Zápis z jednání Rostlinolékařské rady (RR) MZe 16. 12. 2021
On - line přes aplikaci Teams
Přítomni:
členové: Ing. Vladimír Řehák, CSc.; doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Ing. Michal Hnízdil; Ing. Jitka
Drozdová; Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jiří Bílý, PhD., doc. Ing. Jan
Mikulka, CSc., Ing. Pavel Minář, Ph.D.
hosté: Ing. Jitka Götzová, Ing. Martin Liška, ing. Jiří Urban, Ing. Czetmayer Ehrlichová, Ing.
Thien Than Hoová, Ing. Petr Beneš, Ing. Václav Pálka, Ph.D.
omluveni: Ing. Ervín Hausvater, CSc., RNDr. Jan Nedělník, CSc., prof. Ing. Radovan Pokorný,
PhD., Ing. Jakub Beránek, PhD.
Program:
1. Stanovisko RR k závěrečným zprávám expertní činnosti financované z NAP a náměty pro
upřesnění činnosti pro rok 2022 (všichni účastníci obdrží závěrečné zprávy za aktivity
v pdf. F. Kocourek připraví vstupní podklad s určením garantů za jednotlivé aktivity).
(F. Kocourek)
2. Návrhy opatření pro naplňování novely zákona o rostlinolékařské péči týkajících se prahů
škodlivosti a kalamitních přemnožení škodlivých organismů (projednání stanoviska
VVFaŽP – obdrží všichni účastníci před jednáním). (M. Hnízdil, F. Kocourek)
3. Naplňování evropské legislativy v oblasti monitoringu a opatření proti invazním škodlivým
organismům. (M. Hnízdil, F. Kocourek)
4. Strategický plán SZP 2023 – 2027 – cíle a intervence týkající se ochrany rostlin - aktuální
verzi strategie obdrží všichni účastníci před jednáním (J. Götzová, F. Kocourek)
5. Různé
Plnění závěrů a doporučení z předchozích jednání Rostlinolékařské rady (F. Kocourek).
Úvod
Prof. Kocourek zahájil jednání a přivítal členy RR a hosty jednání. Úvodem uvedl důvody, proč
se letos neuskutečnilo jednání RR na jaře 2021. Vedle opatření v rámci epidemie Covid 19
na jaře, to byly i pragmatické důvody přesunutí termínu jednání z časného podzimu na
prosinec.. Dalším důvodem odkladu jednání RR na prosinec byla také žádost paní ředitelky
ing. Götzové, projednat na RR závěrečné zprávy aktivit financovaných z NAP, u kterých byl
termín odevzdání na konci listopadu. Předseda RR poděkoval paní ředitelce ing. Götzové za
podporu při naplňování aktivit RR.

