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Úvod

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Právní úprava rostlinolékařské
péče“, jelikož jsem se nemohla zbavit dojmu, že ačkoliv se jedná o téma, které se svým
způsobem velmi dotýká nás všech, obecné povědomí o něm není na příliš vysoké úrovni
(tím není myšlena úroveň odborná). Toto se mi během samotného psaní diplomové práce
potvrdilo skutečně mnohokrát, když k většině témat nebylo snadné najít spolehlivé a aktuální
zdroje – proto jsem přednostně čerpala z platné právní úpravy a případně informací
poskytovaných přímo konkrétními institucemi, jichž se dotýkaly.
Cílem této práce není poskytnout pouze rozbor stávající právní úpravy oblasti
rostlinolékařské péče, ale také snaha nastínit tuto problematiku v širších souvislostech a
s tím také témata bezprostředně související. Přestavit tak rostlinolékařskou péči v jejím
kontextu a návaznosti na jiná odvětví a stejně tak její institucionální zajištění. K tomu jsem
využila zejména komparativní metody za relevantních právních předpisů, díky čemuž jsem
získala potřebné informace a důležitá fakta.
Celá práce je strukturována do jednotlivých kapitol podle hlavních nosných témat,
která jsou blíže popsána níže, a dále do podkapitol. Snahou bylo dosáhnout tak určité
přehlednosti v rámci rozebírání zvoleného tématu a postupovat od obecných témat k těm
konkrétnějším. První kapitola je věnována obecnému kontextu rostlinolékařské péče v rámci
právního řádu České republiky a zároveň i stručnému nastínění, jaké jednotlivé oblasti pod
rostlinolékařskou péči spadají a kterým budou věnovány následující kapitoly této práce.
Do druhé kapitoly věnované samotné právní úpravě je zahrnut také právní vývoj a
srovnání jednotlivých zákonů, které v minulosti na našem území rostlinolékařskou péči
upravovaly. Pochopitelně není opomenuta současná právní úprava, která je pro celou tuto
práci naprosto fundamentální. V neposlední řadě bych chtěla upozornit na podkapitolu
věnovanou vládnímu návrhu novely zákona o rostlinolékařské péči, díky které je celá
kapitola komplexní.
Kapitola třetí nastiňuje problematiku rostlinolékařské péče, resp. její právní úpravy,
v rámci legislativy Evropské unie, což v mnoha směrech ovlivňuje obsah kapitol, které
následují.
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S předchozím tématem je poměrně úzce spjata kapitola čtvrtá zaměřená na pesticidy
a problematiku jejich používání, resp. snahu o snížení jejich používání jak v České republice,
tak v Evropské unii i třetích zemích. Prostor je věnován také důvodům, které stojí za touto
snahou a samozřejmě i způsobům a metodám, jak je možné co nejvyššího stupně eliminace
používání pesticidů dosáhnout. Jedna z podkapitol se zabývá také integrovanou ochranou
rostlin, která s problematikou používání pesticidů velice úzce souvisí.
Pátá kapitola se věnuje Ministerstvu zemědělství, jeho činnosti a působnosti, jelikož
se jedná o vrcholný orgán oblasti rostlinolékařské péče, který má klíčovou úlohu v oblasti
regulace rostlinolékařské péče.
Následující kapitoly šestá a sedmá se věnují nejprve Ústřednímu kontrolnímu a
zkušebnímu ústavu zemědělskému a následně dalším orgánům a institucím, jež působí na
poli rostlinolékařské péče. Jednotlivých zainteresovaných institucí je značné množství, a
proto se tato práce omezuje na základní charakteristiku těch nejvýraznějších z nich.
V pořadí poslední osmá kapitola se zabývá tématem ekologického zemědělství a jím
vyprodukovaných bioproduktů, resp. podmínkám a požadavkům, které je nutné splňovat,
abychom mohli hovořit o ekologickém zemědělství či bioproduktech. Záměrem této kapitoly
není propagace biopotravin, ale vymezení určitých odlišností, které je řadí do této kategorie.
V úplném závěru následuje shrnutí této práce a snaha o určité zhodnocení současného
stavu a jaké nabízí možnosti vývoje v budoucnosti.
Po právní, resp. obsahové stránce je tato práce aktuální ke dnu 26. května 2017.
Cílem práce byla v první řadě přehlednost a komplexnost zpracování témat úzce
souvisejících s rostlinolékařskou péčí a její právní úpravou.
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1 Kontext rostlinolékařské péče

Právo životního prostředí je právním odvětvím, které v průběhu posledních několika
desítek let velmi významně proměnilo svou pozici a úlohu v globálním měřítku, ať už vlivem
klimatických změn, globalizace, která s sebou přes veškeré své přínosy nese také řadu pro
životní prostředí nepříznivých jevů a faktorů, nebo faktu, že se dlouhodobě stále zvyšuje
počet živočišných a rostlinných druhů označených za ohrožené (dle míry ohrožení
rozlišujeme ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy), které se tak například
nachází na seznamu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Přestože se jedná o relativně specifické právní odvětví (nebo možná právě proto),
najdeme ustanovení týkající se práva životního prostředí, jeho ochrany nebo souvisejících
témat v řadě různých zákonů. Například Článek 7 Ústavy zakotvuje povinnost státu dbát „o
šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“1 – v tomto ustanovení
tedy můžeme spatřovat ústavní základ práva životního prostředí a potažmo též
rostlinolékařské péče.
V Listině základních práv a svobod2 v Článku 35 pak je jako jedno ze základních
lidských práv uvedeno také právo každého na příznivé životní prostředí a včasné a úplné
informace o jeho stavu a rovněž o stavu přírodních zdrojů. Zároveň Listina základních práv
a svobod stanovuje určité hranice či omezení, kdy nikdo nesmí při výkonu svých práv
ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje a druhové bohatství přírody nad
míru stanovenou zákonem.3 Aby bylo toto zaručeno, je pochopitelně třeba správně nastavit
právní úpravu, ale hlavně následně zajistit efektivní kontrolu jejího dodržování a v případech
porušení pak aplikovat vhodné sankce.
Obecnou ochranu rostlin a živočichů upravuje v ustanovení § 5 zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, který stanoví, že všechny druhy rostlin (i živočichů) jsou
chráněny před zničením, poškozováním nebo sběrem – s výjimkou zásahů při hubení rostlin
(a živočichů), které upravuje zvláštní předpis. V přísnějším režimu funguje ochrana zvláště
chráněných rostlin, které se zakazuje sbírat, trhat, jakkoliv ničit či poškozovat nebo jinak
rušit ve vývoji, nadto je zakázáno též tyto rostliny držet, dopravovat, pěstovat, prodávat,
1

Článek 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
3
Článek 35 odst. 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
2
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vyměňovat či je za těmito účely nabízet.4 Bližší podmínky této zvláštní ochrany stanoví
ministerstvo životního prostředí.5

2 Právní úprava

Rostlinolékařská péče je specifickým odvětvím, do jehož právní úpravy je třeba
zahrnout více právních předpisů, které ve vzájemném spojení poskytují ucelený pohled na
význam rostlinolékařské péče a způsob její organizace. Jedná se o oblast regulovanou
v celosvětovém kontextu a tudíž se do české právní úpravy výrazně promítají mezinárodní
úmluvy nebo předpisy Evropské unie.
V první řadě je třeba uvést zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, který mimo jiné definuje základní pojmy6 nezbytné pro
následné vymezení práv a povinností fyzických i právnických osob7 týkajících se ochrany
rostlin, přípravků a prostředků na ochranu rostlin, podmínek jejich uvedení na trh etc.
Dále zde nepochybně můžeme uvést jednotlivé zvláštní zákony upravující konkrétní
dílčí oblasti spadající pod rostlinolékařskou péči nebo s ní související, příslušné prováděcí
předpisy nebo konkrétní vyhlášky.
Oblast rostlinolékařské péče spadá do působnosti Ministerstva zemědělství8 jakožto
ústředního orgánu a následně do působnosti dalších organizací, jež jsou ministerstvu
podřízené. Jedná se o organizační složky státu, jež jsou orgány státní správy, dále také o ty,
které jimi nejsou, a další jiné orgány a instituce9. Těm vybraným je věnována kapitola 7,
která činnost jednotlivých organizací blíže nastiňuje a poskytuje tak alespoň stručný přehled
o úloze těchto orgánů a institucí v rámci problematiky rostlinolékařské péče.

4

Ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
6
Ustanovení § 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
7
Ustanovení § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
8
Ustanovení § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.
9
Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 10.5.2017]. Dostupné z:
www.eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/podrizene-organizace/.
5
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2.1 Definice pojmu rostlinolékařské péče

Z významu samotných slov „rostlinolékařská péče“ můžeme vyvodit, že se
pravděpodobně jedná o určitý způsob ochrany rostlin před chorobami, které by je mohly
ohrožovat, ale to by bylo značně zjednodušené a omezené tvrzení, neboť rostlinolékařská
péče zahrnuje podstatně více. Definovat pojem rostlinolékařské péče pak je jistě možné také
výčtem jednotlivých činností a oblastí úpravy, jež pod rostlinolékařskou péči spadají a jsou
uvedeny v zákoně10, neboť definici jako takovou v zákoně nenajdeme. Ve zkratce tak
můžeme uvést, že se jedná především o ochranu rostlin a rostlinných produktů (proti
poruchám ale také škodlivým organismům), ochranu proti zavlékání oněch škodlivých
organismů, podmínky a parametry přípravků a prostředků určených na ochranu rostlin a
rovněž činnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče.11
Nicméně předchozí právní úprava, tedy zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské
péči a změnách některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“),
ve svém znění definici pojmu rostlinolékařské péče obsahovala a definuje ji takto:
„Rostlinolékařská péče je souhrnem právních, technických, organizačních a odborných
opatření za účelem uchování zdraví rostlin a ochrany rostlinných produktů.“12 S tímto
můžeme v zásadě souhlasit a z této definice také vycházet i v současnosti, přestože platný
právní předpis13 takovou definici ve svém znění neobsahuje (v této ani upravené podobě).

2.2 Historický právní vývoj

Vývoj právní úpravy rostlinolékařské péče sledujeme na našem území ještě dříve,
než byla tato oblast označena právě takto, a s postupným vývojem technologií a postupů
zajišťujících ochranu rostlin a produktů z nich zpracovaných určitým způsobem se vyvíjela
také právní úprava a rozšiřovaly se oblasti, které bylo třeba regulovat. Jako vývoj jakékoliv

10

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů.
Ustanovení § 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
12
Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících
zákonů.
13
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
11
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jiné právní i neprávní oblasti prošel různými fázemi, které pomáhaly právní úpravě získat
její současnou podobu.
Následující podkapitoly jsou členěny a uspořádány chronologicky dle jednotlivých
období, ve kterých měla právní úprava rostlinolékařské péče určité společné rysy a vycházela
z obdobných principů. Postupný vývoj a proměny právní úpravy v průběhu téměř sta let
začínáme sledovat ve 20. letech 20. století a pokračují až do současnosti. Jak bude tato oblast
upravena v budoucnosti, je zatím diskutabilní, nicméně alespoň některé změny tušit
můžeme, přestože potenciální „nová právní úprava“ je prozatím pouze ve stadiu vládního
návrhu.

2.2.1 Etapa rostlinné výroby a její ochrany

Jako první zákon upravující záležitosti oblasti rostlinolékařské péče na našem území
můžeme uvést zákon č. 165/1924 Sb. o ochraně výroby rostlinné, který je rozčleněn do tří
hlav, z nichž první dvě se věnují kategoriím ochrany ušlechťování rostlin a ochrany kultur
rostlinných před škodlivými činiteli – obě byly zajištěny značně odlišným způsobem ve
srovnání s metodami používanými dnes. Například ochrana ušlechťovaného či ušlechtěného
materiálu spočívala v tom, že na okolních pozemcích nesměly být pěstovány stejné nebo
příbuzné druhy či odrůdy, aby nemohlo dojít k cizosprášení.14 Za škodlivé činitele byli
považováni škůdci živočišného původu, rostlinné choroby organického i anorganického
původu a plevele; vlastníci pozemků pak měli povinnost před těmito škodlivými činiteli
chránit rostlinné kultury.15 Konkrétní podmínky a požadavky hubení škodlivých činitelů,
jaká opatření je třeba činit a další kroky pak na základě ustanovení § 11 zákona č. 165/1924
Sb. upraví vládní nařízení.
V roce 1950 byl přijat zákon č. 188/1950 Sb. o zdokonalení rostlinné výroby, jehož
cílem byla pomoc jednotným zemědělským družstvům i malým a středním rolníkům zvýšit
výnosy v rostlinné výrobě a kterým byly upraveny oblasti šlechtění a množení osiva a sadby,
péče o zvelebení a rozšíření ovocnářství a vinařství a konečně opatření proti škůdcům rostlin.
Otázka šlechtění je ponechána zásadně Československým státním statkům, národnímu
14
15

Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 165/1924 Sb., o ochraně výroby rostlinné.
Ustanovení § 9 odst. 1,2 zákona č. 165/1924 Sb., o ochraně výroby rostlinné.
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podniku a jednotným zemědělským družstvům. Ve třetí zmiňované části (věnované
opatřením proti škůdcům) je zakotvena všeobecná povinnost uživatelů pozemků chránit tyto
pozemky a porosty na nich před škůdci, činit proti nim potřebná opatření, a to vše na vlastní
náklady.16 V roce 1955 pak došlo k novelizaci zákonným opatřením předsednictva
Národního shromáždění č. 23/1955 Sb. o jedech a látkách škodlivých zdraví, v tomto znění
byl zákon účinný až do roku 1964.
Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, který si kladl za cíl vytvoření
předpokladů pro stálý rozvoj rostlinné výroby, stanovil hlavní úkoly zemědělských
organizací, povinnosti socialistických organizací. Jeho druhá část17 je věnována šlechtění
rostlin, povolování odrůd, výrobě osiva, sadby, školkařských výpěstků a jejich uznávání;
část třetí18 obsahuje ustanovení o ochraně proti škůdcům a chorobám rostlin, plevelům a
některým škodlivým činitelům; do části čtvrté19 jsou zařazena některá zvláštní odvětví
rostlinné výroby a v části páté20 jsou ustanovení týkající se zkušebnictví a odborné státní
kontroly. Předpis byl po dobu své účinnosti osmkrát novelizován a většina ustanovení tak
byla před zrušením tohoto zákona již zrušena. V roce 1998 byl zákon o rozvoji rostlinné
výroby zrušen zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení
zemědělských půd.

