
 

Ohlašovací povinnost pěstitele máku (verze platná k 11. 11. 2016) 
 

 
Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnosti, pokud pěstuje mák na celkové ploše 
větší než 100 m2, a to i pokud toto pěstování provádí na několika místech, jejichž 
jednotlivá výměra tuto celkovou plochu nepřesahuje. 
 
 

                                                 I.  
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách 

 
        Výsev 

 
Pěstitel je povinen splnit ohlašovací povinnost podle § 29 písm. a) zákona o návykových 
látkách do konce května toho kalendářního roku, v němž proběhne sklizeň máku. 
 
Příklady: 
 
„JARNÍ VÝSEV“ 
a) Výsev máku proběhl v březnu 2016 se záměrem sklidit v srpnu 2016.  
Pěstiteli tedy vzniká výše uvedená ohlašovací povinnost do konce května roku 2016, 
protože v roce 2016 bude sklízet.  
 
„PODZIMNÍ VÝSEV“ 
b) Výsev máku proběhl na podzim roku 2016 se záměrem sklidit v červenci 2017. 
Pěstiteli tedy vzniká výše uvedená ohlašovací povinnost podat hlášení teprve až ke konci 
května roku 2017 (!), protože bude mák sklízet až v následujícím roce (tj. 2017) - (OZIMÝ 
MÁK). 
 
 

II. 
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách 

 
          
         Zneškodnění nedozrálého porostu 
 

Ohlašovací povinnost ve vztahu k místu pěstování, kde má být zneškodnění máku, 
makoviny provedeno, vzniká pěstiteli, pokud přistoupil k úplnému zneškodnění porostu 
máku v průběhu vegetace, aniž by takový porost předtím dosáhl sklizňové zralosti; lhůta 
pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem celnímu úřadu je nejméně 5 dní před 
provedením zneškodnění nedozrálého porostu, 
 

        
         Pokud na poli zůstane makovina pocházející z čištění semen od makoviny    
         prováděném přímo na poli během sklizně. 

 
Jestliže má proběhnout sklizeň máku s tím, že pěstitel provede výmlat makových semen 
neprodleně při sklizni a makovina (resp. její převažující část) zůstane na místě 
pěstování; lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem celnímu úřadu je nejméně 



5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla ponechána na místě 
pěstování.  
 
V tomto případě se na sklizeň máku povinnost předat hlášení o zneškodnění nevztahuje. 
 

          
         Zneškodnění sklizené a z pole odvezené makoviny  

 
Jestliže má proběhnout zneškodnění sklizené a z místa pěstování odvezené makoviny   
(lhůta pro předání hlášení o zneškodnění pěstitelem celnímu úřadu je nejméně 5 dní 
před provedením zneškodnění makoviny, která byla sklizena a odvezena z místa 
pěstování.  
 
Tato situace nastává po sklizni makových semen i s makovinou (komplexní sklizeň). 
Makovina je společně se semeny máku odvezena pryč z pole a zneškodnění makoviny 
se provádí až po oddělení makoviny od semen – stranou od místa, kde mák vyrostl. 
 
Na sklizeň máku se povinnost pěstitele předat hlášení o zneškodnění nevztahuje. 
 
 
Zneškodnění makoviny zbylé po finálním dočištění semen máku 
 
Pokud bylo provedeno vyčištění makových semen a pěstitel hodlá zneškodnit vytříděnou 
makovinu, vzniká ohlašovací povinnost. 
 
UPOZORNĚNÍ ! 
Možnost přechodu povinnosti z pěstitele na osobu, která provedla vyčištění makových 
semen 
 
V případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel 
zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází 
povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen. 
 
V obou uvedených případech platí, že lhůta pro předání hlášení o zneškodnění 
pěstitelem celnímu úřadu je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, 
která byla takto získána. 
 
 

III. 
Ohlašovací povinnost podle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 
Sb., o návykových látkách 

 
 

        Vykazování údajů o sklizeném množství makových semen a makoviny 
 
V případě sklizně máku nebo makoviny splní pěstitel svou ohlašovací povinnost podle § 
29 písm. c) zákona o návykových látkách předáním hlášení o sklizni do konce 
kalendářního roku, v němž sklizeň máku či makoviny proběhla.  
 
 
(výměru oseté plochy, výměru sklizené plochy, množství sklizené makoviny a semen 
máku a hmotnost, sklizňový rok makoviny prodané nebo jinak převedené a identifikační 
údaje nového nabyvatele.) 
 



 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
Upřesňující poznámky k částem I. až III.  

 
Pokud pěstitel zneškodní celý porost již v průběhu vegetace, hlášení o sklizni 
v příslušném kalendářním roce celní úřad nebude vyžadovat. 
 
Části rostlin máku, které zůstanou po sklizni tobolek máku na místě pěstování 
(označované jako „strniště“), se nepovažují za předmět ohlašovací povinnosti. Jinak 
řečeno, ohlašovací povinnost se nevztahuje na posklizňové zbytky rostlin tvořené 
především kořeny a zbývající spodní částí stonku rostliny máku zpravidla o délce několik 
centimetrů měřeno od povrchu půdu směrem nahoru.  
 

Pokud pěstitel oddělení makových semen od makoviny původem ze sklizně v příslušném 
kalendářním roce dokončí až v následujícím kalendářním roce, celní úřad bude 
považovat za splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 29 písm. c) zákona o 
návykových látkách předání takového hlášení o sklizni, v němž budou obsaženy údaje 
o sklizni vycházející z kvalifikovaného odhadu pro příslušný kalendářní rok. Tuto 
skutečnost by měl pěstitel vyznačit v poznámce příslušného tiskopisu. Celní úřad se 
následně s pěstitelem dohodne, že po zjištění přesných údajů pěstitel vhodnou formou 
sdělí celnímu úřadu aktualizované údaje.  
 
 

V případě nejasností prosím pište na email: j.holoubek@cs.mfcr.cz, Bc. Jiří Holoubek, referent oddělení 331 – Metodiky 
dohledu, Agenda Mák a konopí, Generální ředitelství cel, Budějovická 7 - 140 96 Praha 4. 
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