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Nakládání s přípravky na ochranu rostlin
(požadavky na skladování a používání)

Ing. Andrea Blažková
14. 4. 2021
školení IP ovoce

Nákup přípravků na ochranu rostlin (POR)
▪ Nákup POR u distributora v ČR
▪ Nákup POR v jiném členském státu EU
(souběžný obchod pro vlastní použití – před
nákupem mimo ČR vyřídit povolení na ÚKZÚZ
– OPOR, viz odkaz Souběžný obchod (ÚKZÚZ)
(eagri.cz)
▪ Nákup pouze POR a pomocných prostředků,
které jsou povoleny ÚKZÚZ.
▪ Nákup „POR pro profesionální uživatele“
od registrovaného distributora
▪ Před nákupem u distributora
a použitím POR (zásoby ve skladu)
ověřit v „REGISTRU PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU
ROSTLIN“ na webových stránkách ÚKZÚZ.
Registr POR

REGISTR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
V Registru POR na webu ÚKZÚZ se projeví změna v platnosti povolení po nabytí právní moci
jednotlivých rozhodnutí ve vazbě na příslušného držitele povolení včetně data pro ukončení uvádění
na trh a ukončení používání.

Vyhledávání v registru podle názvu ÚL, plodiny, ŠO, biol. f.
Opatření ÚKZÚZ (výsledky analýz vzorků POR – šarže POR)
Ukončení uvádění na trh, ukončení užívání POR
POR povolené pro profesionální použití

Kontrola používání
povolených POR požadavek CC (PPH 10/8)
- při aplikaci, ze záznamů o
použití POR !!!!!

Vyhledávání v registru POR
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=157061568
3848

Vyhledání seznamu povolených POR – např. rodenticidů v Registru POR

Platné + do spotřebování
rodenticid

zadání kritérií pro vyhledání:
biologická funkce: rodenticid
aktuální stav rozhodnutí: platné +
do spotřebování zásob

Seznam povolených rodenticidů
v Registru POR

Úřední desky
Povolení POR na výjimku (na 120 dnů)

ÚŘEDNÍ DESKY

Nařízení
ÚKZUZ –
Výjimka
na 120
dnů –
Stutox II,
Ratron
GW

Registr POR – OPATŘENÍ ÚKZÚZ (ZÁKAZ UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ)
Pro specifickou šarži balení přípravku nebo určitou plodinu bylo vydáno úřední opatření nebo mimořádné
rostlinolékařské opatření. Upřesňující informace jsou v detailu přípravku na záložce dodatečné informace.
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Registr DISTRIBUTORŮ POR (k 9.4.2021 – 278)

Zapnutí
filtru
Zadání kritérií vyhledávání – např. název „Subjektu“
Upozornění:
Povinnost být registrován jako distributor POR pro profesionální
použití se týká subjektů, jenž nakoupená balení přípravků dále uvádějí
na trh (dle čl. 3 bod 9 Nařízení EU č. 1107/2009), nikoliv subjektů,
které fakturují službu, tj. aplikaci POR na objednávku jiného subjektu
(s rozdílným IČ).

SKLADOVÁNÍ POR
Správným skladováním POR a pomocných prostředků (PP) se rozumí přehledné a oddělené uskladnění POR, PP
▪

od jiných látek a materiálů např. barvy, laky, rozpouštědla, ropné výrobky, které by mohly ovlivnit jejich vlastnosti (uvedeno i na
etiketě),

▪

od POR a PP určených k likvidaci jako odpad,

▪

od POR a PP s prošlou dobou použitelnosti,

▪

od POR a PP určených k vrácení dodavateli,

➢ Skladování POR, PP v originálních obalech s etiketou.
Skladování POR, PP od nákupu do aplikace:

▪ ve skladech, částech stavby či v uzamykatelné místnosti,
s kapacitou maximálně 1 t přípravků (příruční sklady)
▪ nebo ve skladech POR s kapacitou nad 1 t.