2.2.2 Rostlinolékařská péče před vstupem ČR do EU

Následující zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých
souvisejících zákonů, byl rozdělen do čtyř částí pro oddělení jednotlivých upravovaných
témat, více než 90 % ustanovení je ale soustředěno do části první věnované rostlinolékařské
péči jako takové. Tato úprava se již svou systematikou podstatně výrazněji přibližuje
současné právní úpravě a naopak se poměrně značně odlišuje od úpravy předchozí. Předmět
a rozsah úpravy jsou zde vymezeny relativně stručně – jedinou (byť rozvitou) větou

16

Ustanovení § 22 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby.
Ustanovení § 4-15 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.
18
Ustanovení § 16-27 zákona č. 61/1964 Sb.
19
Ustanovení § 28-30 zákona č. 61/1964 Sb.
20
Ustanovení § 31-34 zákona č. 61/1964 Sb.
17
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v ustanovení § 1, logicky bez jakýchkoliv odkazů na unijní legislativu, která v době přijetí
tohoto zákona nebyla pro Českou republiku z hlediska svého obsahu právně závazná.
Tato právní úprava jako jediná obsahuje již zmiňovanou definici pojmu samotné
rostlinolékařské péče – v prvním odstavci ustanovení § 2 je definována jako první ze
základních pojmů, ostatní důležité pojmy následují. Definovány v něm jsou například
škodlivé organismy, kterými mohou být rostliny, živočichové nebo původci chorob
způsobilí poškodit rostliny nebo rostlinné produkty; poruchy, jimiž rozumíme škodlivé
změny na rostlinách vzniklé vlivem nepříznivých fyzikálních nebo chemických faktorů nebo
účinné látky, což mohou být látky i organismy (včetně virů), které mají obecný či specifický
účinek proti škodlivým organismům, případně na rostliny, jejich části nebo rostlinné
produkty.21
Ustanovení § 3 taxativně uvádí, ve kterých jednotlivých činnostech rostlinolékařská
péče spočívá, řadí se mezi ně například: ochrana území ČR před zavlékáním škodlivých
organismů, omezování jejich výskytu, šíření a působení; zjišťování, vyhodnocování a
evidence jejich výskytu; rostlinolékařský dozor; registrace přípravků a pomocných
prostředků a sledování jejich účinnosti a další činnosti.
Dotčeným právnickým nebo fyzickým osobám22 jsou vymezeny základní povinnosti
v souvislosti s jejich činností, které mají charakter preventivní a také základní podmínky pro
použití přípravků na ošetřování rostlin či rostlinných produktů.23 Navazující ustanovení jsou
zařazena do oddílů věnovaných odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče (Oddíl
II), registraci osob a soustavné rostlinolékařské kontrole (Oddíl III), vnější karanténě (Oddíl
IV), vnitřní karanténě (Oddíl V), mimořádným rostlinolékařským opatřením (Oddíl VI),
přípravkům a pomocným prostředkům (Oddíl VII), mechanizačním prostředkům (Oddíl
VIII), orgánům rostlinolékařské péče (Oddíl IX), pokutám (Oddíl X), zmocnění (Oddíl XI)
a společným a přechodným ustanovením (Oddíl XII).
Část druhá pak mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „živnostenský zákon“)24. Tento zákon účinný od
1.1.1997 byl zrušen k 31.5.2004 zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a za dobu
své účinnosti byl novelizován čtyřmi různými předpisy.
21

Ustanovení § 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
Dotčenými osobami zde rozumíme osoby dle ust. § 4 zákona č. 147/1996.
23
Ustanovení § 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.
24
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
22
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2.2.3 Současná harmonizovaná právní úprava

Současná právní úprava, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zapracovává
příslušné právní předpisy Evropské unie a navazuje na přímo použitelný předpis EU
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009). Výše uvedený zákon byl
vydán, aby po přistoupení České republiky k Evropské unii existoval aktuální právní předpis
svým obsahem odpovídající požadavkům unijní legislativy. Strukturován je do osmi částí –
přesto je opět většina ustanovení soustředěna do části první, která je věnována pochopitelně
rostlinolékařské péči.
Tato první část je dále rozdělena do deseti hlav: základní ustanovení v Hlavě I25
vymezují předmět úpravy a také definují základní pojmy, Hlava II26 je věnována ochraně
rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám rostlin, Hlava III
opatřením proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, Hlava IV přípravkům a
dalším prostředkům, Hlava V mechanizačním prostředkům, Hlava VI státní správě ve
věcech rostlinolékařské péče, Hlava VII správním deliktům, Hlava VIII expertům komise a
Hlava IX odborné způsobilosti.
Části druhá až sedmá svými ustanoveními mění zákony č. 409/2000 Sb., kterým se
mění zákon č. 147/1006 Sb. a č. 455/1991 Sb.; č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; č. 309/2002 Sb., služební zákon; č. 320/2002 Sb.
o změně a zrušení některých zákonů a č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví.27

2.3 Návrh novely zákona o rostlinolékařské péči

V současné době je stále projednáván vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské
péči z června 2016 – resp. na 57. schůzi Poslanecké sněmovny byly ve druhém čtení podány

25

Ustanovení § 1-2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Ustanovení § 3-6 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
27
Ustanovení § 91-96 zákona č. 326/2004 Sb., rostlinolékařské péči.
26
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pozměňovací návrhy a návrh by měl jít do třetího čtení –, který se týká témat integrované
ochrany rostlin, pronikání padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh v České republice,
procesu povolování přípravků na ochranu rostlin, pravidel pro trvale udržitelné používání
přípravků na ochranu rostlin, doby trvání povolení sušáren dřeva a právní úpravy evidence
ovocných sadů. Zásadním tématem je otázka padělaných přípravků na ochranu rostlin, které
mohou mít velmi negativní vliv jak na jednotný trh s těmito přípravky, tak především na
lidské zdraví a životní prostředí vzhledem ke svému nejasnému složení a původu. Proto by
mělo dojít ke zpřesnění a zpřísnění některých postupů a činností (jedná se o oblasti kontroly,
náležitosti etiket, přebalování přípravků apod.).
Obsahuje „méně závažné“ změny týkající se stávající terminologie, kdy by současné
další prostředky měly být nově označovány pomocnými prostředky, dále změna ustanovení
o integrované ochraně rostlin. Podrobněji je zde upravena ohlašovací povinnost, u níž je
stanoveno, kterých situací se tato povinnost týká, a rovněž způsob, jakým je nutno příslušné
zjištění nebo důvodné podezření oznámit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu
zemědělskému (dále též „ÚKZÚZ“).28
Nově by měla být upravena také povinnost opatření přípravku etiketou, jejíž
konkrétní náležitosti má blíže stanovit prováděcí předpis, a dále by měly být stanoveny
podmínky přebalování přípravků, které se oznamuje Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému a o kterém se pořizuje příslušná dokumentace.29
Návrh obsahuje změnu i v řízení o povolení, kdy by již nemělo být povinné dokládat
souhlas, je-li podle návodu k použití přípravku umožněno jeho smísení s jiným přípravkem
(prostředkem). Zároveň se v určitém ohledu mění posuzování přípravku z hlediska ochrany
zdraví, které provádí Ministerstvo zdravotnictví vydáním toxikologického posudku (formou
závazného stanoviska) – nově by se mělo jednat pouze o závazné stanovisko (bez
konkretizace požadavků na jeho formu/obsah).30
Výslovně by mělo být v zákoně uvedeno, že posouzení rovnocennosti účinné látky
bude provádět ÚKZÚZ. Zákon by měl rovněž přímo (namísto prováděcího předpisu)
stanovit kritéria, resp. splnění kritérií menšinového použití. Ustanovení o adjuvantech by
mělo být zrušeno a vzniknout by mělo nové ustanovení týkající se programů zkoušení

28

Vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
30
Vládní návrh novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
29
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přípravků a pomocných prostředků, které mají být v souladu se zásadami integrované
ochrany rostlin a spadají do působnosti ÚKZÚZ.31
Novým způsobem by měla být upravena kontrola přípravků a pomocných
prostředků, kdy by měl být zákonem stanoven pouze základní postup a jednotlivé způsoby
odběru kontrolovaných vzorků by měly být následně upraveny prováděcím právním
předpisem, samotná kontrola se nadále řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen
„kontrolní řád“).32
Návrh zařadil též nová ustanovení:
 o registraci distributorů přípravků pro profesionální uživatele (registr
distributorů by měl vést ÚKZÚZ),
 o uvádění přípravků a pomocných přípravků na trh (pro profesionální
uživatele jsou k tomuto oprávněni pouze registrovaní distributoři)
 o správné distribuční praxi, která sestává z uvedených povinností (ty
spočívají například v: dodávání pouze povolených přípravků a pomocných
přípravků a to pouze v neporušených prodejních obalech, vedení
dokumentace a záznamů o těchto přípravcích, zajištění odpovídajícího
vyškolení zaměstnanců, dodržování podmínek uskladnění přípravků či
pomocných přípravků apod.), jež musí registrovaní distributoři dodržovat a
 o dovozu přípravků, který se (pro vlastní potřebu) zakazuje.33
Dále jsou zpřísněny podmínky letecké aplikace přípravků (její provedení se povoluje
pouze za taxativně vymezených situací), která je jinak zakázána a o jejímž provedení (a
případném povolení výjimek) rozhoduje ÚKZÚZ.
Změna terminologie s sebou nese ještě další změny, neboť stávající pomocné
prostředky svůj název mají přenechat současným „dalším prostředkům“ a jejich vlastní
úprava v podstatě vymizí. Prostředky označované jako bioagens již nebudou mít vlastní
samostatnou úpravu, měly by být podřazeny pod pomocné prostředky jako jeden z jejich
druhů. Kontrola pomocných prostředků je svěřena ÚKZÚZu. V případech, kdy kontrolní

31

Vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči (§ 38c – 40).
Vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči (§ 43).
33
Vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči (§ 46a-46d).
32
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testování neprovádí sám ÚKZÚZ, má jej na starosti provozovatel kontrolního testování,
jehož povinnosti (zejména z administrativního hlediska) by měly být lehce rozšířeny.34
Ve znění zákona by se mělo nově objevit ustanovení upravující činnost celních úřadů
v oblasti rostlinolékařské péče, které v současnosti zákon postrádá. Určitými změnami by
měla projít taktéž ustanovení věnovaná správním deliktům jak fyzických osob, tak také osob
právnických nebo fyzických podnikajících. Mění se (a mnohdy opravdu značně) výše pokut,
které mohou být za stanovené správní delikty uloženy – až na výjimky se jedná o jejich
zvýšení. Zároveň by v zákoně mělo být výslovně uvedeno, že příjem z těchto pokut
uložených Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským je příjmem plynoucím
do státního rozpočtu.35
Určité změny by se měly týkat rovněž ustanovení o odborné způsobilosti a o
vzdělávacích kurzech k získání osvědčení – zde se ale opět jedná spíše o změny jistého
administrativního či procedurálního charakteru.

Shrnutí
Cílem této kapitoly bylo poskytnutí teoretického právního rámce oblasti
rostlinolékařské

péče

ve

vzájemných

souvislostech

jejího

historického

vývoje.

Nejvýraznějším vývojovým rysem je postupné vyčlenění tohoto oboru a podstatné rozšíření
jeho institucionální základny, která má na starosti zajištění zákonem daných postupů a
opatření k dosažení stanovených cílů rostlinolékařské péče.
Zároveň bylo snahou alespoň ve stručnosti představit největší změny, které obsahuje
vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči, a nastínit tak tendence ve vývoji právní
úpravy a jakým směrem se tato oblast patrně bude ubírat. Upozorňuji, že se nejedná o
odborný rozbor veškerých navrhovaných a předkládaných změn, záměrem bylo nastínění
těch nejvýraznějších a možná nejzajímavějších ve srovnání se stávající právní úpravou.

34
35

Vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči.
Vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči.
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3 Unijní úprava oblasti rostlinolékařské péče

Základem pro vnitrostátní právní úpravu oblasti rostlinolékařské péče a její nedílnou
součástí jsou bezesporu od května 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie,
předpisy EU, resp. zejména nařízení Rady EU, Evropské komise i Evropského parlamentu a
v určitých případech také těmito orgány vydané směrnice, jež příslušné vnitrostátní zvláštní
zákony zapracovávají.
Tímto pochopitelně řízeně dochází k určité míře unifikace práva na území Evropské
unie, která je nezbytná pro udržitelný stav při otevření hranic a zjednodušení pohybu zboží
přes hranice členských států v rámci jednotného vnitřního trhu. Určité produkty tak podléhají
přísnějším kontrolám, na druhou stranu snad můžeme oprávněně předpokládat určité
standardy zboží dováženého z ostatních členských států Evropské unie.

3.1 Nařízení Evropského parlamentu, Rady EU a Komise

Nařízení jsou jedním z druhů právních aktů (vedle směrnic, rozhodnutí, doporučení
a stanovisek), jejichž přijetím vykonávají orgány Evropské unie svou pravomoc; závazná
jsou v celém rozsahu, mají obecnou působnost a jsou přímo použitelná ve všech členských
státech EU.36 Jedná se o legislativní akty, jež jsou přijímány (řádným) legislativním
postupem, který je dále definován v Článku 294 SFEU.37 Přijatá nařízení musí být vyhlášena
v Úředním věstníku Evropské unie.38
Evropský parlament, Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) a stejně tak Evropská
komise (dále jen „Komise“) jsou ustanoveny orgány Evropské unie s cílem podpory jejích
hodnot etc. a to v ustanovení Článku 13 Smlouvy o Evropské unii (dále též „SEU“). Radě
společně s Evropským parlamentem je svěřena (mimo jiné) rozpočtová a legislativní

36

Článek 288 SFEU.
Článek 289 SFEU.
38
Článek 297 odst. 2 SFEU.
37

19

funkce39 zatímco Komisi přísluší podávat návrhy legislativních aktů (nestanoví-li Smlouvy40
jinak)41, přičemž působnost těchto orgánů je vymezena Smlouvami.
V následujících podkapitolách je podle jednotlivých dotčených oblastí nastíněn
obsah nařízení EU, která se nejčastěji (či nejvýrazněji) promítají do znění našich
vnitrostátních předpisů z oblasti rostlinolékařské péče a příslušné zákony na ně odkazují.

Přípravky na ochranu rostlin
Oblast rostlinolékařské péče a zejména ochrana rostlin jsou zakotveny v nařízení
Evropského parlamenty a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS42 a 91/414/EHS43, jež dává právní rámec české
právní úpravě44, a jehož účelem vymezeným v Článku 1 je zajištění co možná nejvyšší
ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidí i zvířat a to stanovením pravidel pro
povolování přípravků na ochranu rostlin a také pro schvalování účinných látek v nich
obsažených.

