ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470
E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz
Datum: 29.6.2012, revidováno 9.1.2013, 2.1.2014
č.j. SRS 027408/2012

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) –
INSTRUKCE PRO ŽADATELE
1. července 2012 nabyl účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“).
Důležitou změnou, ke které novelou zákona od 1. 7. 2012 došlo, je zákaz letecké aplikace
přípravků na ochranu rostlin (§ 52 odst. 1 zákona).
Od 1. 7. 2012 lze dle § 52 odst. 2 zákona leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin
provést pouze, je-li povolena ústavem na základě:
a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké
aplikace, nebo
b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.
Podrobnější informace k povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin uvádíme
níže:
Upozornění:
požadavky na leteckou aplikaci stanovené v § 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči, v platném znění (dále jen „zákon“), se nevztahují na leteckou aplikaci dalších
prostředků podle § 54 zákona. Postup při letecké aplikaci dalších prostředků zůstává po
1. 7. 2012 beze změn!
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A. Povolení letecké aplikace POR - kompetence:
1) schválení plánu letecké aplikace
Posouzení žádosti o schválení plánu letecké aplikace na kalendářní rok a následné vydání
rozhodnutí o schválení plánu zajišťuje v rámci ÚKZÚZ, Sekce zemědělských vstupů,
Odbor přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno (= OPOR).
2) povolení jednotlivé letecké aplikace (na základě schváleného plánu letecké aplikace)
Rozhodnutí o povolení vydává v rámci ÚKZÚZ, pracoviště Oblastního odboru, Sekce
zemědělské inspekce příslušné k místu, kde má probíhat ošetření.
3) povolení mimořádné letecké aplikace (mimo schválený plán letecké aplikace)
Posouzení včetně vydání rozhodnutí o schválení: zajišťuje OPOR.
Pro jednotlivé typy žádostí se použijí formuláře dostupné na:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/informace-pro-zadatele/leteckaaplikace/letecka-aplikace.html

B. Schválení plánu letecké aplikace (k § 52 odst. 2 písm. a) zákona)
 plán letecké aplikace na žádost schvaluje OPOR a vydává o tom správní rozhodnutí,
jehož přílohou je schválený plán na kalendářní rok
 žádost o schválení plánu letecké aplikace podává poskytovatel služeb začátkem
kalendářního roku na základě zjištění předběžné poptávky pěstitelů
1) Obsah plánu letecké aplikace (k § 52 odst. 3 písm. a) až d) zákona)
 údaje o přibližné době postřiku a předběžném množství a druhu aplikovaných
přípravků
 vymezení oblasti, v níž je zamýšlena letecká aplikace. Ošetřovaná oblast, nesmí být
v těsné blízkosti (= sousedství) trvale obydlených oblastí.
 v plánu je třeba uvést označení přípravku dle platného povolení (jako zdroj informací
může žadateli sloužit např. on-line registr přípravků na ochranu rostlin
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ včetně navržení opatření ke zmírnění rizik pro
zdraví lidí, necílové organismy a životní prostředí.
Žadatel navrhne opatření ke zmírnění rizik z použití přípravku (doporučení mohou být
obecnějšího charakteru).
 opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících
osob a opatření pro řízení rizik, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním
účinkům na zdraví náhodně se vyskytujících osob.
Poskytovatel služeb si pro schválení plánu letecké aplikace na OPOR zajistí
stanovisko krajské hygienické stanice (KHS) příslušné k místu, kde má probíhat
ošetření. Toto stanovisko k plánu letecké aplikace předloží ÚKZÚZ OPOR (cca do
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konce měsíce března). Stanovisko může mít charakter obecných doporučení nebo
konkrétních požadavků na danou aplikaci – věcně je plně v kompetenci KHS.
Seznam kontaktních míst:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/informace-prozadatele/letecka-aplikace/letecka-aplikace.html
 opatření nezbytná k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti.
Poskytovatel služeb si pro schválení plánu letecké aplikace zajistí stanovisko
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pod který spadá místo, kde
má plánovaná aplikace proběhnout. Toto stanovisko k plánu letecké aplikace předloží
ÚKZÚZ OPOR (cca do konce měsíce března). Stanovisko může mít charakter
obecných doporučení nebo konkrétních požadavků na danou aplikaci – věcně je plně
v kompetenci obecního úřadu.
Seznam kontaktních míst:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/informace-prozadatele/letecka-aplikace/letecka-aplikace.html
Při posuzování plánu letecké aplikace OPOR zohlední, zda pozemek, který má být
ošetřen, je nebo není v OP II. stupně (OPVZ, PHO). ÚKZÚZ toto ověřuje z LPIS a na
příslušném vodoprávním úřadu. Do úvahy se bere, zda se jedná o povrchový nebo
podzemní zdroj vody. Z předložené mapy je vhodné posoudit vzdálenost pozemku od
povrchové vody s ohledem na ochrannou vzdálenost.
 Poskytovatel služeb si pro schválení plánu letecké aplikace na OPOR zajistí
stanovisko příslušného pracoviště Oblastního odboru Sekce zemědělské inspekce, pod
něž spadá místo, kde má plánovaná aplikace proběhnout. Toto stanovisko k plánu
letecké aplikace předloží ÚKZÚZ OPOR (cca do konce měsíce března).
Seznam kontaktních míst:
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/informace-prozadatele/letecka-aplikace/letecka-aplikace.html
2) Kritéria a postup schválení plánu letecké aplikace (k § 52 odst. 3 písm. a) až d) a odst. 5
zákona)
Ústav na žádost osoby, která bude provádět leteckou aplikaci, schválí plán letecké aplikace,
pokud z návrhu plánu letecké aplikace, který je přílohou žádosti, vyplývá, že:
 neexistují žádné jiné přijatelné alternativy nebo má v konkrétním případě letecká
aplikace nižší dopady na lidské zdraví a životní prostředí než pozemní aplikace
přípravků
 použité přípravky jsou povoleny pro použití leteckou aplikací – jedná se o přípravky
schválené dle plánu letecké aplikace
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 osoba provádějící leteckou aplikaci je držitelem povolení k provozování leteckých
prací podle zvláštního právního předpisu
 použité zařízení pro leteckou aplikaci přípravků splňuje požadavky stanovené tímto
zákonem
 osoba provádějící leteckou aplikaci má zajištěn výkon letecké aplikace fyzickou
osobou, která je odborně způsobilou osobou pro nakládání s přípravky, zařízení pro
aplikaci přípravků je vybaveno příslušenstvím, které představuje nejlepší dostupnou
technologii zajišťující omezení nežádoucího úletu a oblast, která má být ošetřena,
nesmí být v těsné blízkosti (= sousedství) trvale obydlených oblastí
C. Povolení jednotlivé a mimořádné letecké aplikace (k § 52 odst. 2 písm. a) a b) zákona)
1) Obsah žádosti o povolení jednotlivé a mimořádné letecké aplikace (k § 52 odst. 6)
zákona)
Žádost o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace kromě náležitostí podle
správního řádu obsahuje (k předložení údajů je třeba využít schválený plán letecké aplikace;
oproti plánu se upřesní termín, ošetřovaná plocha nebo navrhovaná ochranná opatření):