Technické požadavky na stavby jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.
➢ Skladování POR, PP v souladu s podmínkami na etiketě POR (v rámci rozmezí teploty vzduchu), sklad musí být uzamčený, odvětratelný
s možností temperování a sledování teploty vzduchu.
➢ Oddělené ukládání znečištěných a prázdných obalů, osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů.
➢ O příjmu a výdeji POR a PP je nezbytné vést průběžně dokladovou evidenci včetně evidence o POR s prošlou dobou použitelnosti.

Změny v povinnostech vyplývající z právních předpisů EU a ČR od roku 2020

Od 1.1.2020 stanoveny vyhláškou č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na OR
požadavky na formu a jednotné uspořádání údajů na etiketě POR a pomocných prostředků uváděných
na trh.

Od 14.12.2019 – účinnost nařízení EU 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech
(potraviny, krmiva, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a POR) – odběr vzorku
pro druhé odborné stanovisko získané na náklady kontrolované osoby podle čl. 35 (analýza druhého
vzorku v jiné laboratoři)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32017R0625

Skladování rostlinných produktů
Novelou zákona o rostlinolékařské péči došlo od 15. 1. 2020 ke zrušení ustanovení, které se týkalo
ochrany rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin včetně zrušení prováděcí vyhlášky
č. 328/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (duplicita povinností provozovatelů skladů RL
produktů v právních předpisech).
Povinnosti pro provozovatele vyrábějící
a skladující RL produkty vyplývají
z nařízení
EU č. 852/2004 o hygieně potravin
(příloha I část A,
II. bod 5 písm. h) – používání POR a biocidů
III. bod 9 – vedení záznamu o výskytu ŠO
a použití POR, biocidů).
Správné používání POR ve skladech rostlinných produktů je
hodnoceno také v rámci požadavku CC – PPH 10/2.
PPH 10/2 – používání POR v povoleném rozsahu použití
(plodina, ŠO, účel použití) jak na pozemku (DPB), tak mimo
pozemek (sklady RLP, moření ….).

Odborná způsobilost pro nakládání s povolenými rodenticidy (POR)
POR s úč. l. fosfid zinečnatý (např. Stutox II, Ratron GW), fosfid vápenatý (Polytanol) – dle toxicity pro
zdraví lidí – nakládání s POR osobou odborně způsobilou dle § 86 odst. 1 – 3 zákona č. 326/2004 Sb.
POR s úč. l. fosfid hlinitý (Delicia Gastoxin – skladištní škůdci, hraboš) – dle toxicity pro zdraví lidí
(Acute Tox. 1) – odborná způsobilost dle § 86 odst. 1 - 3 zákona č. 326/2004 Sb.
a také podle § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (stačí OZ pro tyto POR, pokud
má osoba vzdělání v oboru ochrana rostlin, rostlinolékařství).
Od 15.1.2020
zrušen § 50 zákona
o RLP. Není již
vyžadováno před
aplikací
POR Acute Tox.
kateg. 1 nebo 2
žádat ÚKZÚZ o
povolení k použití
(např. také EDN).
Ještě uvedeno na
na etiketě s ohledem na dříve vydaná
povolení POR. Ze zákona již nevyplývá.

Oznamovací povinnost před aplikací rodenticidů
podle § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
• Je-li pozemek, na němž je plánována aplikace rodenticidu (POR povoleného ÚKZÚZ – v Registru
POR) součástí honitby, musí být aplikace předem oznámena ÚKZÚZ a uživateli honitby, a to
nejpozději 3 dny před jejím zahájením. Není požadavek CC.

