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Vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, milí řepaři, vážení zástupci hlavních nevládních 

organizací, vážení zástupci cukrovarnických společností v rámci ČR, 

 minulý týden rozhodl ESD negativně v neprospěch výjimek na moření osiva cukrovky 

neonikotinoidy, toto považujeme za zcela neodborné nekompetentní rozhodnutí, které může mít fatální 

dopad do produkce cukru v min. 7 členských zemích EU (vč. ČR), kde tyto výjimky několik 

posledních let oprávněně a se zdůvodněním využíváme! 

Několik nezvratných argumentů: 

 Osivo cukrovky pro státy s výjimkami na NNi je již vyrobeno nebo se právě vyrábí, část osiva 

je již dodána. Je přinejmenším nemorální načasování rozhodnutí ESD 1 – 2 měsíce před 

osevem, kdy je vše pro řepařský rok 2023 připraveno. Odbornost ESD zcela postrádáme. 

 Je zde velmi reálná hrozba, že další osivo se slabším mořením by se do ČR do doby osevu ani 

nedostalo, rezervy osivářských společností nejsou tak veliké a plocha cukrovky by pro rok 

2023 poklesla minimálně o 50 – 70 % vlivem nedostatku osiva. Mělo by to fatální dopad na 

pěstitele, cukrovarnický průmysl a další navazující odvětví. 

 Případné žaloby by byly od osivářských společností v řádech stovek milionů korun a od 

prvovýroby a zpracovatelů řepy v řádech miliard korun. Navíc by již nebyla soběstačnost ve 

výrobě cukru a cukr by dále extrémně zdražoval s dopadem na konečného spotřebitele. 

 Věříme ve zdravý selský rozum, nulovou retroaktivitu u rozhodnutí ESD, věříme v plnou 

podporu MZe a ÚKZÚZ, MŽP, ZV PSP ČR a hlavních nevládních organizací! 

 Výjimka na NNi (Cruiser 600 FS, Cruiser SB a Poncho Beta FS 453,3) byla na ÚKZÚZ 

vydána již 15.9.2022 a nabyla účinnosti 30.9.2022 s tím, že je pro omezené období 1.2. – 

31.5.2023 na omezené maximální množství 88 tis.VJ (69 – 70 tis. ha) vč. přesevů a jsou 

k tomu striktní pravidla pro užití. 

 Rozporovat již vydané výjimky považujeme za nelogické a pro sektor řepa-cukr to může být 

likvidační. Proto Vás prosíme o podporu!!! Informace z okolních zemí analyzujeme a budeme 

Vám dále operativně předávat. 
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