Hnojiva
V oblasti regulace hnojiv je významné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2003/2003 o hnojivech, jež se vztahuje na výrobky uváděné na trh s označením „hnojiva
ES“ (Článek 1), v Článku 2 definuje například pojem hnojiva, jeho různé typy, co
považujeme za jeho uvedení na trh (této problematice je věnována celá Kapitola II) nebo
kdo je jeho výrobcem. Hlava II výše uvedeného nařízení je rozdělena do čtyř kapitol podle
specifických typů hnojiv – minerální hnojiva s hlavními živinami, minerální hnojiva
s druhotnými živinami, minerální hnojiva se stopovými živinami a hnojiva typu dusičnanu
amonného s vysokým obsahem dusíku.
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Odrůdová práva Společenství
Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství „vytváří systém
odrůdových práv Společenství jako jediné a výlučné formy ochrany práv průmyslového
vlastnictví pro odrůdy rostlin“45, zřizuje Odrůdový úřad Společenství a dále ve své Druhé
části v Kapitole I uvádí podmínky pro udělení odrůdových práv (Článek 6 a násl.). Kapitola
III je věnována účinkům odrůdových práv Společenství, Kapitola IV jejich trvání a skončení
a Kapitola V odrůdovým právům Společenství jako předmětu vlastnictví. Třetí část pak
upravuje záležitosti týkající se Odrůdového úřadu Společenství zřízeného podle Článku 4
tohoto nařízení.

Financování společné zemědělské politiky
V červnu 2005 přijala Rada EU nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování
společné zemědělské politiky, které za účelem zajištění financování opatření společné
zemědělské politiky zřizuje dva evropské zemědělské fondy. V nařízení je výslovně
stanoveno, že z rozpočtu Společenství mohou být uhrazeny pouze výdaje uskutečněné
akreditovanými platebními agenturami, které jediné poskytují dostatečnou záruku provedení
dostatečných kontrol.

3.2 Směrnice Evropského parlamentu, Rady a Komise

Směrnice jsou jako právní akty EU závazné pro státy, kterým jsou určené, co do
výsledku, jehož má být dosaženo; formu a prostředky k dosažení tohoto cíle si zvolí
vnitrostátní orgány samy.46 Směrnice jsou také standardně přijímány řádným legislativním
postupem47, tedy Evropským parlamentem a Radou společně na návrh Komise, a jedná se
tak o legislativní akty.48 Ty směrnice, jež jsou určeny všem členským státům, se vyhlašují
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Článek 1 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.
Článek 288 SFEU.
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Článek 294 SFEU.
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Článek 289 SFEU.
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v Úředním věstníku Evropské unie, směrnice, ve kterých je uveden jejich adresát, se
oznamují těmto adresátům.49
Následující podkapitoly budou věnovány směrnicím, které se do české právní úpravy
významně promítly (mnohé předpisy na ně nezřídka odkazují) a je tak vhodné alespoň ve
stručnosti nastínit jejich obsah. Jejich znění či požadavky vykazují z výše uvedených důvodů
větší míru obecnosti, jelikož se nejedná o předpisy přímo použitelné.

Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo
rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území
Společenství
V roce 2000 Rada přijala směrnici č. 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti
zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a
proti jejich rozšiřování na území Společenství, která (ve znění pozdějších předpisů)
členským státům ukládá povinnost vzájemné úzké, rychlé, bezprostřední a účinné spolupráce
v rozsahu působnosti této směrnice50, definuje základní pojmy a stanovuje další související
podmínky a povinnosti.

Rámec činnosti Společenství s účelem dosažení udržitelného používání
pesticidů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec
pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, byla přijata
v říjnu 2009. Stanoveného cíle chce dosáhnout „snižováním rizik a omezováním vlivu
používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podporováním … alternativních
přístupů nebo postupů …“51. V Článku 4 najdeme úpravu národních akčních plánů (viz.
kapitola 4.2), kdy mají být přijaty a předloženy, způsob jejich sestavení apod. Ustanovení
Kapitoly II se věnují odborné přípravě, prodeji pesticidů, informacím a zvyšování povědomí,
Kapitola III upravuje zařízení pro aplikaci pesticidů, Kapitola IV obsahuje ustanovení
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Článek 297 SFEU.
Článek 1 odst. 4 směrnice č. 2000/29/ES.
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Článek 1 směrnice č. 2009/128/ES.
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týkající se zvláštních postupů a použití a v Kapitole V jsou upraveny ukazatele, podávání
zpráv a výměna informací.

Uvádění přípravků na trh
Tato Směrnice Rady č. 91/414/EHS o uvádění přípravků na trh byla přijata v červenci
1991 s cílem zajistit ochranu rostlin a rostlinných produktů a tím podpořit rostlinnou výrobu,
jejíž výnosy jsou ohrožovány škodlivými organismy, a jelikož většina členských států na
tento fakt již předtím individuálně zareagovala přijetím patřičných právních předpisů,
odstranit také rozdíly mezi těmito národními úpravami a minimalizovat tak překážky z nich
vzniklé pro jejich pohyb na trhu. Ve svém znění směrnice52 upravuje podmínky povolování
přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v nich obsažených, jejich uvádění na trh,
používání a kontrolu.53

3.3 Společná zemědělská politika Evropské unie

Společná zemědělská politika EU (dále též „SZP“) funguje na území EU již od roku
1962, kdy se týkala pouze trhu s obilovinami, ale postupně se tento působ ochrany a regulace
rozšířil na většinu zemědělských produktů, čímž došlo k určitému uzavření trhu, zároveň
však také k určité míře jeho unifikace.54
Společnou zemědělskou politiku provádí a vymezuje Evropská unie – toto stanovuje
Článek 38 SFEU, který rovněž SZP uvádí jako nezbytnou pro fungování a rozvoj vnitřního
trhu se zemědělskými produkty. SZP má vymezených pět cílů: zvýšení produktivity
zemědělství, zajištění odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva, stabilizace
trhů, zajištění plynulého zásobování a zajištění dodávek spotřebitelům za rozumné ceny.
Obdobný režim se týká také společné rybářské politiky.55
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Za účelem dosažení výše uvedených cílů se zřizuje společná organizace
zemědělských trhů, a to ve formě společných pravidel hospodářské soutěže, povinné
koordinace různých vnitrostátních systémů organizace trhu nebo evropské organizace trhu.
Společná organizace zemědělských trhů se však omezuje pouze na dosažení cílů
vymezených v Článku 39 SFEU.56

Shrnutí
Regulace rostlinolékařské péče na unijní úrovni dává jednotný směr a rámec
vnitrostátní právní úpravě této oblasti. Vzhledem k existenci jednotného vnitřního trhu je
pro zajištění jeho fungování stěžejní, aby zúčastněné státy postupovaly (alespoň v zásadních
momentech) stejným způsobem a dodržovaly stejné podmínky.
Právní úprava z pohledu Evropské unie pochopitelně nutně zahrnuje více faktorů a
vlivů působících v dané oblasti, jelikož na konkrétní problematiku vždy pohlíží v širších
souvislostech než jednotlivé členské státy. Pro některé státy toto může být nadbytečné nebo
až svým způsobem omezující, ale jedná se o variantu, která je kompromisem přijatelným
pro všechny členské státy.
Přestože unijní úprava týkající se této oblasti je poměrně obsáhlá, stále se jedná o
základní právní rámec, který jednotlivé členské státy mohou doplnit a konkretizovat dle
svých vlastních požadavků a zvyklostí v dané oblasti. Jednotlivé vnitrostátní právní úpravy
se tak stále v mnoha ohledech navzájem značně odlišují.

4 Pesticidy a jejich používání v České republice

Používání pesticidů je v současné době nevyhnutelné a jejich množství každoročně
roste, jelikož s jejich pomocí (spolu s hnojivy a šlechtěním) nedochází ke snižování
zemědělské produkce vlivem škodlivých organismů – bez jejich použití jsou však průměrné
ztráty odhadovány téměř na polovinu.57 Vlivem neustálého růstu populace dochází

56
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Článek 40 SFEU.
Prezentace Ing. Miroslava Floriána, Ph.D. na konferenci ÚKZÚZ konané 5.2.2015 v Brně.
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nevyhnutelně také k nárůstu poptávky po zemědělských produktech a je tedy logicky nutné,
aby rostl také objem zemědělské produkce a mohl tak poptávku uspokojit.
Důkazem obecného nárůstu používání pesticidů je také fakt, že za posledních 55 let
vzrostl počet povolených přípravků více než desetinásobně. Obecnou snahou je zvýšení a
zefektivnění kontrol používání povolených přípravků, dodržování zákazů (zakázané
přípravky či účinné látky), respektování ochranných pásem a také odhalování případných
falzifikátů těchto přípravků.58
Následující kapitoly popisují funkci a účel pesticidů a stejně tak opatření, která mají
za cíl snížení jejich používání a s tím související témata (integrovaná ochrana rostlin).
S rozvojem nejrůznějších technologií se začaly objevovat přípravky, které měly pozitivní
vliv na snížení ztrát zemědělské produkce způsobených škodlivými organismy.

4.1 Pojem pesticidů

Pesticidy jsou přípravky na ochranu rostlin (dle nařízení EP a Rady (ES) č.
1107/2009) nebo biocidní přípravky (dle směrnice EP a Rady 98/8/ES, o uvádění biocidních
přípravků na trh) – v zákonech se setkáme s pojmy přípravky či prostředky.59 Jedná se o
chemické prostředky, které se dále dělí do kategorií podle své biologické účinnosti –
nejrozšířenější jsou herbicidy, fungicidy, insekticidy a další.60
Jejich použití je velice efektivní, a přestože podléhá přísným standardům a
podmínkám, vyvolává i poměrně časté nesouhlasné a kritické reakce z řad odborníků i
veřejnosti a to zejména kvůli svým možným negativním dopadům na životní prostředí,
necílové organismy a konečně lidské zdraví. Faktem ovšem je, že přestože v současnosti
k používání pesticidů dochází přibližně na 1/3 zemědělské půdy a stále se hledají účinnější
látky s co možná nejmenšími nepříznivými dopady na životní prostředí, spotřebované
množství pesticidů značně ovlivňuje životní prostředí a vyvolává určité obavy. Velmi
problematickou nadále zůstává otázka reziduí v okolním prostředí a potravinách, jejichž
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negativní dopady se mohou projevit až se značným časovým odstupem či při výrazné změně
okolních podmínek nebo v kombinaci s jinými látkami.61

4.2 Národní akční plán

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice (dále též
„NAP“) byl schválen 12.9.2012 usnesením vlády č. 66062, vychází z ustanovení § 48a
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se o soubor opatření, který je povinen
sestavit každý členský stát EU a sdělit jej Evropské komisi i ostatním členským státům, a
jehož prostřednictvím je v jednotlivých členských státech realizován program snížení
nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí.63
Vždy nejpozději po 5 letech má být NAP aktualizován, návrh jeho aktualizace vytváří
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem
životního prostředí. Ministerstvo zemědělství pak tento návrh zveřejní a ve lhůtě dvou
měsíců může k návrhu veřejnost sdělovat své připomínky, které Ministerstvo zemědělství
vyhodnotí, a následně návrh předloží vládě ke schválení. Schválený návrh je poté
ministerstvem zveřejněn a veškeré změny NAP neprodleně ohlášeny Komisi.64
Předmětem NAP jsou oblasti, kterých se může negativně dotýkat používání
pesticidů, konkrétně se jedná o tyto tři oblasti: ochrana zdraví lidí, ochrana podzemních a
povrchových vod a ochrana necílových živých organismů. Konkrétní cíle jsou v NAP
stanoveny dva, a to: omezení rizik spojených s používáním přípravků a optimalizace
využívání přípravků bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných
produktů. V souvislosti s oběma vymezenými cíli jsou v NAP definovány ještě tzv. dílčí cíle
a zároveň jejich jednotlivé způsoby plnění, které představují konkrétnější postupy v procesu
plnění a dosahování vytyčených cílů.65

61

Prezentace Ing. Miroslava Floriána, Ph.D. na konferenci ÚKZÚZ konané 5.2.2015 v Brně.
Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 12.5.2017]. Dostupné
www.eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/udrzitelne-pouzivani-pesticidu/
63
Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR.
64
Ibid.
65
Ibid.
62

z:

26

Aby bylo možné vyhodnocovat dosažení průběžných i konečných cílů, stanovuje
NAP také kvantitativně měřitelné úkoly, opatření a pochopitelně i samotné cíle musí být
kvantitativně měřitelné. U jednotlivých dílčích cílů jsou stanoveny rovněž specifické
indikátory (např. počet určitých vzorků, počet uskutečněných seminářů, počet vydaných
publikací apod.), s jejichž pomocí jako kvantitativně jasně definovatelných jednotek je
možné hodnocení plnění dílčího cíle.66
Obecně lze mezi jednotlivé způsoby plnění průběžných i konečných cílů uvést
potřebnou úpravu legislativy a zajištění jejího dodržování, zlepšování a šíření odborné
osvěty, rozšíření státního dozoru, vybudování systému odborného poradenství, harmonizaci
systémů opatření a další.67
Jedním z hlavních opatření zajišťujících dosažení stanovených cílů je zajištění
vytvoření a zdokonalení systému monitorování vlivu přípravků na prostředí a necílové
organismy, a to do roku 2020 prostřednictvím spolupráce Ministerstva životního prostředí
(dále též „MŽP“), Ministerstva zemědělství (dále též „MZe“) a Ministerstva zdravotnictví.68
V oblasti snížení negativních dopadů používání pesticidů na necílové organismy
mělo do roku 2014 MŽP ve spolupráci s MZe prověřit nakolik je stávající právní úprava
v této oblasti funkční a případně navrhnout její vhodnou změnu; ve stejném časovém
horizontu pak mělo MŽP také vypracovat zásady, které by měly být dodržovány při
uplatňování opatření k minimalizaci rizik použití pesticidů pro necílové organismy, životní
prostředí a biodiverzitu. Do roku 2015 pak mělo MZe opět ve spolupráci s MŽP provést
ekonomickou analýzu dopadu navrhovaných opatření na dotčené hospodařící subjekty a
vypracovat návrh zahrnující tyto dopady do dotační politiky ČR.69
Oblast optimalizace využívání pesticidů bez snížení objemu zemědělské produkce a
kvality zemědělských produktů byla z většiny svěřena Státní rostlinolékařské správě (viz.
kapitola 6.2) a týká se zejména činností spojených s integrovanou ochranou rostlin, či
případně s ekologickým zemědělstvím.70
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Ochrana necílových živých organismů
Tuto oblast je vzhledem k velice rozdílným charakteristickým rysům jednotlivých
skupin sledovaných necílových organismů, jež do této kategorie spadají, vhodné dále
rozdělit. Negativní dopady používání pesticidů pak je možné posuzovat odděleně na
jednotlivých sledovaných skupinách – včelách, zvěři a ostatních volně žijících obratlovcích,
bezobratlých živočiších, rybách a dalších vodních organismech a na necílových rostlinách.71
Za necílové rostliny zde považujeme porosty polních plodin, trvalé kultury i
jednotlivě rostoucí stromy a keře, které se obvykle nachází v sousedství pozemku, na němž
je prováděna aplikace kontrolovaných přípravků. Dojde-li skutečně k zasažení necílových
rostlin, jedná se o následek nesprávného postupu a nedodržení zásad stanovených pro
používání přípravků.72 Aby k těmto nežádoucím jevům nedocházelo, je zapotřebí, aby byly
dodržovány podmínky aplikace co se týká množství aplikovaných přípravků, způsobu jejich
aplikace a také období, ve kterém má být aplikace prováděna.