• Od 15. 1. 2020 došlo novelou zákona o RLP ke změně: oznamovací povinnost před aplikací
rodenticidů má uživatel pozemku (subjekt aplikující na objednávku již ne)
• Náležitosti oznámení jsou stanoveny v § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů.
• K oznámení je možné využít formulář zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ – viz odkaz
http://eagri.cz/public/web/file/626209/Oznameni_aplikace_rodenticidu.docx

Do oznámení je vhodné doplnit název a adresu uživatele honitby ve vztahu k DPB
a přiložit výpis z LPIS – Tisk příslušnosti DPB k honitbám s označením DPB, u nichž je plánována
aplikace rodenticidu.
Od 1.1.2020 z důvodu reorganizace ÚKZÚZ uvést v adrese regionální oddělení kontroly zemědělských
vstupů. Kontakty na tato pracoviště ÚKZÚZ:
http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101157039.html

Vyhledání zařazení DPB do honitby a kontakt na uživatele honitby
(LPIS – Portál farmáře)
http://intranet.ukzuz.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/honitby-v-lpis.html
Oznamovací povinnost
před aplikací POR také
dle zákona o myslivosti.
Tzn., ve dvou právních
předpisech !!!

Novela § 51 zákona o RLP
(1.7.2022 ?):
aplikace rodenticidů 3 dny
předem pouze ÚKZÚZ, bez
ohledu na to, zda je pozemek
v honitbě.

Z etikety některých rodenticidů
vyplývá (např. Stutox II) také
oznamovací povinnost vůči OÚ, MěÚ,
pokud je plánována aplikace na pozemku
sousedícího s oblastí využívanou širokou
veřejností nebo zranitelnými skupinami
obyvatel + rozmístění cedulí s Varováním.

Vyhledání kontaktu na uživatele honitby v LPIS – Portál farmáře
(přes obce s rozšířenou působností)
http://intranet.ukzuz.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/honitby-v-lpis.html

Vyhledání příslušnosti DPB do honitby a kontakt na uživatele honitby
(v LPIS – Portál farmáře – zveřejněno 6. 9. 2019)
http://intranet.ukzuz.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/honitby-v-lpis.html

honitby

Kontakt na obec s
rozšířenou
působností, MěÚ

Kontakty na
obec, město

Oznamovací povinnost vůči včelařům před aplikací POR označených podle povolení
jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely
(není požadavek CC)
• Od 1. 8. 2019 mají chovatelé včel povinnost podle
§ 80 vyhl. č. 136/2004 Sb. k plemenářskému zákonu
oznamovat e-mail (neplnění povinnosti ČPI)
• E-mailová adresa je z ústřední evidence ČMSCH
přenesena do IS LPIS – záložka „Včely v okolí“ pro
účely přípravy oznámení podle § 51 zákona o
rostlinolékařské péči
Novela zákona o RLP, od 15. 1. 2020:
• oznamovací povinnost před aplikací
má uživatel pozemku
• Zkrácení okruhu z 5 na 2 km.
• v IS LPIS získání kontaktů na včelaře v okruhu 2 km
od plánovaného místa aplikace POR označeného dle
povolení jako nebezpečný a zvlášť nebezpečný pro
včely, rozeslání oznámení chovatelům včel min. 48
hod předem (e-mail mimo LPIS)

V oznámení uvést:

Návrh další novely zákona o RLP (od 1.7.2022?):
• Oznámit aplikaci POR (nebezpečných a zvl.
nebezpečných pro včely) 2 dny předem
včelařům, kteří uvedli e-mail.

