
 
 
 
 

Zápis z 10. jednání Rostlinolékařské rady (RR), 
dne 21. března 2019 na MZe, sál č. 101 

 
Přítomni: 
Členové: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Vladimír Řehák, CSc.; Ing. Jan 
Kazda, CSc.; Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., Ing. Jitka Drozdová, Ing. Jiří Bílý, PhD. 
Hosté: Ing. Jitka Götzová. Ing. Ivana Poustková, PhD., Ing. Miluše Dvoržáková. Ing. Radka 
Doležalová, Ing. Ladislav Jeřábek 
Omluveni: Doc. Ing. Jan Mikulka, Ing. Jakub Beránek, PhD., Ing. Ervín Hausvater, CSc; Ing. 
Pavel Minář, ing. Michal Hnízdil, Ing. Jiří Bílý, PhD. 
 
Program:  
 
1. Možnosti omezení výskytu reziduí pesticidů v pitné vodě – návrhy na Společnou 
zemědělskou politiku. (prof. Kocourek) 
 
2. Rezidua pesticidů v ovoci a zelenině – Informace z koordinační pracovní skupiny 
bezpečnosti potravin. (prof. Kocourek) 
 
3. Ilegální pesticidy (ing. Dvoržáková) 
 
4. Příprava aktivit k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin a národní aktivity (ing. Doležalová) 
 
5. Různé 
 
Úvodem pan předseda prof. Kocourek přivítal přítomné a omluvil nepřítomné členy RR  
a uvítal jako čestného hosta paní ředitelku Odboru ochrany potravin, ing. Jitku Götzovou.  
V úvodu informoval o programu, který se zaměří  na vývoj ve Společné zemědělské politice a 
na rok zdraví rostlin 2020 a aktivity s tímto spojené.  
 
Ad 1) Na téma Společná zemědělská politika se scházejí na MZe skupiny podle odbornosti 
zaměření. Za skupinu řešící specifický cíl I, který zahrnuje pesticidy, byl do finální přípravy 
podkladové analýzy zařazen prof. Kocourek. Ten informoval o současném stavu prací na 
SZP a potřebě zapojení více odborníků do následující fáze přípravy za problematiku 
pesticidů. Jedná se o aktivní účast zástupce ÚKZÚZ, který je členem pracovní skupiny. Bylo 
by žádoucí, aby představitelé ÚKZÚZ předložili koncepční stanovisko k problematice 
regulace a podpor za oblast přípravků na ochranu rostlin. Ředitel odboru ing. Z. Trnka 
přislíbil zajištění zástupce odboru v pracovní skupině cíle I (pesticidy). V současnosti jsou 
základní formy podpor ve zdokonalení systémů integrované produkce pro komodity ovoce, 
zelenina a réva vinná s možností zařazení brambor, dále podpora ekologické produkce 
těchto komodit. Pro regulaci pesticidů v polní výrobě je dosud navrhována podpora 
odborného poradenství. První návrh tabulky potřeb pro cíl I byl předložen členům RR 
k připomínkám. Informaci o další fázi přípravy podá prof. Kocourek na zasedání pléna ORL 
ČAZV dne 11. 12. 2018.  
 
 
Ad 2) Prof. Kocourek informoval o výsledcích druhého kulatého stolu se zástupci MZe 

k odbornému rostlinolékařskému poradenství. Příprava na jednání a vlastní jednání proběhlo 
pod garancí předsednictva Odboru rostlinolékařství ČAZV. Zástupci odboru nejprve 
zdůvodnili předkládaný návrh na zřízení „Regionálních poradenských center pro 
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integrovanou ochranu rostlin při výzkumných organizacích a univerzitách“ a očekávanou 
náplň center, jejich možné kapacitní a finanční zajištění. Finanční požadavky pro první rok 
podpory pilotního projektu jsou odhadovány na 20 mil. Kč. Zástupci ORL ČAZV sdělili také 
závěry z jednání první kola kulatého stolu z Brna ze dne 11. 4. 2018 a podporu takové formy 
poradenství zástupci zemědělské práce, představiteli téměř všech plodinových svazů a unií. 
Zdůrazněn byl také soulad návrhu s platnou koncepcí poradenství MZe. Ze strany ředitele 
ing. Z. Trnky byl návrh podpořen. Byly diskutovány možné formy podpor takového 
poradenství.  Paní ředitelka ing. P. Adam podpořila zavedení takové formy odborného 
poradenství s tím, že je třeba nejprve zpracovat návrh nového dotačního titulu pro takovou 
formu odborného poradenství a možný výhled časového harmonogramu zpracování a 
zavedení. Předseda RR sdělil, že téze zpracované výborem ORL ČAZV ze dne 14. 4. 2018 
jsou dostatečným podkladem pro zpracování návrhu nového dotačního titulu.  Přítomní 
členové RR podpořili doporučení na další postup přípravy dotačního titulu odborné 
poradenství.    
 