4.3 Integrovaná ochrana rostlin

Integrovanou ochranou rostlin (dále též „IOR“) rozumíme „souhrn opatření, která
po zvážení veškerých dostupných metod ochrany rostlin potlačují rozvoj populací škodlivých
organismů, podporují přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy a snižují
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí“73 jak je IOR definována v zákoně. Jedná se o
systém hospodaření, který pro ochranu rostlin preferuje použití přirozenějších alternativ
ochrany rostlin a tím zároveň snižuje závislost na pesticidech, můžeme tak o IOR hovořit
jako o určitém „předstupni“ ekologického zemědělství.74
Udržení používání přípravků a ostatních metod ochrany rostlin na hospodářsky a
ekologicky únosné úrovni mají zajistit opatření integrované ochrany rostlin, zároveň je
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Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v České republice.
Ibid.
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (ve znění pozdějších předpisů)
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Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 12.5.2017]. Dostupné z:
www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/.
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„kladen důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských a lesních
ekosystémů“.75
Za výše uvedených podmínek je třeba dodržovat obecné zásady integrované ochrany
rostlin, které blíže upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 205/2012 Sb., o obecných
zásadách integrované ochrany rostlin, vydaná v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č.
326/2004 Sb.
Činnosti přímo související s integrovanou ochranou rostlin je oprávněn provádět
ÚKZÚZ (monitoring, zveřejňování aktuálních informací, antirezistentní strategie, atd.)76,
resp. jeho odborný útvar Oddělení metod integrované ochrany rostlin zřízený přímo za tímto
účelem, jímž se zabývá podkapitola 4.3.2.

4.3.1 Obecné zásady integrované ochrany rostlin

Jak již bylo zmíněno výše, obecné zásady integrované ochrany blíže upravuje
vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin vydaná v červnu
2012 Ministerstvem zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči. Vyhláška nabyla účinnosti ke dni 1.1.2014 a samozřejmě reflektuje
příslušné předpisy EU. Ve svém znění definuje dva základní pojmy, a to práh škodlivosti,
kterým se rozumí „vědecky podložený stupeň výskytu škodlivého organismu, při kterém je
nutno provést ochranné opatření, aby se zabránilo hospodářské škodě v důsledku
negativního vlivu škodlivého organismu na snížení výnosu nebo kvality rostliny nebo
rostlinného produktu“77 a systém varování, kterým rozumíme „postup informování o
očekávaném nebo potvrzeném výskytu nebo o šíření škodlivého organismu, který může
způsobit ekonomicky významnou škodu“78.
V ustanovení § 3 výše uvedené vyhlášky79 jsou již demonstrativně uvedeny obecné
zásady, které je třeba dodržovat a jež zahrnují také použití tzv. nepřímých metod ochrany
rostlin, mezi kterými můžeme uvést střídání plodin, používání pěstitelských postupů,
75

Ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
Ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
77
Ustanovení § 2 písm. a) vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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Ustanovení § 2 písm. b) vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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používání odrůd odolných nebo tolerantních ke škodlivým organismům, vyvážené hnojení,
vápnění a vodní režim, ochrana a podpora užitečných organismů nebo hygienická opatření.
Zvolení vhodného způsobu ochrany rostlin předchází objektivní analýza předpokladu
napadení škodlivým organismem či analýza výsledků sledování jejich výskytu80, přičemž
úspěšnost používaných opatření se ověřuje srovnáním záznamů o aplikaci přípravků a
sledování stupně výskytu škodlivých organismů.81
Velmi důležitou zásadou je upřednostňování biologických, fyzikálních a jiných
nechemických metod před těmi chemickými, v případě, že jsou schopny zajistit účinnou
ochranu před dotčenými škodlivými organismy.82
Je zde stanoven také požadavek využívat přípravky co možná nejspecifičtější pro
konkrétní škodlivý organismus a zároveň s co možná nejmenšími vedlejšími účinky (na
lidské zdraví, životní prostředí a necílové organismy) a to jen v nezbytném rozsahu, čímž by
mělo být zároveň minimalizováno riziko vzniku rezistence vůči přípravkům u daných
škodlivých organismů.83

4.3.2 Oddělení metod integrované ochrany rostlin

Oddělení metod integrované ochrany rostlin (dále též „OMIOR“) je tedy odborným
útvarem ÚKZÚZ a zodpovídá zejména za metodické řízení a zčásti také provádí kontrolu
vybraných činností prováděných na základě zákona č. 326/20004 Sb. Mezi jeho další
činnosti patří například také metodické řízení monitorování výskytu invazních druhů rostlin,
neregulovaných škodlivých organismů a poruch, odborná správa databáze výsledků
celostátního monitoringu škodlivých organismů a poruch, spolupráce s Referátem
zkušebnictví odboru diagnostiky ÚKZÚZ založená na studiu kompatibility v polních
podmínkách, odborné posudky a analýzy problematiky rostlinolékařské péče, přednášková

80

Ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
Ustanovení § 3 odst. 8 vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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Ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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Ustanovení § 3 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin.
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činnost a školení či šíření rostlinolékařské osvěty v zemědělském tisku a odborných
časopisech.84
OMIOR dále spravuje databázi meteorologických dat sbíraných z vlastní sítě
automatických meteorologických stanic ÚKZÚZ a podporuje dvě veřejné aplikace
(přístupné online), a to Mapy výskytu škodlivých organismů a aplikaci pro výpočty sum
efektivních teplot pro vývojové fáze vybraných druhů škodlivých organismů.85

Shrnutí
Problematika pesticidů a jejich používání je tématem řešeným dlouhodobě. Obecně
převládá snaha jejich používání omezit a pokud možno co nejvíce eliminovat kvůli jejich
negativním vlivům na životní prostředí. Jedná se o dopady, které se mnohdy neprojeví
okamžitě, avšak při dlouhodobém používání pesticidů často dochází k hromadění určitých
škodlivých látek v půdě, k jejich průsaku do povrchových nebo podzemních vod či k jinému
způsobu kontaminace okolního prostředí, rostlin nebo dokonce živočichů.
Právě z výše uvedených důvodů je tato oblast regulována na několika úrovních.
Kromě právní regulace zde mají mimořádný význam zejména prováděné kontroly, jejichž
výsledky jsou směrodatné pro další postupy a případná opatření směřující k nápravě
zjištěných nedostatků či způsobených škod.
Úplný zákaz používání pesticidů vzhledem k jejich masovému rozšíření není možný,
jsou ale podnikány kroky a realizují se strategie upřednostňující využití alternativních
způsobů a metod. Jedná se zejména a podporu nechemických přípravků, c čímž souvisí
integrovaná ochrana rostlin, a snaha o rozšíření konceptu ekologického zemědělství,
kterému se blíže věnuje kapitola 8.
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Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 13.5.2017]. Dostupné
z: www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/integrovana-ochrana-rostlin/oddeleni-metodintegrovane-ochrany/.
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Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 13.5.2017]. Dostupné
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5 Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále též „MZe“) jako orgán státní správy bylo zřízeno
podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České socialistické republiky, tehdy však bylo zřízeno pod jiným názvem – Ministerstvo
zemědělství a výživy; původní úprava byla výrazně stručnější než ta současná a ustanovení
§ 15 se omezovalo pouze na informaci, že se jedná o ústřední orgán státní správy pro
zemědělství, potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.
Aktuální znění zákona86 ve své první části zřizuje jednotlivá ministerstva („ústřední
orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády“87) a další ústřední orgány státní správy88.
V druhé části jsou pro jednotlivá ministerstva vymezeny okruhy působnosti a v části třetí
zásady, jimiž se ministerstva při výkonu své činnosti musí řídit.89
Při výkonu své činnosti Ministerstvo zemědělství spolupracuje s dalšími orgány a
také

s ostatními

ministerstvy,

zejména

ministerstvem

životního

prostředí

nebo

ministerstvem zdravotnictví, jejichž spolupráce umožňuje zajištění komplexnějších
výsledků – mimo jiné také pro uchovávání zjištěných údajů sloužících jako podklad pro
následná opatření či publikace.
Jednotlivé oblasti působnosti Ministerstva zemědělství jsou taxativně vymezeny
v ustanovení § 15 zákona č. 2/1969 Sb. a je jim věnována následující podkapitola, kde jsou
alespoň ve stručnosti představeny.

5.1 Působnost ministerstva

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy v oblastech
zemědělství, vodního hospodářství a potravinářského průmyslu – výjimkou jsou však
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Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické
republiky (dále jen „zákon o zřízení ministerstev“).
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Ustanovení § 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.
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Ustanovení § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.
89
Část druhá (§ 4 – 19), část třetí (§ 20 – 28a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev.
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ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních
zdrojů, ochrana jakosti vod. Dále je MZe ústředním orgánem státní správy ve věcech
komoditních burz, lesů, myslivosti a rybářství – zde s výjimkou území národních parků.90
Ministerstvo zemědělství rovněž řídí orgány jemu podřízené, kterými jsou Státní
zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa České republiky, Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský (viz. kapitola 6) a Česká plemenářská inspekce.91 Ze
své pozice stanovuje hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu – zvláštní
důraz je kladen na výzkum metod integrované ochrany rostlin (zejména těch
nechemických).92
Do působnosti Ministerstva zemědělství pak v neposlední řadě spadají také
veterinární péče, rostlinolékařská péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání
a ochrana práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.93
Zákon o zemědělství94 MZe ukládá další povinnosti a vyhrazuje mu další činnosti,
ministerstvo je tak odpovědné za provádění společné zemědělské politiky EU (viz. výše),
k čemuž zřídilo zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy – ty zahrnují
zejména evidenci zemědělských podnikatelů a využití půdy podle uživatelských vztahů,
evidence podle zákonů o vinohradnictví a vinařství a o ochraně chmele nebo společný
zemědělský registr.95
Ministerstvu zemědělství je svěřena také řada dalších činností, a to na základě
zvláštních zákonů – provádí tak například dozor nad dodržováním postupu certifikace
chmele96 a je oprávněno vydávat vyhlášky k regulaci jednotlivých dílčích oblastí na základě
pravomoci mu svěřené zvláštními zákony. Odpovídá též za plnění závazků České republiky,
jež jí vznikají jako členu mezinárodních organizací v úseku rostlinolékařské péče.97
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Ustanovení § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.
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5.2 Strategie Ministerstva zemědělství

V květnu roku 2016 byl vládou schválen strategický dokument Ministerstva
zemědělství, ve kterém ministerstvo vytyčuje jisté cíle, kterých by v určitých časových
horizontech chtělo dosáhnout. Jedná se o dokument Č. j.: 66699/2015-MZE-10051 s názvem
„Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ (dále
jen „Strategie“), ve kterém MZe popisuje jednotlivé strategie a cíle pro oblasti zemědělství
a potravinářství, lesního hospodářství, rybářství, včelařství a myslivosti, vodního
hospodářství, vědy a výzkumu, rozvoje právní a administrativní činnosti Ministerstva
zemědělství a způsob jejich implementace.
Pro oblast zemědělství můžeme uvést jako hlavní priority: potravinové zabezpečení
a přiměřenou soběstačnost, konkurenceschopnost zemědělství, udržitelné hospodaření
s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a nakonec dosažení vyváženého územního
rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a udržení pracovních míst.98
Prvním strategickým cílem v této oblasti je zajištění potravinového zabezpečení při
podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje – jde o zachování a přenechání
zemědělsky využívaných zdrojů budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jsou
v současnosti (toto zahrnuje též zvýšení retenční schopnosti půdy a zajištění pitné vody).
S tím souvisí další tzv. dílčí cíle, mezi kterými můžeme uvést například snížení rychlosti
úbytku zemědělského půdního fondu, rozvoj živočišné výroby, efektivní nakládání s odpady
nebo zvýšení efektivity zemědělského výzkumu, poradenství i vzdělávání. K jejich dosažení
by mělo pomoci důsledné dodržování příslušných právních předpisů a důsledné plnění
opatření vyplývajících např. z Národního akčního plánu a další související kroky.99
Ke zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků by mělo
přispět také zlepšování kvality půdy. Jako dílčí cíle směřující k naplnění i toho strategického
jsou stanoveny například požadavek na zvýšení kvality na úrovni osiv, hnojiv, prostředků
chemické ochrany, krmiv, zástavových zvířat apod. a také zvýšení energetické účinnosti,
zvýšení efektivity přenosu poznatků z výzkumu do praxe nebo další modernizace podniků.
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Strategie resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do 2030 (dále jen „Strategie“), s. 46, dostupné z:
www.eagri.cz/public/web/file/460683/_460659_683669_Strategie_resortu_ministerstva_zemedelstvi_s_vyhl
edem_do_2030.pdf
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Strategie, kapitola A.1, s. 47-49.
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Mezi opatření, jež by měla zajistit dosažení uvedených cílů, můžeme uvést mimo jiné
podporu