Ochrana včel při použití POR
• Pokud směs neobsahuje žádný POR nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely, oznamovací
povinnost se na tuto směs nevztahuje, ale je nutné při aplikaci této směsi, která se stává
nebezpečnou pro včely dodržet opatření, jako při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.
• Tzn., aplikovat tuto směs nebo POR nebezpečný pro včely na „porost navštěvovaný včelami“ po
ukončení denního letu včel, nejpozději do 23. hodiny příslušného dne.
• Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce.
• Před aplikací POR je třeba posoudit, zda se jedná o „porost navštěvovaný včelami“, který je
definován v § 2 písm. a) vyhlášky č. 327/2012 Sb., v platném znění, tj. porost, kde bude na
jednom metru čtverečním v den aplikace průměrně více než 2 kvetoucí rostliny včetně plevelů
navštěvované včelami.
• Pokud není ošetřovaný porost navštěvován včelami, LZE ošetření provést mimo výše uvedenou
dobu (v době denního letu včel).
• Pokud se v okolí pozemku nacházejí kvetoucí stromy, keře a další kvetoucí porosty, musí být
přípravek nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely v době, kdy včely létají, aplikován v
takové vzdálenosti, aby na ně přípravek nedopadl, a to s přihlédnutím k síle a směru větru a
použitému zařízení pro aplikaci POR. Toto platí i při setí osiva namořeného POR nebezpečným
nebo zvlášť nebezpečným pro včely.

Ochrana včel při použití POR
• Přípravek zvlášť nebezpečný pro včely při použití samostatně nebo směsi dvou POR, kdy
minimálně jeden přípravek ve směsi (TM) je označen jako nebezpečný pro včely, nesmí být
aplikován na „porost navštěvovaný včelami, na stromy a keře v květu, při výskytu medovice a
mimokvětního nektaru, které navštěvují včely“.
• Ustanovením § 5a vyhlášky č. 327/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou stanovena pravidla
pro aplikaci POR nebo směsí po sobě (např. v rámci jednoho dne) s přihlédnutím k opatřením,
která musí být dodržena při aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, a to
za účelem snížení reziduální zátěže opylovačů.

„Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo
hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena
ustanovení § 3, § 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být
dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako
nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.“

Ochrana včel při použití POR
A. Je plánována aplikace jednoho POR, který není označen jako nebezpečný pro včely nebo zvlášť
nebezpečný pro včely na porost navštěvovaný nebo nenavštěvovaný včelami
• První aplikaci jednoho POR bez omezení pro včely lze provést v době denního letu včel. Druhou
aplikaci jednoho POR bez omezení pro včely lze v rámci jednoho dne provést dříve, než za 12
hod od první aplikace. Tzn., 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nerizikových přípravků nemusí být
dodržena.
• Pokud by po první aplikaci POR bez omezení pro včely následovala aplikace POR nebezpečného
pro včely na porost navštěvovaný včelami v rámci jednoho dne, je třeba dodržet opatření dle §
4 vyhlášky č. 327/2012 Sb. - tj. aplikovat na porost navštěvovaný včelami po ukončení denního
letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne. Např. po první aplikaci POR bez
omezení pro včely by uplynulo 12 hod, ale porost by byl navštěvován včelami (nebyl ukončen
denní let), není možné aplikovat POR nebezpečný pro včely, ale je nutné počkat s druhou aplikací
na ukončení denního letu (za hodinu po západu slunce), nejpozději do 23. hodiny příslušného
dne. Pokud by se aplikace nestihla provést v rámci jednoho dne, je nutné provést ve dnech
následujících, tj. opět po ukončení denního letu včel.

Ochrana včel při použití POR

B. Je plánována aplikace jednoho POR, který je označen jako nebezpečný pro včely nebo zvlášť
nebezpečný pro včely, resp. směsi POR nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
s pomocným prostředkem a/nebo hnojivem, směsi přípravků bez omezení pro včely, směsi
přípravku bez omezení pro včely s pomocným prostředkem a/nebo hnojivem na porost
nenavštěvovaný včelami.
• První aplikaci přípravku rizikového pro včely, resp. směsi na porost nenavštěvovaný včelami lze
provést v době denního letu včel a druhou aplikaci přípravku bez omezení pro včely na stejný
porost v rámci jednoho dne minimálně za 12 hodin od první aplikace (popř. v opačném pořadí).

