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Úvod 
 
 
 
 
 
 

 

• Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/128/ES 

 

• Zákon č. 326/2004 sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů 

 

• Vyhláška č. 205/2012 sb., o obecných zásadách integrované 
ochrany rostlin 

 

• Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR 



KAPITOLA  I. 

1)  Předmět 

2)  Oblast působnosti 

3)  Definice 

4)  Národní akční plán 

 

KAPITOLA  II. 

5)  Odborná příprava 

6)  Požadavky na prodej pesticidů 

7)  Informace a zvyšování povědomí 

 

 

 

Směrnice 2009/128/ES 



KAPITOLA  III. 

8)  Kontrola používaného zařízení 

 

KAPITOLA  IV. 

9)   Letecký postřiky 

10) Informování veřejnosti 

11) Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody 

12) Snížení použití pesticidů nebo rizik v určitých oblastech 

13) Nakládání s pesticidy, jejich skladování a nakládání s jejich      

      obaly a zbytky 

Směrnice 2009/128/ES 
 



KAPITOLA  V. 
14)  Integrovaná ochrana rostlin 
15)  Ukazatele 
16)  Podávání zpráv 
 
KAPITOLA  VI: 
17)  Sankce 
18)  Výměna  informací a osvědčených postupů 
19)  Poplatky a platby 
20)  Normalizace 
21)  Postup projednávání ve výboru 
22)  Výdaje 
23)  Provedení 
24)  Vstup v platnost 
25)  Určení 

Směrnice 2009/128/ES 
 



Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů 

§ 5 Integrovaná ochrana rostlin 
 

• Opatření IOR k udržení používání přípravků 
 

• Povinnost uplatňovat zásady IOR 
 

• Obecné zásady stanový prováděcí právní předpis 
 

• Povinnosti Státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ) 
              



 
Státní rostlinolékařská správa (ÚKZÚZ) 

• Provádí monitoring škodlivých organismů 
 

• Zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodlivých 
     organismů včetně upozornění na riziko dosažení 
     hodnot prahů škodlivosti 

 
• Shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o riziku  
     vzniku rezistence 

 
• Zajišťuje dostupnost přípravků a antirezistentních  
     strategií 

 
• Shromažďuje a zveřejňuje metodické postupy 



Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách 
integrované ochrany rostlin 

• Prevence – nepřímé metody ochrany rostlin 
 

• Sledování výskytu škodlivých organismů – monitorování 
 

• Stanovení prahu škodlivosti výskytu škodlivých organismů 
 

• Využití biologických, fyzikálních či jiných nechemických metod 
 

• Výběr přípravků  
 

• Vlastní použití přípravků 
 

• Využití dostupné antirezistentní strategie 
 

• Ověření úspěšnosti používaných opatření 



Národní akční plán 

Hlavní cíle  

 
•   Omezení rizik vycházejících z používání přípravků 
 
•   Optimalizace využívání přípravků 
 
 

Dílčí cíl  II. b) 
 

•   Optimalizovat systém integrované ochrany rostlin  

    pro podmínky ekologického zemědělství a systémy  

    integrované produkce rostlin  
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