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Čj. MZE-43561/2022-18111

Vážení včelaři,

děkuji Vám za Vaši výzvu i vyjádření obav z klesající biologické rozmanitosti v souvislosti

s nadužíváním

pesticidů a změnou klimatu.

Na

ministerstvu zemědělství se touto

problematikou vážně zabýváme. Já sám jsem také včelař a o to bedlivěji sleduji vývoj v

ochraně včel v posledních letech.
Ochrana všech opylovačú a druhové rozmanitosti je jednou z hlavních priorit České

republiky a celé Evropské unie. Uvědomujeme si, že úbytek opylovačú a dalšího hmyzu

ohrožuje nejen naše ekosystémy, ale v konečném důsledku i hospodářství a kvalitu potravin.
Klíčová je samozřejmě redukce používání pesticidů. V posledních letech bylo zásadně
omezeno použití řady insekticidů, zejména účinných látek ze skupiny organofosfátú a

neonikotinoidú. V ČR se za posledních 10 let (mezi lety 2011 a 2020) snížila spotřeba
přípravků na ochranu rostlin (POR) o zhruba 20% a Česko tak patří mezi trojici zemí (s
Portugalskem a Irskem), kde se spotřeba pesticidů v posledních letech snižuje nejvíce.

Obdobně vypadá i situace s celkovými prodeji pesticidů, kde podle nových dat Eurostatu v

České republice klesal prodej nejvíce z 16 členských zemí, které data poskytly. Nelze tedy
plně souhlasit s tím, že jsme promrhali 13 let od zavedení směrnice o udržitelném používání

pesticidů.

Tento trend chceme udržet i nadále, a proto jednoznačně podporujeme veškeré
iniciativy, které k ochraně biodiverzity, potažmo opylovačú vedou. Jednou z nich je i návrh
nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který byl zveřejněn 22. 6. 2022.
Konečná

verze

předložená

Evropskou

komisí

je

dostupná

https://ec.europa.eu/info/law/better-requlation/have-your-say/initiatives/12413-PesticidYudrzitelne-vyuzivani-aktualizace-pravidel-EU- cs.

zde:

Principiálně se zněním návrhu souhlasíme. Jako ministr zemědělství, ale zároveň
nemohu dopustit, aby se zásadně omezilo potravinové zabezpečení země a snížila se

konkurenceschopnost našich zemědělců. Obzvláště v době probíhajícího konfliktu na
Ukrajině. Stejné obavy vyjádřila také naprostá většina členských států (ČS) na jednání Rady
AGRIFISH konané dne 18. 7. 2022. Dále členské státy zmiňovaly nedostupnost alternativ,

vysokou administrativní zátěž plynoucí z návrhu nařízení a nutnost zachovat subsidiaritu.
Mnoho ČS se vyslovilo i proti úplnému zákazu použití pesticidů v citlivých oblastech s tím, že
citlivé oblasti, jak jsou definovány v návrhu, pokrývají značnou část jejich území a zákaz použití

pesticidů by také ohrozil ekologické zemědělství. Jednání k návrhu nařízení rozhodně nejsou
jednoduchá a nepředpokládá se, že budou během našeho předsednictví uzavřena. Mohu ale

slíbit, že se ve znění jednotlivých článků pokusíme pokročit co nejdále a přispějeme tak ke
kvalitnějšímu právnímu předpisu, než byla již zmiňovaná směrnice.

Na ministerstvu zemědělství musíme vnímat všechny aspekty, které s návrhem nařízení

souvisí. Sami přiznáváte, že krize biologické rozmanitosti je celosvětovým problémem, což
dokládají i Vámi uvedené studie. Tím spíše nemůže zůstat Evropská unie v tomto boji

osamocena. Dle našeho názoru je návrh Evropské komise dostatečně ambiciózní. V oblasti

ochrany biologické rozmanitosti, zdraví obyvatelstva a udržitelné produkce zdravých potravin

je EU světovým lídrem.

Bylo by ideální používání pesticidů úplně zakázat, ale to bychom

vyklidili zemědělský trh zemím, které tak přísná pravidla nedodržují, což je prakticky celý
zbytek světa. Evropská komise konečně vytváří mechanizmy ochrany trhu v oblasti dovozu

produktů, kdy třetí země budou muset splňovat přísná kritéria platná v EU, ale které u nich

zatím ještě neplatí. Stejně tak je tomu u budoucího zákazu vývozu zakázaných pesticidů z EU.

Musí dojít k obtížně dosažitelnému celoevropskému konsenzu. Obě snahy Česká republika

podporuje.
Souhlasíme, že se nám některé pesticidy nedaří vyloučit z používání a jsou na ně

vydávány výjimky. Můžeme Vás ale ujistit, že Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
k nim přistupuje velmi citlivě a povolení vydává pouze v nejnutnějších případech. Nemůžeme
ze dne na den přijít o účinnou ochranu před stále více rezistentními škodlivými organizmy nebo

o přípravek nenahraditelný v technologii prvovýroby. Proto budeme hledat kompromis návrhu

nařízení založený především na podpoře alternativních metod ochrany rostlin, jako jsou

přípravky na biologické bázi, kterých je bohužel zatím nedostatek. Ochrana rostlin je ale celý
komplex opatření, který nezahrnuje pouze přímé zásahy proti škůdcům. Nadále tak budeme
podporovat i šetrné metody ekologického hospodaření, integrované ochrany rostlin a

precizního zemědělství. A v neposlední řadě budeme bojovat i s úbytkem přírodních stanovišť
opylovačú a to podporou tvorby krajinných prvků, jako jsou například meze, remízky, skupiny
dřevin atd. Tato podpora se jasně odráží ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky.
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Jsme přesvědčeni, že se nám snižování spotřeby přípravků na ochranu rostlin a jejich

bezpečné používání daří postupně realizovat. Naděje vkládáme stejně jako vy do návrhu
nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, který mimo jiné stanoví i nový
výpočet pokroku v plnění cílů omezení používání pesticidů a přispěje k větší porovnatelnosti

mezi členskými státy, která naše tvrzení jasně prokáže (podpoří).
Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že Česká republika se bude snažit posunout návrh

nařízení tak, aby nadále plnil cíle strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a maximálně tak

přispěl k ochraně životního prostředí.

Děkuji Vám za Vaši práci a jsem s pozdravem

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Hlavní 99
753 56 Opatovice
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Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem 433977-000-220803162118, skládající se ze 3 stran,
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.
Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstup bez viditelného prvku.
Subjekt, který konverzi provedl: Ministerstvo zemědělství, IČ: 00020478
Konverze byla provedena dne: 03.08.2022
Poznámka:
Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .
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