Ochrana včel při použití POR
C. Je plánována aplikace jednoho POR, který je označen jako nebezpečný pro včely, resp. směsi
přípravků bez omezení pro včely, směsi přípravku bez omezení pro včely s pomocným prostředkem
a/nebo hnojivem na porost navštěvovaný včelami.
• První aplikaci POR nebezpečného pro včely (resp. směsi nebezpečné pro včely z hlediska
opatření dle § 51 odst. 4 zákona o RLP) na porost navštěvovaný včelami lze provést po ukončení
denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne a druhou aplikaci POR bez
omezení pro včely na stejný porost minimálně za 12 hodin od první aplikace, což bude
pravděpodobně následující den.
• První aplikaci POR nebezpečného pro včely (resp. směsi nebezpečné pro včely) na porost
navštěvovaný včelami lze provést po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny
příslušného dne. Druhou aplikaci POR nebezpečného pro včely (resp. směsi nebezpečné pro
včely) lze provést na porost navštěvovaný včelami po ukončení denního letu včel, což bude
pravděpodobně za více než 12 hodin od první aplikace. Min. 12. hodinový interval mezi dvěma
aplikacemi přípravků nebezpečných pro včely nemusí být dle § 5a vyhlášky č. 327/2012 Sb.
dodržen, jelikož má z hlediska ochrany včel přednost dodržení opatření při aplikaci přípravku
nebezpečného pro včely na porost navštěvovaný včelami, tj. po ukončení denního letu včel.

Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí
§ 52b odst. 3 novely zákona o RLP (od 1.12.2017)
Zákaz aplikace POR klasifikovaných jako
• mutagenní v zárodečných buňkách (H 340),
• karcinogenní (H 350, H 350i),
• toxické pro reprodukci (H 360 včetně doplň. kódů),
• senzibilizující dýchací cesty (H 334)
na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami
obyvatel (zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště,
sportoviště, rekreační plochy, areály škol, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení
poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení) a na zastavěných stavebních pozemcích (dále jen
"vymezené území") a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů, není-li na etiketě přípravku uvedena
vzdálenost delší
(např. od okraje ošetřovaného pozemku – dle rozhodnutí ÚKZÚZ)
Věty přiděluje Státní zdravotní ústav v rámci povolovacího řízení vedeného ÚKZÚZ
(5, 10, 20 m a více, např. EDN na výjimku – 50 m)
http://www.szu.cz/tema/ochranne-vzdalenosti-k-ochrane-zdravi-lidi

Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

• Slovo „zejména“ uvedené v definici „Oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými
skupinami obyvatel“ (podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o RLP) je třeba vykládat tak, že se nejedná o
úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam „hlavních oblastí“ s výskytem široké veřejnosti a zranitelných
skupin obyvatel.
• Do LPIS byla v září 2020 aplikována nová „indikativní“ mapová vrstva „Oblasti ochrany osob“, kterou
naleznete v LPIS ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“.
• Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Termín
„indikativní“ mapová vrstva je uveden záměrně, protože byla vytvářena na základě mapových
podkladů, které vůči reálnému stavu na zemském povrchu či právnímu výkladu mohou vykazovat
určité odchylky – jako příklad lze uvést např. podkladovou vrstvu cestní sítě, kde je v podkladové vrstvě
vyznačen střed cesty, nikoli její okraje.

Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí
• Mezi oblasti, kde se vyskytují osoby a je třeba snížit nežádoucí účinky spojené s aplikací rizikových POR
dodržením ochranné vzdálenosti, patří zastavěné stavební pozemky a jejich okolí (např. rodinné domy a
jejich okolí, tj. zahrady, přístupové cesty).
Za oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel lze považovat také:
•
cyklostezky, které spojují např. místní části obce nebo města, které jsou využívány veřejností a
zranitelnými skupinami obyvatel,
•
zastávky autobusu, železniční stanice,
•
parkoviště (např. v okolí nákupních center, benzínové stanice),
•
silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty z obce, města např.
k zastávce autobusu, vlaku, k veřejnému pohřebišti, hřišti, sportovnímu areálu, k areálu
zdravotnického zařízení, zařízení poskytujícího léčebnou péči,
•
silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty ke kulturnímu objektu (hradu, zámku atd.)
a k areálu s poznávací funkcí (botanické zahradě, ZOO, skanzenu, muzeu) atd.