modernizace

podniků,

vzdělávání

nebo

podporu

mladým

začínajícím

zemědělcům.100
Pro zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských
podniků jsou stanoveny dílčí cíle a mezi nimi například využití vhodných dotačních nástrojů
pro podporu citlivých komodit nebo omezení přímých podpor odvětví a komodit, která
nenabízí dostatečnou protihodnotu (přidaná hodnota, pracovní místa, rozvoj venkovských
oblastí). Strategie opět uvádí také opatření, jež by měla dosažení stanovených cílů pomoci,
jako například podpora diverzifikace činností zemědělských podniků, podpora krytí
vybraných zemědělských rizik nebo využívání opatření podporujících tržní ceny (dojde-li
k narušení trhu EU).101
V otázce rozvoje využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie jde
v zásadě o výraznější podíl zemědělství na zvyšování energetické soběstačnosti České
republiky – snahou je postupně dosáhnout jistého efektivního využití potenciálu zdánlivě
nepříznivých oblastí pro bioenergetiku (zároveň ale zachovat jejich ekologické hodnoty),
dále rozvíjet možnosti využití zemědělské biomasy nebo zvýšit podíl automobilů
využívajících biopaliva. K tomuto by měla dopomoci zejména podpora využívání a
používání ekologicky šetrných výrobků nebo technologií a také zajištění odpovídající osvěty
veřejnosti v oblasti využívání biomasy za energetickým účelem.102
Dalším cílem je zajištění zlepšení vztahů zemědělství k venkovu tak, aby se jednalo
o jednu ze základních podnikatelských aktivit venkovských oblastí – stěžejní postavení zde
mají malé a střední farmy rodinného typu. Posílením pozice zemědělských podniků různých
forem a také úlohy zemědělství z hlediska zaměstnanosti venkova by se mělo podařit
přiblížit uvedenému strategickému cíli. Mělo by dojít rovněž k podpoře tzv. sociálního
zemědělství, ve kterém mohou najít uplatnění i handicapované osoby, prostřednictvím
různých partnerských programů posilovat vazby mezi městem a venkovem nebo k podpoře
investic do diverzifikace zemědělských činností a dalším navrhovaným opatřením.103
Pro dosažení rozvoje a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve
prospěch reálné konkurenceschopnosti by bylo žádoucí, aby se české zemědělství
100
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dlouhodobě aktivně podílelo na činnostech v rámci Evropského inovačního partnerství,
znalosti a výsledky technologického rozvoje aby byly lépe převáděny do praxe a pozornost
byla věnována zejména inovacím, jež mají vztah k domácímu zemědělství. Dosažení výše
uvedeného by měly zajistit podpora inovačních projektů, chovu plemenných zvířat a
tuzemského šlechtění, podpora využívání certifikovaného osiva a sadby a další opatření.104
Ke snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství by měl přispět též celistvý a
zodpovědný přístup jednotlivých podniků k řízení předvídatelných i nepředvídatelných
rizik. Podniky by měly realizovat preventivní opatření, aby tak byly alespoň částečně
eliminovány následky katastrofických událostí, Ministerstvo zemědělství uvádí ještě další
opatření k dosažení výše uvedeného strategického cíle.105
V pořadí posledním strategickým cílem bylo stanoveno zvyšování ochrany půdy
v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a
tvorbu krajiny, k čemuž by měly přispět mimo jiné také snížení rychlosti ubývání
zemědělského půdního fondu, podpora přirozené retence a infiltrace vody v půdě, zastavení
snižování kvality zemědělské půdy a s tím související důsledné využívání dostupných
možností ochrany půdy. K jeho dosažení by mělo pomoci například vylepšení a rozšíření
tzv. „Protierozní kalkulačky“ (podpůrný metodický nástroj), jejíž parametry by měly
korespondovat s protierozní vyhláškou, zpřísnění podmínek převodu zemědělské půdy na
jiné užití nebo další kroky v programu demonstračních farem.106

Shrnutí
Úloha Ministerstva zemědělství je v oblasti rostlinolékařské péče pochopitelně zcela
klíčová, jelikož je vrcholným orgánem zabývajícím se zajištěním obecného dodržování
právní úpravy této oblasti a stejně tak jejím rozvojem.
Tato kapitola měla nastínit činnost ministerstva jako takového, jedná se tedy spíše o
obecnější popis, neboť množství svěřených činností MZe přirozeně deleguje na své
podřízené orgány, jež jsou samostatně charakterizovány ve vlastních podkapitolách (zejm.
kapitola 7).
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Hodnotit úspěšnost nebo kvalitu počinů Ministerstva zemědělství mi zde jistě
nepřísluší, obecně je ale zřejmé, že klíčovým prvkem je zajištění dodržování právní úpravy,
efektivní zajišťování nápravy vzniklých škod či újem a pravděpodobně také zpřísnění
postihů za porušování právních předpisů. Toto je sice velice nepopulární krok, ale ze
zkušeností (historických i zahraničních) vyplývá, že právě taková opatření způsobí znatelné
změny a přinesou výsledky.

6 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále též „ÚKZÚZ“) na našem
území působí již od roku 1951, kdy byl zřízen vyhláškou ministerstva zemědělství107 v jeho
oboru působnosti se sídlem v Praze a dalšími čtyřmi pobočkami108 s účinností od 1.1.1951.
V současné době postavení ÚKZÚZ upravuje zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, se sídlem v Brně. ÚKZÚZ je specializovaným
orgánem státní správy, správním úřadem a také organizační složkou státu109 ve smyslu
ustanovení § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.
Vnitřní struktura ÚKZÚZ je organizována do jednotlivých odborů sdružených do
příslušných sekcí. V čele ÚKZÚZ stojí ředitel110, který je do funkce dosazován (vybírán a
jmenován) podle zákona111. Řediteli jsou podřízeny Odbor auditu a řízení kvality a Kancelář
ústavu, které stojí mimo zmiňované sekce, kterých je celkem pět – sekce ekonomická a
správní, sekce zemědělských vstupů, sekce rostlinné výroby, sekce rostlinolékařské péče a
Národní referenční laboratoř. Do sekce rostlinolékařské péče spadají: Odbor diagnostiky,
Odbor ochrany proti škodlivým organismům, Odbor dovozu a vývozu a Odbor
rostlinolékařské inspekce.112
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Vyhláška č. 95/1951 Ú.l.I, o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 95/1951 Ú.l.I.
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Ustanovení § 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.
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Ibid.
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Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.
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Ministerstvo zemědělství, © 2009 – 2017 [online] [cit. 13.5.2017]. Dostupné
www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-ustavu/organizacni-struktura/.
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ÚKZÚZ je rovněž „národní organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy
o ochraně rostlin…“113. Při výkonu svěřených činností ÚKZÚZ spolupracuje se
zahraničními úřady a mezinárodními organizacemi, které se zabývají obdobnou činností.114
Odborné a zkušební úkony provádí ÚKZÚZ sám nebo za splnění určitých podmínek může
uzavřít smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, ve které je uveden rozsah prováděných
úkonů, určení technického vybavení, postupů a metod, jež budou použity, a také způsob
náhrady nákladů a výkonu odborného dozoru ÚKZÚZ, a fyzická nebo právnická osoba
v souladu se smlouvou tyto úkony provede.115

6.1 Působnost ÚKZÚZ

Působnost ÚKZÚZ je taxativně vymezena zákonem116, který uvádí jednotlivé oblasti
nebo úseky působnosti, jež se řídí zvláštními předpisy. Jedná se o úseky vinohradnictví;
krmiv; odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin; ochrany chmele; hnojiv, pomocných
půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů a agrochemického zkoušení
zemědělských půd; ochrany práv k odrůdám rostlin; rostlinolékařské péče a evidence
ovocných sadů a evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.117 Jednotlivé zvláštní
zákony uvedené níže do svého znění vždy zapracovávají příslušné předpisy Evropských
společenství (viz. kapitola 3 Unijní úprava oblasti rostlinolékařské péče).
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, ÚKZÚZ je rovněž orgánem zodpovědným
za provádění činností bezprostředně souvisejících s integrovanou ochranou rostlin, mezi něž
patří například monitorování škodlivých organismů a podmínek pro jejich šíření,
zpracovávání antirezistentních strategií a zajištění jejich dostupnosti a další.118
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Ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.
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6.1.1 Působnost dle zvláštních zákonů

Na úseku vinohradnictví se působnost ÚKZÚZ řídí dle zákona č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o
vinohradnictví a vinařství“) upravující další podmínky a požadavky v této oblasti a také
výkon státní správy. Tato úprava se netýká vinných hroznů určených k přímé spotřebě,
hroznové šťávy, zahuštěné hroznové šťávy, vinného octa, případně potravin nového typu
nebo jejich složek, nestanoví-li zákon jinak.119 ÚKZÚZ vede veřejně nepřístupný registr
vinic a uděluje povolení k výsadbě révy.120
Úsek krmiv je podřízen znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, který po
zapracování příslušných předpisů Evropských společenství upravuje určité parametry
nastavené pro krmiva, doplňkové látky a premixy (kromě těch nezávadných určených pro
vývoz), resp. jejich výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh.
Tato právní úprava se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.121
Odrůdy, osiva a sadba pěstovaných rostlin jsou úsekem spravovaným podle zákona
č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, jež ukládá povinnosti právnickým i fyzickým
osobám ohledně uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registrace odrůd druhů
pěstovaných rostlin uvedených v druhovém seznamu či odrůd okrasných druhů. Nelze jej
však aplikovat na případy reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců určených k obnově lesa.122 ÚKZÚZ provádí zápisy, jejich změny
a doplňky do Státní odrůdové knihy a tyto zároveň zveřejňuje ve Věstníku ÚKZÚZ.123
Úsek ochrany chmele se primárně řídí bezprostředně závaznými předpisy
Evropských společenství a následně zákonem č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, jež upravuje
výkon státní správy (včetně státního dozoru nad dodržování povinností stanovených právním
řádem České republiky a ukládání pokut za jejich porušení) a stanoví chmelařské oblasti a
polohy.124 ÚKZÚZ na tomto úseku zajišťuje provádění kontroly, vede evidenci chmelnic,
ukládá pokuty, provádí ověřování chmele, každoročně zveřejňuje seznam ověřovacích
119

Ustanovení § 1 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o vinohradnictví a vinařství“).
120
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Ustanovení § 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.
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středisek ve Věstníku ÚKZÚZ a vede evidenci ověřovacích štítků a množství označeného
chmele.125
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (dále
jen „zákon o hnojivech“) upravuje na tomto úseku podmínky skladování, používání a
uvádění hnojiv126 a sedimentů do oběhu, podmínky agrochemického zkoušení zemědělských
půd, zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a v neposlední řadě také působnost
orgánů odborného dozoru.127 ÚKZÚZ rovněž vede registr hnojiv, do něhož se zapisují
registrovaná a ohlášená hnojiva a pomocné látky.128 Zákon byl novelizován zákonem č.
61/2017 Sb. s účinností k 1.5.2017.
Úsek ochrany práv k odrůdám rostlin je podřízen zákonu č. 408/2000 Sb., o ochraně
práv k odrůdám, který vymezuje práva a povinnosti k odrůdám rostlin chráněných tímto
zákonem, pravomoc a působnost orgánů vykonávajících státní správu v této oblasti, řízení o
udělení ochranných práv, kontrolu udržování odrůd a ukládání sankcí za porušení povinností
stanovených tímto zákonem. Stanovuje též podmínky nezbytné k udělení ochranných práv
k odrůdám rostlin.129

6.2 Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa (dále též „SRS“) jako správní úřad rostlinolékařské
péče byla zřízena v roce 1996 zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách
některých souvisejících zákonů, který uvádí také způsob zřízení SRS, a to vyčleněním
organizačních složek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, které byly
kompetentní k řešení otázek z oblasti rostlinolékařské péče. SRS je zřízena jako orgán
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podřízený Ministerstvu zemědělství, jehož ministr jmenuje a odvolává ředitele SRS.130 SRS
je orgánem rostlinolékařské péče spolu s Ministerstvem zemědělství a obcemi.131
Jednotlivé činnosti svěřené do působnosti SRS jsou pak taxativně vymezeny v § 41
odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., podle něhož SRS např. vede úřední registr osob, vystavuje a
nahrazuje rostlinolékařské pasy, provádí rostlinolékařskou kontrolu při dovozu, nařizuje a
ruší mimořádná rostlinolékařská opatření individuálně určeným právnickým nebo fyzickým
osobám, vykonává rostlinolékařský dozor, ukládá pokuty či zabezpečuje rostlinolékařskou
diagnostiku a další.
S účinností od 1.1.2014 však již SRS neexistuje jako samostatný orgán
rostlinolékařské péče a správní úřad, jelikož došlo zákonem č. 279/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a další
související zákony ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavem zemědělským a působnost ÚKZÚZ tak byla rozšířena o záležitosti
v předchozím období svěřené SRS – Státní rostlinolékařská správa tak zanikla.
Tato změna se samozřejmě promítla rovněž do zákona o rostlinolékařské péči132, kde
veškeré činnosti původně svěřené právě Státní rostlinolékařské správě v jejím důsledku
přechází na ÚKZÚZ, který nastupuje na místo SRS v její dosavadní pozici.133

6.3 Činnost ÚKZÚZ

Na základě žádosti může Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádět
chemické, biochemické, mikrobiologické, biologické a jiné zkoušky134 a dále může ÚKZÚZ
„vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny … provádět kontroly a další
odborné úkony podle zvláštního právního předpisu“135.
Kromě činností uvedených výše vykonává ÚKZÚZ také činnosti odborné, jež
spočívají ve vyvíjení a ověřování laboratorních postupů, metod zkoušení a metod provádění
130

Ustanovení § 38 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči.
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Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.
135
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a vyhodnocování vegetačních a biologických zkoušek136; dále je ÚKZÚZ oprávněn
organizovat mezilaboratorní porovnávací zkoušky pro zajištění kvality práce laboratoří137;
monitorovat výskyt zakázaných a nežádoucích látek v krmivech a půdě, vliv přípravků na
ošetřené pěstované rostliny, rostlinné produkty a účinky na škodlivé organismy138; na žádost
organizační složky státu nebo fyzické či právnické osoby vydávat odborné posudky,
stanoviska nebo osvědčení139; ÚKZÚZ pochopitelně zajišťuje také vzdělávání svých
zaměstnanců a vede evidence, jež jsou nezbytné k plnění jemu svěřených úkolů.140
ÚKZÚZ vydává Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
(dále jen „Věstník“), jež vychází periodicky (minimálně čtyřikrát ročně) a ÚKZÚZ jej
zveřejňuje způsobem, který umožňuje dálkový přístup.141 Informace a údaje, které mají být
ve Věstníku zveřejněny taxativně uvádí zákon.142
ÚKZÚZ dále vede registr krmivářských provozů, databázi odrůd, veřejný registr
půdy, registr přípravků na ochranu rostlin, registr hnojiv nebo registr držitelů odborné
způsobilosti pro přípravky.

