuje kritéria pro povolení 

(např. množství účinné látky, které se dostane např. smyvem do povrchové vody je o 

50 % vyšší, než je přípustné). V takovém případě se zkoumá, zda je splnění kritérií 

možno dosáhnout omezením použití, např. snížením dávky, omezením počtu aplikací 

nebo stanovením bezpečné vzdálenosti od povrchové vody. Pokud je takové omezení 

možné a žadatel s ním souhlasí, je možno jej využít a přípravek takto povolit. 

c) omezení je se souhlasem žadatele použito jako překlenutí chybějících podkladů, aby 

bylo možno přípravek povolit.  
 

Omezení se tedy stanovuje proto, aby bylo riziko z použití sníženo na přijatelnou mez a aby 

přípravek mohl být podle kritérií EU povolen.  

 

 

3. Plnění požadavků návodu k použití přípravků 

 

Dávka přípravku 

Dávka uvedená v návodu k použití je podle nařízení 1107/2009 dávkou maximální 

přípustnou. To znamená, že je možno použít tuto dávku, nebo jakoukoli dávku nižší. 

Maximální dávka ovšem být překročena neměla a pěstitel by měl aplikaci provádět tak, aby 

překročení předcházel. Na straně druhé, se při kontrole ve většině případů vychází ze 

záznamů o spotřebě, které vede pěstitel. Tyto záznamy jsou vždy zatíženy určitou chybou při 

výpočtu dosažené dávky na pozemku. Důvody jsou obecně známy (nepřesnosti při měření, 

nepřesnost při určení ošetřené plochy, zbytky aplikační kapaliny v postřikovači, úlet aplikační 

kapaliny, přestřiky ošetřovaných pásů aj.). Při kontrole evidence spotřeby zaměstnanci SRS 

berou tyto vlivy do úvahy. Evidovaná odchylka do 10% oproti maximální povolené dávce se 

automaticky považuje za chybu měření a výpočtu, nikoli jako důkaz o překročení povoleného 

dávkování. Nehovoříme tedy o toleranci při překročení dávky, ale o chybě při výpočtu dávky.  

   

Omezení počtu aplikací 

Pokud je v návodu k použití uvedeno omezení počtu aplikací bez návaznosti na vývoj 

rezistence (např. „Max. počet aplikací: 2x v plodině“), jedná se o povinnou podmínku při 

aplikaci, kterou je třeba dodržet a která může být předmětem kontroly. Její splnění totiž 

zajišťuje, že aplikace odpovídá kritériím pro povolení. Omezení má většinou souvislost 

s ochranou podzemní vody nebo ji žadatel uvedl už při podání žádosti a tím na ní bylo 

navázáno celé posouzení bezpečnosti přípravku.  

 

Omezení počtu aplikací v souvislosti s rezistencí („antirezistentní strategie“) 

Věty, které vyzývají k dodržení určitého počtu aplikací, uvozené slovy „K zabránění vzniku 

rezistence neaplikujte…“ považuje SRS za informativní a nejsou předmětem kontrol a sankcí. 

Hlavním důvodem je, že využívání antirezistentních strategií bude řešeno v rámci obecných 

zásad integrované ochrany, které budou povinně aplikovány až po 1. 1. 2014.  

 



Ochranné vzdálenosti s ohledem na ochranu vodních organismů 

U řady přípravků je při aplikaci stanovena ochranná vzdálenost od povrchové vody, aby 

nedošlo k úletu a následně průsaku nebo smyvu chemikálií v  množství, které by přesáhlo 

kritéria přijatelnosti. Příkladem je věta: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte 

úlet dodržením ochranného pásma x metrů vzhledem k povrchové vodě. 

Uživatel je povinen toto omezení respektovat. Ve vydávaných povoleních jsou uvedeny 

možnosti redukcí při použití protiúletových zařízení v přehledné tabulkové podobě a pěstitel 

se je tak doví přímo z etikety přípravku.  

Ochrana vodních zdrojů je prioritou Evropské unie i ČR, která se promítá do souvisejících 

právních předpisů. V zemích jako Irsko, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Belgie aj. je 

kontrola dodržování ochranných vzdáleností k povrchové a podzemní vodě součástí kontrol 

cross-compliance. Standardně se odebírají vzorky půdy z ochranných pásů a posuzuje se, zda 

nedošlo k jejich ošetření. V ČR je možno vzdálenosti stanovené větou SPe3 od roku 2011 

redukovat při použití protiúletových trysek obdobně, jako je tomu v řadě zemí na západ a jih 

od nás.  

 

Ochranné vzdálenosti pro ochranu necílových členovců a rostlin 

Používají se omezení ve formě ochranných vzdáleností od okraje pozemku nebo od 

nezemědělské půdy, v nichž by přípravek neměl být aplikován. Hlavním důvodem je omezení 

vlivu aplikace jen na zemědělsky využívané pozemky, případně umožnění reintrodukce 

druhů, které byly aplikací zničeny. To má význam v systémech ochrany, které vyžadují 

udržování přirozené rovnováhy ekosystému a udržení biodiverzity. Vzhledem k současnému 

přístupu ostatních zemí EU, jsou požadavky na aplikaci těchto omezení stanovena vyhláškou 

č. vyhláškou č. 327/2012 Sb. Ochranné vzdálenosti od okraje pozemku a od nezemědělské 

půdy nejsou v současné době předmětem kontrol ze strany SRS. 

 