• Technicky není možné v LPIS znázornit pouze část silnic, udržovaných cest, které využívá široká veřejnost
např. při přemísťování na zastávku autobusu nebo ze zastávky, při přemísťování z obce na pohřebiště
umístěné mimo obec atd., a proto je nutné vycházet při aplikaci POR s ochrannou vzdáleností z místní
znalosti okolí obhospodařovaných pozemků.

Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí

Vzdálenost od okraje silnice k okraji DPB
na zastávce autobusu je menší, než uvádí LPIS.

Vzdálenost od středu silnice k okraji
DPB (8,36 m) zobrazena v metrech
v LPIS (záložka Podrobné, geografické
informace).
Ve skutečnosti je vzdálenost, od níž je
třeba počítat s vynecháním aplikace
POR menší, než uvádí LPIS. S touto
odchylkou je nutné počítat.

Vzdálenosti na ochranu zdraví lidí
• Podle § 52b odst. 3 zákona o RLP může obec „hranice vymezeného území v odůvodněných případech
nařízením obce rozšířit; takto rozšířené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.“
• Jedná se např. o nařízení města Říčany č. 4/2020, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno
používat přípravky spadající klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 zákona o RLP – viz odkaz níže.
https://info.ricany.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-r528
• V LPIS nejsou tyto oblasti rozšířené obcí obsaženy.

• Vzhledem k definici „oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel“,
která není stoprocentním výčtem všech oblastí a situací, od nichž je třeba ochrannou vzdálenost
stanovenou u některých POR dodržovat a s ohledem na podkladovou vrstvu těchto oblastí v LPIS, která
také není 100 % zobrazením všech těchto oblastí,
je třeba zohlednit při aplikaci POR s ochrannou vzdáleností na ochranu osob místní znalost okolí
ošetřovaných pozemků a nařízení obce nebo města, jež dle zákona o RLP mohou hranice těchto oblastí
rozšířit, tzn., zohlednit i další oblasti, které nejsou v LPIS zakresleny, ale ochranná vzdálenost se na ně
vztahuje.

Registr POR – postup vyhledávání POR dle klasifikace CLP (§ 52b odst. 3)
Vyhledávání v registru + Informace ke klasifikaci a označování

Vyhledávání v registru

Nově: Informace ke klasifikaci a označování
– tabulka v excelu
http://eagri.cz/public/web/file/607836/Klasifikace_POR_a_PP.xlsx

Registr POR – Vyhledávání v registru

Výběr ze všech hodnocených údajů

Registr POR – Vyhledávání v registru – Výběr ze všech hodnocených údajů –
Klasifikace (CLP)

Registr POR – Vyhledávání v registru – Výběr ze všech hodnocených údajů –
Klasifikace (CLP) – vybrat H věty (dle § 52b odst. 3 – např. H 334, H 360..)

Registr POR – Seznam vyhledaných POR s větou H 360 … (24)

Klasifikace POR oznámená držiteli povolení POR
• Klasifikace POR oznámená držiteli povolení POR – průběžně aktualizovaná ÚKZÚZ – Odborem POR v Brně.
POR, které nemají klasifikaci v povolení ÚKZÚZ a tím není klasifikace uvedena v Registru POR, neprošly ještě
přehodnocením SZÚ). Není 100 % seznam POR – vycházet z etikety a bezpečnostního listu k POR.
• http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/klasifikace-pripravku-pomocneho-prostredku/
• http://eagri.cz/public/web/file/607836/Klasifikace_POR_a_PP.xlsx

Odkaz na tabulku s Klasifikací
CLP

Vyhledávání pomocí Ctrl + f, zadání H věty dle § 52b odst. 3
(např. H360) – Nově odkaz na tabulku v Registru POR