6.3.1 Rostlinolékařský dozor

Rostlinolékařský dozor je upraven v ustanovení § 74 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči, a vykonává jej ÚKZÚZ, který tímto způsobem zjišťuje nedostatky,
jejich příčiny, odpovědné osoby a k odstranění zjištěných nedostatků stanoví úřední opatření
– k zajištění tohoto je ÚKZÚZ pochopitelně oprávněn provádět odpovídající šetření. Dozor
ÚKZÚZ vykonává například nad dodržováním ustanovení o ochraně rostlinných produktů a
o integrované ochraně rostlin, dodržováním povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření
136

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
137
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zemědělském.
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Ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
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Ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
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Ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), g) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
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Ustanovení § 10 odst. 1 a 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském.
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Ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.
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škodlivých organismů a také opatření proti jejich zavlékání a rozšiřování nebo povinnosti
registrace.
Na základě výsledků rostlinolékařského dozoru (nebo kontroly) jsou při zjištění
nedostatků uložena úřední opatření k jejich nápravě – to ale pouze do doby, než ÚKZÚZ
rozhodne o uložení mimořádných rostlinolékařských opatření (viz. ustanovení §76 zákona o
rostlinolékařské péči), nedojde-li k prokazatelnému a bezodkladnému odstranění nedostatků
– v takovém případě se úřední opatření zruší.143

Shrnutí
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský má v oblasti rostlinolékařské péče
zcela zásadní úlohu. Jeho prostřednictvím Ministerstvo zemědělství zajišťuje nejen
rostlinolékařský dozor a kontrolu, ale vede rovněž většinu registrů spojených
s problematikou rostlinolékařské péče a povinně zřízených na základě právních předpisů.
Velkým přínosem je jistě činnost ÚKZÚZ spojená s testováním a ověřováním
možných nových metod, čímž jsou získávány cenné informace pro oblast výzkumu a vývoje,
kde následně mohou být využity k dosažení přesnějších a lépe dále využitelných výsledků –
například

prostřednictvím

referenčních

laboratoří

při

provádění

rostlinolékařské

diagnostiky.
V oblasti rostlinolékařského dozoru je pak role ÚKZÚZ nezastupitelná, jelikož se
jedná o činnost nezbytnou a pro fungování celého systému vcelku zásadní. Právě dozor a
kontrola jsou v podstatě jedinými způsoby, jakými je možné zajistit dodržování platné právní
úpravy a dosáhnout tak nějakého posunu či změn stávajícího stavu.

7 Další orgány a instituce v oblasti rostlinolékařské péče

Na území České republiky působí značné množství orgánů, institucí a organizací,
které se v rámci své činnosti přímo zabývají problematikou rostlinolékařské péče nebo s ní

143

Ustanovení § 75 odst. 1 a 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
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jejich činnost více či méně souvisí. Dvě předchozí kapitoly se zabývaly úlohou Ministerstva
zemědělství a také Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, nicméně
svou důležitou pozici v této problematice zaujímají i další orgány a instituce; některé přímo
uvádí zákon o rostlinolékařské péči, jiné svou povahou spadají do soukromého sektoru, ale
vzhledem ke své významné úloze v oblasti rostlinolékařské péče a zemědělství obecně si
jistě zasluhují být zmíněny rovněž. Těmto institucím budou věnovány následující
podkapitoly.

7.1 Orgány státní správy, správní úřady a nevládní
organizace

Tato kapitola je věnována především orgánům státní správy a samosprávy, jež se
svou činností podílí na zajišťování dodržování právních předpisů oblasti rostlinolékařské
péče. Při výkonu svěřených činností často dochází k jejich vzájemné spolupráci nebo ke
spolupráci s nadřízeným orgánem – Ministerstvem zemědělství.

Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond (dále též „SZIF“) byl zřízen zákonem č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, a vznikl z tehdy existujícího
Státního fondu tržní regulace zrušením zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní
regulace v zemědělství.
Jedná se o správní úřad v působnosti Ministerstva zemědělství se sídlem v Praze.144
V čele SZIF stojí ředitel, který je jeho statutárním orgánem, jedná jménem Státního
zemědělského intervenčního fondu a zastupuje jej navenek.145 SZIF je akreditovanou
platební agenturou, jeho úkolem tak je zprostředkovávat finanční podporu z národních
zdrojů a také z Evropské unie.146
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Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
Ustanovení § 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
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Státní zemědělský intervenční fond, © 2013 [online] [cit. 16.5.2017]. Dostupné z: www.szif.cz/cs/o-nas.
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Do působnosti SZIF spadá zejména rozhodování o poskytnutí dotací a kontrola
plnění podmínek pro jejich poskytnutí, provádění vládou schválených programů zaměřených
na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků, rozhodování o poskytnutí
licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin, intervenční nákupy
zemědělských výrobků a potravin a jejich následný prodej či jiný převod a další.147
SZIF má povinnost předkládat vládě (prostřednictvím Ministerstva zemědělství) svůj
rozpočet na příslušný kalendářní rok a stejně tak výroční zprávy o své činnosti nebo účetní
závěrku – s tím souvisí rovněž povinnost SZIF vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.148

Česká inspekce životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí (dále též „ČIŽP“) byla zřízena v roce 1991
zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu životního prostředí. Za dobu své
účinnosti neprošel tento zákon žádnými výraznějšími změnami či novelizacemi. Působnost
ČIŽP je stanovena ještě dalšími zákony149, svou činnost ale vykonává v oblasti ochrany
přírody, ochrany vod, ochrany lesa, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství – dohlíží
tak například na dodržování právních předpisů, jež chrání životní prostředí, provádí kontroly
(dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád) a při zjištění nedostatků ukládá opatření k jejich
nápravě, dále se podílí na řešení havárií v oblasti životního prostředí, řeší podněty fyzických
i právnických osob etc. Za porušování předpisů na ochranu životního prostředí může ČIŽP
ukládat pokuty (fyzickým i právnickým osobám) nebo omezit či zastavit provozy, které
životní prostředí vážně ohrožují.150
ČIŽP se věnuje také řadě aktivit na mezinárodní úrovni, například spolupráci
s inspekčními orgány členských států EU a sítí inspekčních orgánů EU nebo bilaterální
spolupráci v rámci smluv uzavřených se Slovenskem a Polskem.151
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Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
Ustanovení § 4 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
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Ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa.
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ČIŽP, © 2004 – 2016 [online] [cit. 15.5.2017]. Dostupné z: www.cizp.cz/Pusobnosti.
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ČIŽP, © 2004 – 2016 [online] [cit. 18.5.2017]. Dostupné z: www.cizp.cz/Zahranicni-spoluprace.
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V čele České inspekce životního prostředí stojí ředitel, ČIŽP se člení na ústředí a
oblastní inspektoráty – její úkoly plní inspektoři.152 Při výkonu své činnosti inspekce
spolupracuje s Ministerstvem vnitra nebo Policií České republiky, které jí poskytují
například referenční údaje ze základního registru obyvatel nebo údaje z agendového
informačního systému cizinců nebo evidence obyvatel – vždy lze ale použít pouze údaje
nezbytné ke splnění daného úkolu (o jaké údaje konkrétně se jedná, uvádí zákon).153

Rostlinolékařská rada ministerstva
Rostlinolékařská rada je jmenována Ministerstvem zemědělství a plní funkci
odborného poradního orgánu, má za úkol předkládat různá doporučení v oblasti ochrany
rostlin v zemědělství a lesnictví, která se týkají především ochrany státu před zavlékáním a
šířením určitých škodlivých organismů a dalších otázek spojených s výzkumem,
poradenstvím, koordinace aktivit tohoto úseku či rozvoje mezinárodních vztahů.154
Působnost rostlinolékařské rady, způsob jejího jednání, stejně jako složení a další
informace a postupy upravuje interní předpis Ministerstva zemědělství.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby (dále též „VÚRV“) byl založen již v roce 1951,
tehdy ale s názvem Ústřední výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze – Ruzyni.
V současnosti je VÚRV veřejnou výzkumnou institucí zřízenou na základě zákona č.
341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ministerstvem zemědělství
prostřednictvím zřizovací listiny Čj.: 22968/2006-11000 z července 2006 účinné od
1.1.2007. Obecně je hlavním předmětem činnosti veřejných výzkumných institucích
výzkum (včetně zajištění jeho infrastruktury). VÚRV je právnickou osobou podléhající
povinnosti zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí.155
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Ustanovení §1 odst. 1, 5 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa.
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Ustanovení § 1a zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa.
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Ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
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Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
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VÚRV se zabývá obory rostlinné výroby, výživy rostlin, rostlinolékařství,
agroekologie, genetiky a šlechtění a dalšími – jeho hlavním cílem z hlediska výzkumu je
získání vědeckých poznatků, jež by podpořily trvale udržitelný rozvoj zemědělství, což může
významně pomoci zvýšit efektivnost rostlinné výroby a zároveň zajistit jen minimální
negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí.156
Mezi další činnosti VÚRV patří například také rozsáhlá vzdělávací činnost – VÚRV
pořádá pravidelné semináře, věnuje se poradenským aktivitám i vydavatelské a publikační
činnosti, spolupráci s vysokými školami a univerzitami a v neposlední řadě provozuje také
genovou banku.157

Česká akademie zemědělských věd
Česká akademie zemědělských věd (dále též „ČAZV“) je příspěvkovou organizací
zřízenou Ministerstvem zemědělství, resp. jím vydanou zřizovací listinou Č.j.: 22558/20013030, a v České republice funguje od roku 1993. Svou činností nicméně navázala na
obdobné organizace fungující pod jiným názvem, takže svou historií takto sahá až do roku
1924, kdy byla ministerskými výnosy zřízena Československá akademie zemědělská jako
ústřední vědecká zemědělská instituce.158
ČAZV se věnuje rozmanitým činnostem souvisejícím s výzkumem i vzděláním a
snahou o zvyšování jejich úrovně. Konkrétně se jedná například o spolupráci při sestavování
strategie národní politiky výzkumu a vývoje oblastí zemědělství, potravinářství či lesnictví
– v oblasti zemědělského výzkumu stanovuje jeho priority, dále také připravuje podklady
pro zemědělské programy, které zároveň průběžně vyhodnocuje. Aktivní je též na poli
mezinárodní vědecké spolupráce – zjištěné výsledky výzkumné a vědecké činnosti
vyhodnocuje a snaží se o jejich zpřístupnění veřejnosti a také využití v praxi. ČAZV se
rovněž podílí na vydávání určitých vědeckých časopisů, u nichž je odpovědná za jejich
úroveň a odborné vedení.159
V současnosti ČAZV vydává 11 vědeckých časopisů publikujících vědecké práce a
články českých i zahraničních autorů, kteří se zabývají tématy zemědělství, potravinářství,
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VURV, © 2010 [online] [cit. 16.5.2017]. Dostupné z: www.vurv.cz/index.php?p=index&site=instituce.
VURV, © 2010 [online] [cit. 16.5.2017]. Dostupné z: www.vurv.cz/index.php?p=index&site=instituce.
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ČAZV, © 2017 [online] [cit. 23.5.2017]. Dostupné z: www.cazv.cz/o-cazv/historie-cazv/.
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Zřizovací listina České akademie zemědělských věd Č.j.: 22558/2001-3030.
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lesnictví, vodního hospodářství a dalších souvisejících oborů – finanční zajištění poskytuje
Ministerstvo zemědělství.160
Z hlediska organizační struktury ČAZV můžeme na prvním místě uvést Radu ČAZV,
která je nejvyšším orgánem a odpovídá tak za činnost celé ČAZV. Nicméně vlastním
činnostem uvedeným výše se věnuje (resp. je zajišťuje) Předsednictvo ČAZV, jednotlivé
odbory (ty mají své výbory a také komisi), sekretariát a agendu spojenou s vydáváním
vědeckých časopisů zajišťuje jejich redakce ve spolupráci s vydavatelskou radou, která
kooperuje rovněž s Předsednictvem ČAZV.161

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též „AOPK ČR“) je
správním úřadem ve smyslu ustanovení Čl. 79 odst. 1 Ústavy podřízeným Ministerstvu
životního prostředí a sídlícím v Praze.162 Zřízena byla zákonem č. 250/2014 Sb., o změně
zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, který ve své osmé části upravuje znění
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vložením
ustanovení § 75 odst. 1 písm. e).
Do působnosti AOPK ČR spadá výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a
krajiny, avšak mimo území vojenských újezdů, národních parků a jejich ochranných pásem,
na kterých je obdobná působnost svěřena jiným orgánům.163
Jednou ze stěžejních činností, kterými se AOPK ČR zabývá, je druhová ochrana,
resp. provádění monitoringu chráněných a ohrožených druhů. Získané informace jsou
následně podkladem pro sestavování například červených seznamů, červených knih nebo
plánů péče o zvláště chráněná území. Živočišné a rostlinné druhy, na které se z důvodu jejich
vzácnosti (na našem území) či zranitelnosti vztahuje přísnější režim ochrany, jsou uvedeny
v přílohách vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí
některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.164
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Na základě činnosti AOPK ČR je vymezena také soustava Natura 2000 zahrnující
dvě směrnice EU (č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků a č. 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Natura 2000
výrazně ovlivnila a souvisí s druhovou ochranou, neboť se zaměřuje na ochranu evropsky
významných lokalit a vztahuje se na všechny členské státy Evropské unie.165

Celní správa
Celní správa (dále též „CS“) na našem území funguje od roku 1993, kdy byla zřízena
zákonem č. 13/1993 Sb., celní zákon, který stanovil území České republiky (včetně
vnitrozemských vod a vzdušného prostoru) celním územím, zřídil Generální ředitelství cel
jako součást Ministerstva financí, upravil další celní úřady apod. Výše uvedený zákon byl
mnohokrát novelizován, až byl v červenci 2016 zrušen zákonem č. 242/2016 Sb., celní
zákon.
CS je stanovena orgánem státní správy ve věcech rostlinolékařské péče přímo
v ustanovení § 70 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Její činnost je v současné
době upravena zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, který ji
v ustanovení § 1 definuje jako soustavu správních orgánů a ozbrojený bezpečnostní sbor,
jehož vrcholným orgánem je Generální ředitelství cel, podřízené Ministerstvu financí. Ve
spolupráci s Ministerstvem zemědělství například kontroluje a ověřuje licenci FLEGT pro
dovoz dřeva.166
Celní úřad je rovněž orgánem pověřeným provádět kontrolu dovozu produktů
ekologického zemědělství ze třetích zemí dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologickém zemědělství“).

Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Obecní úřady (dále též „OÚ“) jsou orgány obcí zřízené podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v jejichž čele stojí starosta a jejichž dalšími členy jsou místostarosta (nebo
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AOPK ČR, © 2017 [online] [cit. 24.5.2017]. Dostupné z: www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/.
Ustanovení § 8 odst. 6 písm. e) věta druhá zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

49

místostarostové), tajemník obecního úřadu (tato funkce nemusí být zřízena, nejedná-li se o
OÚ obce s rozšířenou působností) a příslušní zaměstnanci obce. OÚ vykonává činnosti
v samostatné i přenesené působnosti, pro jeho jednotlivé úseky činnosti mohou být radou
obce zřízeny odbory a oddělení, do kterých jsou začleněni zaměstnanci obce.167
OÚ vykonávají v oblasti rostlinolékařské péče státní správu pouze ve vymezeném
rozsahu168, v přenesené působnosti tak například přijímají oznámení o výskytu (či podezření
z výskytu) škodlivých organismů, která předkládají ÚKZÚZ k dalšímu řízení, OÚ rovněž
vykonávají působnost na úseku letecké aplikace a úseku ochrany včel etc.169

Agrární komora České republiky
Agrární komora České republiky (dále též „AK ČR“) je sdružením podnikatelů
(fyzických i právnických osob), jedná se tedy o právnickou osobu se sídlem v Olomouci a
podléhá zápisu do obchodního rejstříku. AK ČR je nevládní organizací zřízenou dle zákona
č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(ve znění pozdějších předpisů), jejímž hlavním účelem je prosazování a hájení zájmů jejích
členů. Do její působnosti spadají oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.170
V rámci své působnosti se AK ČR věnuje například poskytování poradenství a
konzultační činnosti pro své členy, propagaci podnikání svých členů (s jejich souhlasem)
nebo zřizování a správě institucí podporujících rozvoj podnikání a vzdělanosti. AK ČR
pochopitelně také spolupracuje s podnikatelskými svazy nebo sdruženími a státními a
zastupitelskými orgány.171

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále též „ÚZEI“) má velmi dlouhou
historii sahající až do roku 1912, kdy byl založen Ústav pro zemědělské účetnictví a v roce
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Ustanovení § 109 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
169
Ustanovení § 73 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
170
Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky.
171
Článek 2 Statutu Agrární komory České republiky.
168
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1919 vznikl Zemědělský ústav účetnicko spravovědný – v obou případech byl ředitelem
jmenován prof. Brdlík (ředitelem zůstal do r. 1945).172
ÚZEI ve své současné podobě byl zřízen zřizovací listinou Ministerstva zemědělství
Čj.: 16102/2008-MZE-10000 jako státní příspěvková organizace k 1.1.1993 se sídlem v
Praze. Vznikl v roce 1992 sloučením Střediska potravinářských informací s Ústavem
vědeckotechnických informací pro zemědělství.173
Hlavním účelem ÚZEI je zejména provádění výzkumu a šíření jeho výsledků. Mezi
jeho předměty hlavní činnosti pak můžeme uvést například výzkum a vývoj v oboru agrární
politiky a ekonomiky, odbornou školící, servisní a informační činnost, systematický rozvoj
oboru zemědělské ekonomiky nebo vydavatelskou, nakladatelskou a vzdělávací činnost.
V čele ÚZEI stojí ředitel jako jeho statutární orgán, jehož jmenuje i odvolává ministr
zemědělství. Kontrolním a dohledovým orgánem ÚZEI je rada.174

7.2 Sdružení, spolky, organizace zaměstnavatelů

Rostlinolékařské problematice se věnuje také řada soukromoprávních subjektů, které
se významným způsobem podílejí na výzkumu, péči o zdraví rostlin, ochraně životního
prostředí a zejména vzdělávací a publikační činnosti. Řadu těchto činností podporuje či
zaštiťuje Ministerstvo zemědělství, což jejich význam pouze potvrzuje.

Česká společnost rostlinolékařská
Česká společnost rostlinolékařská je zájmovým sdružením175, které sdružuje fyzické
i právnické osoby zabývající se „péčí o zdraví rostlin a životního prostředí v oblasti
pěstování rostlin, výzkumu, vzdělávání, státního dozoru a služeb“176, vznikla v roce 1996, je
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BARTOŇ, Petr; KRAUS, Josef; SOKOL, Zdeněk: Stručná historie Výzkumného ústavu zemědělské
ekonomiky, resp. Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, s. 20, dostupné z:
www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/historieuzei160419.pdf.
173
Zřizovací listina ÚZEI.
174
Zřizovací listina ÚZEI.
175
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
176
Česká společnost rostlinolékařská [online] [cit. 17.5.2017]. Dostupné z: www.rostlinolekari.cz.
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zároveň členem Českého svazu vědeckotechnických společností a je oprávněna uzavírat
dohody o spolupráci s domácími či zahraničními organizacemi a společnostmi s podobným
zaměřením.177
Česká společnost rostlinolékařská se člení na pobočky, které fungují jako samostatné
útvary s právní subjektivitou a registrují fyzické osoby, a členy, kterých musí mít každá
pobočka nejméně 20; v jejím čele pak stojí ústředí, které ji zastupuje navenek a registruje
právnické osoby.178

Společnost mladých agrárníků ČR, z.s.
Společnost mladých agrárníků ČR, z.s. (dále též „SMA ČR“) funguje jako
dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení a již od roku 1999 v České republice zastupuje
a zajišťuje zájmy svých členů. Jedná se o spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový tak podléhá zápisu do veřejného rejstříku.
Účel, resp. hlavní činnosti SMA ČR jsou vymezeny v Článku II. jejích stanov, jedná se o
„ochranu a prosazování společných zájmů jednotlivých členů; vytváření a prosazování
společenských, obchodních, organizačních a materiálních podmínek pro rozvoj a propagaci
venkova, moderního zemědělského podnikání mladých podnikatelů a manažerů … ;
reprezentaci profesních a podnikatelských zájmů svých členů ve vztahu k jiným státním a
nestátním subjektům v ČR i zahraničí; vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj svých
členů a stabilní podnikatelské prostředí jejich podnikání; vykonávání disciplinární
pravomoci vůči svým členům; připomínkování zákonů; bezplatnou propagaci činnosti a
výrobků svých členů a poradenskou, informační a vzdělávací činnost v zemědělství a
lesnictví“.
Nejvyšším orgánem SMA ČR je sněm, který tvoří všichni její členové a koná se
obvykle jednou ročně. Prezidium jako kolektivní statutární orgán jedná jménem spolku vůči
třetím osobám, volí tříčlennou disciplinární komisi a potvrzuje členství nových členů.
Kontrolním orgánem je pak tříčlenná dozorčí rada, která je oprávněna kontrolovat provádění
rozhodnutí sněmu.179
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Článek I. Stanov České společnosti rostlinolékařské (aktuální znění od 1.7.2004).
Článek III. Stanov České společnosti rostlinolékařské.
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Stanovy SMA ČR, dostupné z: www.smacr.cz/data/soubory-ke-stazeni/STANOVY-SMA-CR-2016.pdf.
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Asociace soukromého zemědělství ČR
Asociace soukromého zemědělství ČR (dále též „ASZ ČR“) je zájmovým sdružením
právnických osob dle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
(přestože byl předpis zrušen, právní forma zůstává, sdružení nemusí svou formu měnit na
spolek) – sdružuje jednotlivé regionální asociace soukromých zemědělců, kterých je
v současnosti 41.180
Předmětem činnosti ASZ ČR sídlící v Praze je zejména: „obhajoba společných
zájmů ASZ ČR, poradenská a informační činnost v zemědělství a lesnictví, publikační a
vydavatelská činnost a obchodní, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost“181. V čele
organizační struktury stojí valná hromada jako nejvyšší orgán ASZ ČR, která se schází
minimálně jednou ročně a rozhoduje například o činnosti ASZ ČR a jejích programových
cílech, o jejím rozpočtu, o změnách jejích stanov apod. Valnou hromadu tvoří delegovaní
zástupci členů ASZ ČR, kdy každý z nich může delegovat až pět zástupců, a svolává ji
předsednictvo.182
V období mezi valnými hromadami je vrcholným orgánem rada ASZ ČR, která je
rovněž tvořena delegovanými zástupci jejích členů – zde ale pouze dva zástupci na každého
člena. Její schůze se koná minimálně dvakrát ročně, svolává ji předseda ASZ ČR.183
V obdobích mezi zasedáními rady ASZ ČR je pak řídícím orgánem předsednictvo
ASZ ČR, které je při svém rozhodování vázáno usneseními valné hromady i rady. Schází se
minimálně jednou měsíčně a tvoří jej předseda ASZ ČR, dva místopředsedové a dvanáct
zvolených členů rady ASZ ČR.184
Funkci kontrolního orgánu vykonává revizní komise, která provádí například revizi
hospodaření sdružení a o jejích výsledcích podává zprávu valné hromadě. Tvoří ji pět členů,
kteří jsou voleni valnou hromadou, a její schůze se koná dle potřeby, nejméně dvakrát
ročně.185
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Asociace soukromého zemědělství ČR, © 1998 – 2017 [online] [cit. 20.5.2017]. Dostupné z:
www.asz.cz/cs/profil/pravni-forma-a-organizacni-usporadani.html.
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Článek 4 odst. 1 stanov ASZ ČR.
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Článek 13a stanov ASZ ČR.
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Článek 13b stanov ASZ ČR.
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Článek 13c stanov ASZ ČR.
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Článek 13d stanov ASZ ČR.
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Zemědělský svaz České republiky
Zemědělský svaz České republiky, který byl založen v roce 2001 podle ustanovení §
9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, má být
„dobrovolným, nezávislým, nevládním a nepolitickým sdružením právnických a fyzických
osob“186. Jedná se o organizaci zaměstnavatelů, která mezi oblastmi své činnosti uvádí
zejména zemědělskou produkci – s cílem produkovat dostatek kvalitních potravin pro
obyvatelstvo, družstevnictví – se snahou ukázat význam družstev, zaměstnavatelskou
organizaci – z této pozice jedná se zástupci zaměstnanců o podmínkách pracovně právních
vztahů, péči o krajinu – mimo jiné snaha přispívat k ochraně volně žijících živočichů a
životního prostředí nebo sociální funkci – podíl na sociálním rozvoji obcí a snaha přivést
k zemědělství mladé lidi.187
V roce 2015 měl Zemědělský svaz České republiky 957 členů, mezi nimiž
převažovala zemědělská družstva (360), následovaly akciové společnosti (291), společnosti
s ručením omezeným (156) a ostatní členové.188 Organizační struktura ZS ČR je tvořena
množstvím orgánů, nejvyšším z nich je celostátní konference, kterou tvoří všichni členové
ZS ČR.189
Svým členům ZS ČR mimo jiné nabízí také pravidelný informační servis z oblasti
legislativy či dotací apod., lobbing vůči státním orgánům, bezplatné právní poradenství,
semináře a školení, možnost zveřejňování nabídky a poptávky pracovních míst nebo pomoc
při přírodních katastrofách.190

186
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Shrnutí
Účelem této kapitoly bylo představení orgánů a institucí, jejichž činnost v oblasti
rostlinolékařské péče není možné opomenout, a v některých případech také sledování jejich
vzájemného propojení nebo způsobů spolupráce.
Zároveň se znovu potvrdilo, o jak obsáhlou oblast se jedná a které jednotlivé činnosti
do ní spadají. Své místo určitě má snaha o jistou popularizaci tohoto odvětví a s tím spojená
osvěta směřující k probuzení zájmu o obor především u mladých lidí, aby se rostlinolékařská
péče mohla dále rozvíjet a české zemědělství nezačalo stagnovat či upadat.
S tím souvisí také uplatňování „nových“ metod na rozdíl od konvenčního způsobu
zemědělství – o metodách integrované ochrany rostlin jsem již hovořila (viz. kapitola 4.3) a
fenoménu ekologického zemědělství je pak věnována následující závěrečná kapitola.

8 Ekologické zemědělství v kontextu rostlinolékařské péče

Ekologické zemědělství je specifickým odvětvím zemědělství, které můžeme
definovat jako „zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a
jeho jednotlivé složky. Stanovuje omezení či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují,
znečišťují nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšují rizika kontaminace potravního
řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodou chovaných
hospodářských zvířat.“191 Upravuje jej zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a
o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ekologickém zemědělství“), který pochopitelně zapracovává i příslušné
předpisy EU.
Zákon je rozdělen do tří částí (přestože druhé dvě obsahují každá pouze jeden
paragraf), kdy ekologickému zemědělství je věnována část první, která je dále rozdělena do
šesti hlav, ve druhé části nalezneme ustanovení týkající se změny zákona o správních
poplatcích a část třetí pouze stručně upravuje účinnost.192
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DVORSKÝ, Jan a URBAN, Jiří. Základy ekologického zemědělství, podle nařízení Rady (ES) č.834/2007
a nařízení Komise (ES) č.889/2008 s příklady. Druhé aktualizované vydání. Brno: ÚKZÚZ, 2014. s. 9.
192
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
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Tento zákon upravuje podmínky ekologického zemědělství a další související otázky
týkající se biopotravin a bioproduktů (jejich osvědčování a označování apod.). Činit
příslušné úkony je oprávněno Ministerstvo zemědělství, kontrolu ekologických produktů při
jejich dovozu pak provádí celní úřad.193
V nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2029/91 (dále jen „nařízení o ekologické produkci a
označování ekologických produktů“) si ekologická produkce klade za cíl zavést udržitelný
systém řízení zemědělství a zaměřit se na získávání produktů vysoké jakosti – řady potravin
i jiných zemědělských produktů odpovídajících poptávce – s použitím postupů
nepoškozujících životní prostředí, zdraví lidí, rostlin či zvířat.194
Zároveň ekologická produkce musí dodržovat určité zásady, mezi které patří vhodné
plánování postupů založených na ekologických systémech, které využívají vlastní přírodní
zdroje (např. živé organismy a mechanické způsoby produkce), omezení využívání vnějších
vstupů (nelze-li je eliminovat zcela, využít vstupy z ekologické produkce, přírodní látky či
minerální hnojiva s nízkou rozpustností), přísné omezení použití syntetických chemických
látek a v případech potřeby (v rámci výše uvedeného nařízení) úprava pravidel ekologické
produkce.195
Výsledkem ekologického zemědělství jsou tzv. bioprodukty (těmi mohou být
suroviny rostlinného i živočišného původu nebo samotné hospodářské zvíře – za splnění
podmínek EZ) – konkrétně se může jednat např. o biopotravinu (splňuje-li podmínky výroby
a požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost).196
Ekologické zemědělství, resp. podnikatelé v této oblasti se musí z hlediska
rostlinolékařské péče řídit podstatně přísnějšími pravidly. V případě splnění daných
podmínek a dodržování těchto pravidel mají na druhou stranu nárok na čerpání určitých
dotací, jelikož zajištění provozu např. ekologické farmy je ekonomicky náročnější a výnosy
jsou zároveň nižší. Ekologický provoz však nezanechává životní prostředí poškozené
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Ustanovení § 2 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o
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Článek 4 nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
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používáním chemických látek a přípravků – a toto je hlavní pozitivum, o jehož podporu se
systémově snaží celý koncept ekologického zemědělství.
Mezi hlavní cíle ekologického zemědělství tak mimo jiné patří snaha nejen udržovat
ale také zlepšovat úrodnost půdy, vytvářet hospodářským zvířatům pro ně odpovídající
životní podmínky, zemědělskou činností neznečišťovat životní prostředí, neobnovitelné
suroviny a fosilní energie používat jen minimálně, zachovat přírodní ekosystémy krajiny
nebo také produkovat dostatečné množství kvalitních a nutričně hodnotných potravin.197