 
Ad 3) Ing. Hnízdil prezentoval hlavní body návrhu novely zákona o RL péči. Novelizace je 
nezbytná s ohledem na nutnost adaptace národní legislativy na 2 nová nařízení EU, včetně 
nařízení o zdraví rostlin. Kromě těchto důvodů jsou navrženy úpravy ustanovení upravujících 
zejména používání toxických přípravků (§ 50), ochranu před ohrožením včel přípravky(§ 51), 
odborné způsobilosti pro práci ve státní správě (§ 82) a při používání přípravků (§ 86 a 
další). Proběhla věcná diskuze, hlavně byly diskutovány změny v § 82 a dále možnosti, jak 
propojit institut „kalamitního přemnožení“ škodlivých organismů v zákoně s řešením 
mimořádných stavů v ochraně rostlin v nařízení EP a Rady (EU) 1107/2009. Závěrem bylo 
doporučeno uplatnit písemné připomínky na MZe a v kopii ÚKZÚZ. 
 
 
Ad 4) Ing. Hnízdil stručně seznámil se závěry posledního jednání pracovní skupiny pro 
přípravu akcí Mezinárodního roku zdraví rostlin 2020. Byl aktualizován plán akcí 
s přihlédnutím k podnětům vzešlým z připomínek členů ORL ČAZV a ČSR,z.s.. Byl oceněn 
přístup MZe – odboru rostlinných komodit, který navrhl z rozpočtu MZe roku 2019 financovat 
přípravu některých propagačních materiálů včetně grafiky loga a videofilmů. Byla 
konstatována potřeba vytvořit www stránky cílené na dané téma. Ing. Hnízdil doplnil, že 
ÚKZÚZ inicioval na MZe organizaci mezinárodní konference na téma zdraví rostlin  
u příležitosti předsednictví ČR v rámci zemí Visegrád 4 (únor 2020), reakce MZe dosud není 
známá.  
 
Ad 5) Různé  
Návrhy na urychlení procesu registrace biologických a dalších nechemických prostředků 
ochrany včetně možností podpor. Registrace prostředků ochrany na menšinová použití, 
možnosti zajišťování reziduálních studií v rámci ČR a možnosti podpor těchto studií.  
Výše uvedené úkoly z RR budou projednány na nejbližším jednání NAP- menšinová použití, 
které se bude konat dne 4. 12. 2018.   
Doc. Kazda se navrhl zpracovat zjednodušení registrace biologických přípravků. 
 
Závěry z jednání (doporučení Rostlinolékařské rady): 
 

1. RR doporučuje přistupovat k další fázi přípravy SZP více aktivně ze strany útvarů 
MZe a ÚKZÚZ, kterých se týká problematika regulace pesticidů.   

2. RR doporučuje, aby příprava nového dotačního titulu odborného rostlinolékařského 
poradenství byla zajištěna ze strany odborného útvaru MZe, s tím, že zástupci ORL 
předloží téze a do přípravy se aktivně zapojí. RR dále navrhuje, aby podpora 
odborného poradenství byla akcentována také ve SZP.    

3. RR doporučuje MZe realizaci nejen této akce (mezinárodní konference), ale také 
větší aktivní přístup při přípravě dalších osvětových akcí na národní úrovni s cílem 
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ukázat veřejnosti pozitivní stránky ochrany rostlin. Dále doporučuje, aby RL 
výzkumné potřeby byly formou aviz začleněny do podprogramu II programu ZEMĚ 
pro aplikovaný výzkum Ministerstva zemědělství na období 2017-2025. 

4. RR žádá zástupce ÚKZÚZ informovat o pokroku v registraci biologických prostředků 
a prostředků ochrany na menšinová použití na nejbližším jednání pracovní skupiny 
NAP_pro menšinová použití.  

 
 
 
Zapsala:  
Ing. Jitka Drozdová                                                                                 
tajemnice Rostlinolékařské rady 
                                                                    Zápis schválil: 
                                                                    prof. RNDr. ing. František Kocourek, CSc.,v.r.
                                              předseda Rostlinolékařské rady 
 
 
 
 