Zadat označení
H věty (H360)

Postup vyhledání POR v Registru POR – s kratší OV na ochrana osob
• POR, které mají v rozhodnutí o povolení POR uvedenu ochrannou vzdálenost s ohledem na ochranu oblastí
využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel přidělenou SZÚ – se vzdáleností kratší,
než 20 metrů (převážně 5 m).
• Registr POR - „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Bezpečnostní opatření – filtr „Další
omezení …“

Postup vyhledání POR v Registru POR – s kratší OV (ochrana osob)
Registr POR - „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Bezpečnostní opatření – filtr „Další omezení…“

Postup vyhledání POR v Registru POR – s kratší OV (ochrana osob)
Registr POR - „Vyhledávání v registru/Výběr ze všech hodnocených údajů/Bezpečnostní opatření – filtr „Další omezení..“

Registr POR – výběr POR z hlediska rizika pro vodní a další necílové organismy

Omezení – vliv na
vodní organismy

Omezení – vliv na
necílové organismy

Výklad údajů uváděných na etiketách POR
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/

Výklad údajů uváděných na etiketách POR

Výklad údajů uváděných na etiketách POR
Vegetační pás je přirozený nebo uměle vytvořený pás se zapojeným
rostlinným krytem a zapojeným kořenovým systémem, který
dostatečně chrání povrchové vody před vlivy zemědělské činnosti.
Účelem vegetačního pásu je zastavit odplavení pesticidů, případně
hnojiv a omezit erozi.
Obvykle je umístěn mezi pozemkem a břehovou čárou a je tvořen
běžnými druhy vytrvalých trav (nikoli obilninami), ale mohou to být
také životaschopné stromy a keře. Typ rostlin tvořících vegetační pás,
jejich dostatečné zapojení a zapojení jejich kořenového systému je
klíčové pro účinnost a funkci vegetačního pásu. Udržení funkčního
vegetačního pásu vyžaduje jeho pravidelnou údržbu, aby rostliny na
něm zůstaly zapojené a životaschopné.

OV od povrchové vody
POR s omezením z důvodu ochrany vodních organismů
1.

SPe3 věty – ochranné neošetřené pásy v metrech od povrchové vody. „Za účelem ochrany vodních
organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchovým
vodám.“
Není-li přípravku přidělena věta SPe2, platí ochranná vzdálenost pro svažité i nesvažité pozemky.

SPe2 věty (omezení aplikace POR na svažitých částech pozemků nad 3o sousedících s povrchovou
vodou)
• Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < x m.
• S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám.
• S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití x m vegetačního
pásu.
___________________________________________________________________________________
2.

Věty mohou být na etiketě POR uvedeny bez tohoto označení (zkrácení OV na nesvažitém pozemku s
využitím tabulky zkrácení OV od okraje povrchové vody – př. č. 2) nebo jsou na etiketě převedeny do
tabulky s uvedením konečných OV s využitím protiúletových zařízení - trysky s omezením úletu 50, 75
a 90 %), a to z hlediska zjištění konečné OV od povrchové vody.

SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením
neošetřeného ochranného pásma X m vzhledem k povrchovým vodám.
Vzdálenosti stanovené větou SPe3 lze ve většině případů zkrátit, použije-li se k aplikaci
zařízení k redukci úletu (nízkoúletové trysky). Pokud je na etiketě uvedena ochranná
vzdálenost už po zkrácení, nelze ji dále redukovat.
Pokud je v tabulce na etiketě uvedeno u ochranné vzdálenosti s ohledem na vodní
organismy NELZE, pak POR nesmí být aplikován blíže než 100 m od břehové čáry
povrchové vody. Příklad tabulky na etiketě přípravku:

Zařízení pro aplikaci POR - Minimalizace úletu přípravků

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/zarizeni-pro-aplikacipor/minimalizace-uletu/minimalizace-uletu-pripravku.html