8.1 Ekologické zemědělství v České republice 198

Ekologické zemědělství se neustále vyvíjí jak po celém světě, tak pochopitelně také
v České republice. Máme-li hovořit o ukazatelích, jež jsou objektivně měřitelné a tedy i
snadno porovnatelné, tak například počet farem na území České republiky, které hospodaří
formou ekologického zemědělství, se za posledních deset let přibližně zpětinásobil. Jejich
počet v podstatě meziročně neustále roste (od roku 1990, kdy tento údaj sledujeme), pouze
s výjimkou mezi lety 1994 – 1995, 2004 – 2005 a 2013 – 2014, kdy došlo k poklesu (byť
minimálnímu) počtu ekofarem na našem území.199
Sledovaný je rovněž údaj o výměře půdy v ekologickém zemědělství a stejně tak
celková výměra půdy zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), z čehož můžeme
dovodit, jaký je podíl půdy v ekologickém zemědělství z celkového ZPF. Procentuální podíl
meziročně od roku 1990 neustále roste, v roce 2011 překonal hranici 11 % a v současné době
se jeho hodnota pohybuje pravděpodobně lehce pod 12 % (můžeme odhadovat přibližně
okolo 11,8 %, předpokládáme-li konstantní vývoj).200
Zajímavé je také sledovat, jak se mění poměr zastoupení jednotlivých typů užití
půdy. Dlouhodobě v této struktuře převládají trvalé travní porosty, jejichž výměra dosáhla
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DVORSKÝ, Jan a URBAN, Jiří. Základy ekologického zemědělství (op. cit.). Brno: ÚKZÚZ, 2014. s. 10.
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(Tab. I).
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Ročenka 2015, Ekologické zemědělství v České republice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. s. 7,
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maxima v roce 2014 (cca 412,6 tis. ha) a pak došlo k mírnému poklesu, tento stav odpovídá
obecnému vývoji, přestože výměra trvalých travních porostů (dále též „TTP“) od roku 1999
vzrostla více než čtyřnásobně, stejným způsobem došlo také k nárůstu celkové plochy půdy
v ekologickém zemědělství. Procentuální zastoupení TTP se tak stále pohybuje okolo čtyř
pětin (cca 82 %).201
Naopak nejmenší podíl standardně zaujímají tzv. trvalé kultury, mezi které řadíme
sady, vinice či chmelnice (uvedeny v pořadí odpovídajícím jejich plošnému zastoupení).
Přestože výměra takto užívané půdy od roku 1999 vzrostla téměř dvacetinásobně, dosáhla
momentálně od roku 2010 (5 939 ha) svého minima – v roce 2015 „pouze“ 6 839 ha. Své
největší rozlohy pak dosáhly trvalé kultury v roce 2013, kdy jejich plocha zaujímala 7 837
ha (nutno podotknout, že velmi výrazně zde svou rozlohou převažují ovocné sady).202
Výměra orné půdy rovněž dlouhodobě rostla až do roku 2011, kdy v následujících
dvou letech došlo k jejímu jistému poklesu, v roce 2015 však zaznamenala relativně prudký
nárůst o téměř 15 % a dosáhla svého maxima (64 529 ha) a zároveň i nejvyššího podílu na
celkové výměře v ekologickém zemědělství (13 %) od roku 1999 – kdy dosahovala výměry
méně než čtvrtinové.
Ministerstvo zemědělství sestavuje metodické pokyny pro ekologické zemědělství,
které průběžně aktualizuje a reaguje tak na aktuální podněty z praxe či změny legislativy.
S účinností od 1. 1. 2017 byly některé tyto metodické pokyny upraveny a byl přijat nový
metodický pokyn č. 6/2016203, který vymezuje pojmy velkochov, malý zemědělský podnik
a region. Zároveň také zrušuje metodický pokyn č. 6/2012.204
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(Tab. 3).
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8.2 Bioprodukty, biopotraviny a ostatní bioprodukty

Veškeré bioprodukty, biopotraviny a ostatní bioprodukty (dále jen „bioprodukty“),
které mají být tímto způsobem označovány, musí být označeny v souladu s nařízením Rady
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení
nařízení (EHS) č. 2029/91 a musí rovněž splňovat požadavky ohledně svého původu.
Osvědčení o původu bioproduktu je vydáváno pověřenou osobou na žádost na 12 –
15 měsíců, splní-li osoba podnikající v ekologickém zemědělství ve smyslu ustanovení § 3
odst. 1 písm. e) zákona o ekologickém zemědělství požadavky stanovené zákonem č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, nařízením o ekologické produkci a označování
ekologických produktů, nařízením Komise (ES) č. 889/2008205 a nařízením Komise (ES) č.
1235/2008206. Takovéto osvědčení musí osoba podnikající v ekologickém zemědělství
uchovávat 5 let.207
Všechny výše uvedené kategorie v případě dovozu do Evropské unie ze třetích zemí
podléhají zvláštní kontrole, kterou provádí soukromé kontrolní subjekty a také státní
kontrolní orgán. Soukromé kontrolní subjekty zajišťují kontrolní činnosti, jež jsou spojené
s vydáním osvědčení o původu bioproduktu. Naproti tomu státní kontrolní orgán, kterým je
určen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, provádí kontrolu podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a
dobrých životních podmínkách zvířat.208

Shrnutí
Ekologické zemědělství se stalo v průběhu posledních let velmi diskutovaným
tématem, dalo by se říci, že pro mnoho lidí také tématem kontroverzním. K tomu přispívá
205
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o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a
kontrolu (dále jen „prováděcí nařízení Komise ohledně označování a kontroly“).
206
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pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí, v platném znění (dále jen „prováděcí
nařízení Komise o dovozu“).
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určitá míra skepse (zda je ekologické zemědělství skutečně tak odlišné od konvenčního ve
smyslu kvality jejich produktů i procesních postupů), hlavní měrou však značně rozšířené
zneužívání tohoto označení a určitým dílem také přesvědčení, že jde pouze o způsob, jak
získat zmiňované dotace.
Původní myšlenkou však není snaha získat zemědělské produkty, které se díky
určitému označení budou prodávat za vyšší cenu. Celý koncept vznikl jako reakce na měnící
se životní prostředí, na kterém se rostoucí objem zemědělské produkce s použitím
chemických přípravků a nových technologií také negativně projevil. Mělo by tak docházet
ke snižování dopadů za životní prostředí i zdraví lidí, rostlin a zvířat.
Hlavní snahou tedy zůstává pokusit se zachovávat kvalitu životního prostředí na
současné úrovni a případně ji snad i zlepšovat, je-li to možné, díky jinému přístupu
k zemědělskému hospodaření a upřednostňování šetrnějších metod a postupů.
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Závěr
V závěru této práce bych chtěla alespoň ve stručnosti shrnout její obsah. I přes
rozdrobenost původních zdrojů, ze kterých jsem čerpala, věřím, že se mi podařilo
prostřednictvím této práce předložit souvislou a relativně komplexní popisnou
charakteristiku rostlinolékařské péče a její právní úpravy v České republice. Třetí kapitola
věnovaná unijní úpravě této oblasti pak tyto horizonty rozšířila o pohled na rostlinolékařskou
péči v mezinárodních souvislostech a v evropském měřítku.
Tato práce si kladla za cíl představit rostlinolékařskou péči jako součást určitého
systematického celku, která má množství vazeb na související obory a oblasti. V tomto
ohledu si myslím, že svůj účel naplnila, jelikož se zabývala jednotlivými aspekty od
historického vývoje přes její instituce až po současné trendy rostlinolékařství a možnosti
budoucího vývoje.
Z hlediska možností potenciálního zefektivnění činností vykonávaných v rámci
zajišťování rostlinolékařské péče můžeme uvažovat na několika úrovních. První z nich je
samotná právní regulace, která je jistě velmi důležitá, nicméně ještě zásadnější význam dle
mého názoru má samotná efektivita v praxi. Nejdříve je tedy třeba zajistit, aby nastavený
systém fungoval co možná nejlépe podle daných pravidel a následně je možné tato pravidla
přizpůsobit podmínkám naší společnosti. Nezbytné je, aby byl tento postup velice důsledný
a bylo tak možné vyhodnotit, která opatření zajišťují výsledky.
Faktem ovšem je, že přes široké spektrum témat a otázek, kterými se oblast
rostlinolékařské péče zabývá, je stále pro laickou veřejnost oblastí jen velmi málo známou.
Proto se domnívám, že by významným přínosem byla dostupnější osvěta veřejnosti a její
vzdělávání. Zde lze velmi dobře využít provázanosti rostlinolékařské péče s množstvím
dalších oborů a proniknout tak do povědomí většího množství lidí – nejen těch, kteří jsou
nějakým způsobem osobně zainteresováni v této problematice.
Velký potenciál spatřuji zejména v oblasti ekologického zemědělství. Pokud by bylo
možné docílit určitého otevření a zpřístupnění, mohlo by se jednat o běžný způsob
zemědělského hospodaření a nikoliv o záležitost možná svým způsobem marginální a
značnou částí veřejnosti vnímanou spíše jako pozlátko. Klíčovým prvkem je jednoznačně
osvěta a dostupnost vhodných přípravků, které by měly být rovnocennou alternativou (z
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hlediska dostupnosti i cenové kategorie) běžným přípravkům a pesticidům. Přiblížením se
tomuto standardu by došlo k výraznému zlepšení celkového stavu životního prostředí.
V úplném závěru bych ráda zmínila ještě fakt, že ke všem změnám (negativním i
pozitivním) na životním prostředí dochází v důsledku dlouhodobého působení určitých vlivů
a tak rovněž napravování způsobených škod a poškození je otázkou mnoha let, někdy
dokonce desítek. A právě toto je důležité si uvědomit a s tím vědomím činit příslušná
opatření, přistupovat na určité změny a být důslední v jejich dodržování, aby jejich výsledky
byly vidět.
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Seznam použitých zkratek

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

ASZ ČR

Asociace soukromého zemědělství České republiky

CS

Celní správa

ČAZV

Česká akademie zemědělských věd

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

EU

Evropská unie

EZ

ekologické zemědělství

IOR

Integrovaná ochrana rostlin

IPPC

International Plant Protection Convention (Mezinárodní úmluva o

ochraně rostlin)
LZPS

Listina základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb.

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

MZe

Ministerstvo zemědělství

NAP

Národní akční plán

NRL

Národní referenční laboratoř

OMIOR

Oddělení metod integrované ochrany rostlin

OÚ

obecní úřad(y)

SEU

Smlouva o Evropské unii

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

SMA ČR

Společnost mladých agrárníků České republiky

SRS

Státní rostlinolékařská správa

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

TTP

trvalé travní porosty

ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

VÚRV

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

ZPF

zemědělský půdní fond

ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky

ŽP

životní prostředí
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Abstrakt
Problematika rostlinolékařské péče spadá pod oblast práva životního prostředí a
zahrnuje množství činností a postupů, jejichž cílem je zajištění zdraví rostlin a příznivého
stavu životního prostředí. Ve velké míře se jedná o péči o rostliny v souvislosti se
zemědělskou činností. Uvedených cílů je tak žádoucí dosáhnout při zachování kvality plodin
a jejich výnosů. Z tohoto důvodu je nutné přicházet s novými technologiemi a možnostmi,
které budou efektivní a zároveň ekologicky šetrné.
V současné době je značná pozornost věnována snahám o snížení míry používání
chemických přípravků majících nepříznivý vliv na životní prostředí a živočichy či rostliny,
které jsou jejich působení také vystaveni. Stejně tak jejich dopady na lidské zdraví. Ke
zjištění směrodatných a spolehlivých výsledků jsou však nutná dlouhodobá pozorování a
měření, neboť nežádoucí následky se často objevují až s delším časovým odstupem.
Zvláštní význam tak mají výzkum a analytická činnost, od kterých se odvíjí následné
postupy. Na základě těchto podkladů mohou být důležité informace dále šířeny
prostřednictvím vzdělávací či publikační činnosti, bez nichž není možné šířit osvětu o
daných tématech. Informovanost veřejnosti je vcelku klíčová, jelikož záležitosti
rostlinolékařské péče se dotýkají velkého množství lidí, kteří svým přístupem mohou
způsobit značné změny.
Regulace funguje na více úrovních – naprostý základ vyplývá z unijní úpravy, kterou
členské státy musí nutně respektovat a vycházet z ní při vytváření vlastních vnitrostátních
předpisů. Tímto má také dojít k zajištění jednotného přístupu k řešení otázek spojených
s rostlinolékařskou péčí. Regulovány jsou jednotlivé oblasti spadající pod rostlinolékařskou
péči samostatně a dohled nad dodržováním stanovených pravidel a postupů vykonávají
příslušné orgány. Jejich činnost se však pochopitelně neomezuje pouze na dohled či
kontrolu, často se podílí např. na návrzích změny legislativy, jelikož ze své pozice mohou
odborně reagovat na nastalé situace vyžadující úpravu právních předpisů.
Tato práce předkládá základní charakteristiku právní úpravy rostlinolékařské péče a
její kontext v rámci právního systému České republiky.
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Summary
Phytosanitary care as a part of environmental law consists of multiple actions and
procedures which aim to guarantee plant health and favourable status of the environment.
Mostly, we are talking about plant care related to various agricultural activities. It is
necessary to achieve these objectives while keeping the crop yields and its quality on certain
level. Regarding the above mentioned, it is desirable to keep looking for new technologies
and options which are effective and ecological at the same time.
Currently, the focus is on reduction of the chemical preparations use level which have
an adverse effect on the environment including animals and plants exposed to their negative
impact. As well as the impact on human health. To gather relevant information and data,
long-term observations and measurements are crucial since the negative effects may occur
long time after exposure to certain chemicals.
Very important is also the role of research and analyses which determine subsequent
procedures. Based on these inputs the important information may be spread via education
and publishing means – this part is essential for enhancing and supporting general awareness
of related topics. Public awareness is absolutely fundamental since phytosanitary issues are
related to a great amount of people who can make a change with certain attitude.
Regulation is provided on different levels – the basis is definitely given by the legal
regulation of the European Union which has to be respected and adopted by the member
states and it also sets the limits of single national versions of legislation. This should also
guarantee certain consistency in solving various issues related to phytosanitary care. Every
category included is being regulated separately and competent authorities are in charge of
supervising and control whether the rules and procedures are respected. These authorities
are not responsible only for supervision and control, they often take part in many other
activities such as contribution to proposals for amendments to the legislation etc. With their
expertise, they are able to react to ongoing changes which require some adjustments of the
legislation.
This thesis presents the basic characteristic and description of legislation of
phytosanitary care and its context in the Czech legal system.
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