Závěry k bodu 1
RR projednala závěrečné zprávy aktivit financovaných z NAP „regulace pesticidů“. RR neměla
k závěrečným zprávám, k věcnému zaměření projektů za rok 2021 a k účelnosti řešení
závažné připomínky. RR měla připomínky k formální úpravě dvou závěrečných zpráv (viz níže)
a nejednotnosti zpracování výsledků řešení. RR doporučuje pokračovat v řešení tří projektů
v roce 2022 na základě zpracování záměrů projektů se zohledněním připomínek RR.
Odpovědní řešitelé aktivit zpracují závěrečné zprávy za rok 2022 podle závazné osnovy
k předání díla zveřejněné na webu MZe. V příloze 7 Zápisu z jednání RR z 16. 12. 2020 byla
uvedena „Závazná osnova k předání díla“, která byla na webu MZe zveřejněna s platností od
1. 1. 2022.
Stanoviska RR k jednotlivým projektům za rok 2021 a k pokračování řešení témat pro
rok 2022
Viz Příloha č. 1 Aktivity NAP 2021 - přehled
1. Plošný monitoring rezistence vybraných škodlivých organismů vůči účinným látkám
pesticidů na území ČR (VÚRV 1).
RR souhlasí s věcným zaměřením projektu za rok 2021 a doporučuje pokračovat s řešením
v roce 2022 při zohlednění připomínek RR. RR doporučuje společně s pracovníky ÚKZÚZ
aktualizovat věcné zaměření projektu pro rok 2022, včetně doplnění nových ŠO a aktualizace
přípravků podle registrace.
RR navrhuje uzavřít smlouvu o řešení na 3 roky, tj. na období 2022 až 2024. *
2. Monitoring škůdců polní zeleniny a jejich antagonistů na území ČR (VÚRV 2).
RR souhlasí s věcným zaměřením projektu za rok 2021 a doporučuje pokračovat s řešením
v roce 2022 při zohlednění připomínek RR.
RR navrhuje uzavřít smlouvu o řešení na 3 roky, tj. na období 2022 až 2024. *
3. Význam, diagnostika a ochrana patogenů kořenového systému rostlin proti půdním
patogenům (Verticilium). (SPZO)
RR měla připomínky k formální úpravě zprávy, ve zprávě za rok 2021 není uveden uživatel
výsledků, ani návrh na pokračování v řešení, chybí souhrn a zhodnocení výsledků
experimentů za dva roky. Řešitel aktivity požádal o ukončení řešení v roce 2021 a
nepokračování v řešení v dalších letech. RR souhlasila s věcným zaměřením aktivity za rok
2021. Vzhledem k ukončení řešení aktivity RR navrhuje MZe požádat řešitele o zaslání
doplňující zprávy, ve které bude statistické zpracování a vyhodnocení pokusů za oba roky a
z toho plynoucí závěry. MZe souhlasí s návrhem RR a požaduje zaslání zprávy do konce
ledna 2022 k rukám ředitelky ing. J. Götzové.
4. Monitoring a poradenství k zabránění škod plevelnými rostlinami, chorobami a abiotickým
poškozením polní a skleníkové zeleniny v roce 2021 (ČZU)
RR měla připomínky k formální úpravě zprávy, ve zprávě za rok 2021 není uveden návrh na
pokračování v řešení a chybí souhrn. Závěrečná zpráva je velmi stručná vzhledem k nákladům
na řešení. Zpráva nemá přílohy, ze kterých by byl zřejmý rozsah prováděné poradenské
činnosti. Ve zprávě nejsou uvedeny odkazy na zveřejňování pravidelných zpráv na webu
ZUČaM nebo na webu ČZU. Značný rozsah činností byl věnován pokusnické činnosti. RR
souhlasí s věcným zaměřením projektu za rok 2022 a doporučuje pokračovat s řešením v roce
2022 za podmínky upřesnění věcného obsahu záměru aktivity na rok 2022 a upřesnění objemu
nákladů v závislosti na rozsahu poradenství a formě předávání výsledků uživatelům. RR
doporučuje zprávu za rok 2022 lépe strukturovat a podrobněji zdůvodnit vynaložené náklady
na řešení. RR dále doporučuje připojit ke zprávě přílohu, ve které bodu uvedeny pravidelně
zpracovávané zprávy a navrhuje, aby bylo zpracováno zevšeobecnění údajů tak, aby takové