Minimalizace úletu - Zkrácení OV k povrchovým vodám

Příklady zkrácení OV od povrchové vody u tří POR
Insekticid (dvě omezení)

Allegro Plus (pouze jedno omezení)
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na
pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Rombus Trio (dvě omezení)
Při aplikaci přípravku do obilnin:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na
pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích
aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
SPe3 - Při aplikaci přípravku do obilnin: Za účelem ochrany vodních organismů snižte
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při
50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s
ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Zobrazení překryvu se svažitými částmi pozemku kolem vodních toků - LPIS
4201/7

100 m
pásmo

Vzdálenost
DPB od
vody 2,99
m
Překryv se
svažitou
částí 6,52
ha

Příklad SPe 2 věty: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte
na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti),
jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Od břehové čáry povrchové vody se musí dodržet ochranná vzdálenost 10 m, ve vzdálenosti nad
10 m lze aplikovat daný POR.
(Insekticid, pšenice oz., 2,99 m okraj DPB od vody, na části DPB je překryv se svažitou části
pozemku (6,52 ha - oranžová v mapě), okraj DPB od vody méně, než 10 m, nutné vynechat OV
(7,01 + 2,99).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Sklon pod 3 o , není od vody
více jak 25 m

Od břehové čáry povrchové vody se na DPB se svažitými plochami musí
dodržet ochranná vzdálenost 100 m od vody; na plochách vzdálených od
povrchové vody 100 m a více lze aplikovat daný POR (Allegro Plus)

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku
na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto
pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.
(Rombus Trio, DPB 4201/7, 2,99 m od vody, překryv se svažitou částí poz.)
Pokud je mezi břehovou čárou a pozemkem vegetační pás užší, než stanoví
etiketa přípravku, nebo vegetační pás neodpovídající definici ve „Výkladu“
ochranná vzdálenost se nemůže zkrátit a je třeba dodržet 100 m.

3m

10

10 m

Spe 3 věta – ochrana necílových členovců a rostlin
§ 13 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
SPe 3 věty: Za účelem ochrany necílových členovců/rostlin dodržte neošetřené ochranné
pásmo X m od okraje ošetřovaného pozemku
Dle § 13 odst. 3 vyhlášky nemusí být dodrženy ochranné vzdálenosti od okraje pozemku,
který sousedí s jiným zemědělským pozemkem, stavebním pozemkem, komunikací, mezí a
příkopem u silnice, dálnice, lesním pozemkem*, pokud by se v souvislosti s jejich
dodržením a ponecháním neošetřené plochy pozemku zvýšilo riziko, že dojde ke zvýšenému
výskytu ŠO a nutnosti provést vyšší počet ošetření, než za situace, kdy bude ošetřen
pozemek, až k okraji.
*Výjimka: Dodržet OV na ochranu necílových organismů od POZEMKU
OBHOSPODAŘOVANÉHO V „EZ“ a POZEMKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÉHO
PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY.“
OV lze zkrátit s použitím protiúletových zařízení (tabulka na etiketě – TOU 50, 75, 90 %).
Dodržování OV se nevyžaduje u vytrvalých kultur – sadů, vinic, chmelnic, pokud jsou krajní
řady ošetřovány pouze zvenku směrem dovnitř porostu za použití protiúletových zařízení.
Při všech aplikacích POR je nutné postupovat tak, aby nebyly zasaženy rostliny a plochy na
všech sousedních pozemcích, a to s ohledem na požadavek podmíněnosti (PPH 10/6), jehož
případné porušení má vliv na srážku z dotací a uložení pokuty ze strany ÚKZÚZ.

Děkuji Vám
za pozornost

Jméno: Ing. Andrea Blažková
E-mail: andrea.blazkova@ukzuz.cz
Útvar: Odbor kontroly zemědělských vstupů
Adresa pracoviště: Zemědělská 1a, 613 00 Brno

