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V Praze dne 27. ledna 2023 

             Č. j.: 6/2023 

 

 

Vážený pane ministře 

 

obracíme se na Vás za organizace Agrární komora České republiky, Zemědělský svaz České 

republiky, Asociace soukromého zemědělství České republiky, Český modrý mák a Svaz 

pěstitelů a zpracovatelů olejnin sdružující většinu tuzemských pěstitelů cukrové řepy a máku, 

kterých se týká rozhodnutí Evropského soudního dvora v neprospěch výjimek na moření osiva 

neonikotinoidy. Toto rozhodnutí může přispět k razantnímu snížení osevních ploch zmíněných 

plodin a snížení soběstačnosti v produkci cukru a máku, jejichž pěstování má na území České 

republiky dlouhou tradici a jsou považovány za tradiční tuzemské komodity.   

 

Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, kterým ruší výjimky ohledně používání NNi (Cruiser 

600 FS, Cruiser SB a Poncho Beta FS 453,3) jeden až dva měsíce před osevem. Většina 

pěstitelů má osivo na letošní sezonu již nakoupené a hrozí, že jej tak nebudou moci použít. 

Následkem toho může dojít k žalobám od prvovýrobců, zpracovatelů i osivářských společností 

v řádech miliard korun.  

Vážený pane ministře, rozhodnutí Evropského soudního dvora považujeme za problematické, 

které velmi pravděpodobně povede ke zhoršení nebo minimálně ke zkomplikování situace při 

pěstování dvou tradičních tuzemských zemědělských odvětví zpracování cukrové řepy a máku.  

Žádáme vás proto o zohlednění našich připomínek a navrhujeme, aby vyjednávací aktivity 

Ministerstva zemědělství do budoucna naopak směřovaly k hledání cest, jak uvolnit možnost 

moření osiva i u dalších druhů plodin, u kterých je to agronomicky vhodné. Moření osiva 

obecně považujeme za jedno z nejekonomičtějších a nejekologičtějších řešení v ochraně 

rostlin. Například zákaz moření řepky ozimé jasně v praxi potvrdil, že podobný nepromyšlený 

krok přinesl pouze větší spotřebu jiných chemických látek a společně se zvýšeným množstvím  
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aplikací v rámci sezóny při jejím pěstování způsobil, že obecně dochází k větší zátěži půdy a 

životního prostředí než před zákazem. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že zákaz moření je 

špatným legislativním opatřením a způsobuje více škody než užitku.  

Vážený pane ministře, předem děkujeme za Vaši odpověď. 

 

S pozdravem  

   

 

          

               prezident AK ČR                         předseda ZS ČR                  předseda ASZ ČR  

                                                                                  

                           

 

 

                               předseda ČMM                                   předseda SPZO 

 
 

 

Vážený pan 

Ing. Zděněk Nekula 

ministr zemědělství 

Ministerstvo zemědělství  

Těšnov 65/17 

110 00 Praha 1 
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