zprávy mohly být zveřejněny na Rostlinolékařském portále (tento záměr projednat se ZUČaM).
RR navrhuje při splnění výše uvedených podmínek uzavřít smlouvu o řešení na 3 roky,
tj. na období 2022 až 2024. *
RR navrhla, aby závěrečné zprávy za aktivity z NAP byly zveřejňovány na webu MZe a na
webech řešitelských organizací. Podle sdělení zástupce MZe jsou zprávy aktivit NAP veřejným
dokumentem, který je využitelný v odborné veřejnosti.
V rámci bodu 1 byla představiteli ÚKZÚZ podána podrobná informace o činnostech ÚKZÚZ
při plnění cílů NAP a financovaných z prostředků NAP formou rozpočtových opatření
(prezentace ing. Urbana viz. Příloha č.2).
Závěry k bodu 2
RR projednala stanovisko VVFaŽP „Stanovení prahů škodlivosti“ a náměty zástupce ÚKZÚZ
k jeho využití při činnosti ÚKZÚZ. RR souhlasí s náměty ÚKZÚZ na využití podkladů v rámci
činnosti státní správy a doporučuje prahy škodlivosti aktualizovat v rámci výzkumných aktivit.
RR podporuje využití seznamu kalamitních škodlivých organismů předloženého ÚKZÚZ na
základě návrhů výzkumných organizací pro přípravu prováděcí vyhlášky v rámci poslední
novely zákona o rostlinolékařské péči (zákon č.326/2004 Sb.)
Závěry k bodu 3
RR projednala stanovisko VVFaŽP „Spolupráce výzkumných organizací k možnostem
zapojení výzkumných organizací do procesu získávání informací o rozšíření nepůvodních
škodlivých organismů“ a náměty zástupce ÚKZÚZ k jeho využití při činnosti ÚKZÚZ.
RR navrhla na základě podkladů realizovat v rámci NAP novou aktivitu k vytvoření
a udržování „Databáze škodlivých invazních organismů“ ve spolupráci výzkumných
organizací (pod koordinací VÚRV) a ÚKZÚZ. Pro rok 2022 navrhla vypracovat záměr pro
aktivitu a realizovat první etapu (pilotní projekt) s odhadovanými náklady do 300 tis.
Kč za jeden kalendářní rok. a o spolupráci s dalšími organizacemi (propojení databází)
s odhadovanými náklady do 600 tis. Kč za rok.
Závěry k bodu 4
Strategický plán SZP 2023 - 2027 – V současné době je upravována konečná podoba
Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Odkaz na návrh SZP je zde:
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladniinformace/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html
Závěry k bodu 5
1. RR podpořila záměr obnovení vzdělávání a zkoušky na ČZU z profesní kvalifikace
„Zemědělský poradce v ochraně rostlin“ pro pracovníky ÚKZÚZ s tím, že budou
prostřednictvím MZe, resp. MŠMT aktualizovány některé zkušební moduly.
2. Vyslechla informaci o 1. výskytu karanténní fytoplazmy zlatého žloutnutí révy v ČR na
3 lokalitách na jižní Moravě a o postupu ÚKZÚZ při zajištění regulačních opatření,
zejména ve vinicích v režimu integrované produkce révy.
3. Předseda RR obdržel žádost od spolku Český modrý mák z.s. o podporu RR
k registraci fungicidů s účinnými látkami folpet a fluopicolid proti plísni makové do
máku. Jednalo by se o úhradu (nebo částečnou úhradu nákladů na provedení
reziduální studií), které jsou vyžadovány SZÚ. Realizaci záměru a úhradu
z prostředků NAP podpořila ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ing. Götzová a
přítomný zástupce odboru komodit. Dvouleté pokusy na dvou lokalitách musí zajistit
pracoviště s GAP podle metodik požadovaných SZÚ. Analýzy reziduálních studií by

mohla provést VŠCHT v akreditované laboratoři. Před zahájením této aktivity bude
ÚKZÚZ požádán o vyjádření ke vhodnosti fungicidů a jejich udržitelnosti. Předseda
RR prof. Kocourek sdělí výsledek jednání všem členům RR a spolku Český
modrý mák z.s a požádá jej o podrobnější specifikaci záměru. Na toto jednání
by bylo vhodné pozvat zástupce MZe, z odboru bezpečnosti potravin a experta
na přípravky na ochranu rostlin (ÚKZÚZ).
4. Předseda RR požádal o informaci o obsahu zprávy NKÚ k výskytu reziduí pesticidů
ve vodě a opatřeních MZe k vypořádání připomínek. Paní ředitelka ing. J. Götzová
podala informaci o výsledku NKÚ a současně požádala RR s přípravou nové
aktualizace NAP pro roky 2023 - 2028, ve kterém budou tyto připomínky zahrnuty.
5. Na základě požadavku ing. M. Hnízdila a paní ředitelky ing. Czetmayer RR doporučila
jmenovat na základě jmenovacího dekretu řádného člena RR z oddělení
zemědělských vstupů MZe.
6. Plnění závěrů a doporučení z předchozích jednání Rostlinolékařské rady:
a) Zápis ze 16. 12. 2020: 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 akceptována také ve SZP. Dosud nesplněno.
Předseda RR společně s předsedou ČAZV prověří možnosti plnění doporučení na
odboru výzkumu MZe. V rámci jednání RR bylo navrženo aktualizovat problematiku
Rostlinolékařského poradenství v novém NAP.
b) Zápis ze 16. 12. 2020: RR žádá zástupce ÚKZÚZ informovat o pokroku v povolování
biologických prostředků a rozšíření povolení přípravků na ochranu rostlin na menšinová
použití na nejbližším jednání pracovní skupiny NAP. Úkol trvá. Předseda RR požádá
pana
ředitele
Ing.
Mináře,
PhD.
o
zaslání
písemné
informace
o plnění úkolu a přepošle jej tajemnici RR Ing. Drozdové, která informaci předá členům
RR.

Další jednání RR: předpokládaný termín duben- květen 2022.



Pozn.: K žádosti RR uzavírat smlouvy na 3 roky – ze strany MZe není možné uzavírat
víceleté smlouvy, protože rozpočet NAP je vždy pouze na jeden kalendářní rok.

Přílohy:
č.1- Aktivity NAP 2021 – přehled
č.2 – prezentace Ing. J. Urbana – aktivity ÚKZÚZ

