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Povinnosti zemědělce při aplikaci POR

Zákon č. 326/2004 Sb.:                                                                                                 
§ 3 Základní povinnosti fyzických a právnických osob                                                      
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává 
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a 
vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného 
právního důvodu, jsou povinni                                                                                                
a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně 
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k 
poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo 
zvířat,                                                                                                    
b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další 
prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle 
tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, 
zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
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§ 79f

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu 
tím, že

a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu
nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu,poruší povinnost podle § 3
odst. 1 písm. a),odst. 1 písm. a),

b) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu
nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, v rozporu s § 3 odst. 1
písm. b)použije k ošetření rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
proti škodlivým organismům přípravek nebo další prostředek, které nejsou
povoleny k použití podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie, použije zařízení pro aplikaci přípravků, které v rozporu se
zákonem nebylo kontrolně testováno, nebopři ošetření poškodí okolní porost,
zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí
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Další upřesnění ohledně použití přípravků/prostředků

na ochranu rostlin je v každémnávodu k použití POR

(etiketě), který je prozemědělce závazný.(etiketě), který je prozemědělce závazný.

De facto je na každé etiketě upozornění, že při

aplikaci PORnesmí být zasaženy sousední porosty.



Když dojde k zasažení porostu/pozemku POR 
(nebo když je podezření)

- oznámit zasažení porostu/pozemku POR ÚKZUZ

- povinností dle NK889/2008,čl.91 je oznámit zasažení
porostu/pozemku PORsvé kontrolní organizaci a
přijmout opatřeníabyzasaženýproduktnebyldo vyřešenípřijmout opatřeníabyzasaženýproduktnebyldo vyřešení
případu uváděn do oběhu s označením bioproduktu
(nesplnění této povinnosti je správnímdeliktem dle
zákonač. 242/2000 Sb., § 33a, odst.1, písm. o)



Kompetence ÚKZUZ

• zemědělec se může obrátit na místně příslušné 
pracoviště Oddělení kontroly přípravků, krmiv a 
hnojiv ze Sekce zemědělské inspekce          
kontakt: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-
ustavu/organizacni-struktura/prochazeni-
organizacni-strukturou/101157146.html

• ÚKZÚZ provede šetření na místě a zahájí s 
viníkem správní řízení



Opatření při pěstování plodin

- historie pozemku (staré zátěže –DDT…)                                                                                        
- informovat konvenční sousedy (doporučený dopis)                                                                
- dohoda o praktických opatřeních se sousedy                                                                           
- oddělení pozemků (cesty, meze…)                                                                                     
- pokud oddělení není možné („brázda na brázdu“) - pokud oddělení není možné („brázda na brázdu“) 
vysetí oddělovacího pásu nebo oddělená sklizeň 
okraje porostu                                                                                     
- čištění strojů (secí stroje, aplikátory POR, 
kombajny…) 



Opatření při skladování a přepravě

- posklizňová linka  (čištění ve službě)                                                 
- historie skladu (staré zátěže)                                                                                             
- čištění skladových prostor (prach na vnitřní 
konstrukci skladů)                                                      konstrukci skladů)                                                      
- oddělené skladování a označení                                                                                               
- čištění dopravních prostředků                                                                                             
- oddělení a označení při přepravě
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