předběžnou dobu postřiku
množství a druh aplikovaných přípravků
přesné určení oblasti
název nebo jméno a příjmení osoby, která bude leteckou aplikaci provádět
název nebo jméno a příjmení osoby, pro kterou se bude letecká aplikace provádět
návrh opatření nezbytných k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se
vyskytujících osob
 návrh opatření nezbytných k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti
 odůvodnění žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace s ohledem na ust. § 52
odst. 8 zákona, k němuž na základě žádosti OPOR vydává stanovisko příslušné
pracoviště Oblastního odboru Sekce zemědělské inspekce, pod něž spadá místo, kde
má mimořádná letecká aplikace proběhnout
2) Postup povolení jednotlivé letecké aplikace (k § 52 odst. 7) zákona)
Ústav na žádost osoby, která bude leteckou aplikaci provádět, povolí jednotlivou leteckou
aplikaci, je-li v souladu se schváleným plánem letecké aplikace.
V rozhodnutí určí opatření pro řízení rizik, a to zejména:
 opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících
osob
 opatření k ochraně životního prostředí v blízkosti ošetřované oblasti opatření a
povinnosti vztahující se k ochraně včel – § 51 zákona a vyhláška č. 327/2012 Sb.,
v platném znění
 opatření, která mají zajistit, že nedojde k žádným negativním účinkům na zdraví
náhodně se vyskytujících osob
3) Kritéria pro povolení mimořádné letecké aplikace (k § 52 odst. 8) zákona)
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OPOR povolí na základě žádosti mimořádnou leteckou aplikaci v případě, že:
 hrozí závažné hospodářské škody,
 je ohroženo zdraví lidí nebo zvířat nebo
 hrozí závažná újma životnímu prostředí.
Splnění uvedených podmínek dokládá žadatel v žádosti.
Při posuzování mimořádné letecké aplikace ÚKZÚZ zohlední, zda pozemek, který má
být ošetřen, je nebo není v OP II. stupně (OPVZ, PHO). ÚKZÚZ toto ověřuje z LPIS
a na příslušném vodoprávním úřadu. Do úvahy se bere, zda se jedná o povrchový nebo
podzemní zdroj vody. Z předložené mapy je vhodné posoudit vzdálenost pozemku od
povrchové vody s ohledem na ochrannou vzdálenost.
4) Nepovolení letecké aplikace (k § 34 odst. 3 zákona)
ÚKZÚZ nepovolí leteckou aplikaci:
 jde-li o přípravek toxický nebo vysoce toxický podle chemického zákona (písm. a) –
kritérium se týká pouze zdraví lidí
 jde-li o přípravek nebezpečný nebo vysoce nebezpečný pro suchozemské obratlovce
nebo pro včely (písm. b)
 není-li formulační úprava přípravku pro leteckou aplikaci vhodná
 nebo vylučují-li leteckou aplikaci závěry stanovené toxikologickým posudkem
 vylučuje-li leteckou aplikaci stanovisko KHS, příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo příslušného oblastního odboru ÚKZÚZ
Aktuální informace o povolených přípravcích a dalších prostředcích lze nalézt v on-line
registru na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského:
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=134089077
2381

K vyfiltrování dalších prostředků (pomocné prostředky, bioagens, evidované prostředky), na
něž se zákaz letecké aplikace nevztahuje, je potřeba ve formuláři filtru v položce Registrační
číslo zadat např. %C% a v databázi se vyhledají příslušné prostředky.
Další prostředky a evidované prostředky jsou v registračním čísle identifikovány následujícím
způsobem:
B – bioagens
C, P – pomocné prostředky
E – evidované prostředky
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