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Prohlášení ČMCS k rozhodnutí Soudního dvoru EU
ve věci zákazu neonokotinoidů

Evropský soudní dvůr (ESD) rozhodl dne 19. 1. 2023 ve věci C162/21 o předběžné 
otázce týkající se sporu o užívání látek ze skupiny neonikotinoidů (NNI) na moření 
osiva cukrové řepy s mimořádně vážnými důsledky pro celé odvětví cukrové 
řepy. Prezentace rozhodnutí ESD je taková, že žádná výjimka týkající se ošetření 
osiva NNI není oprávněná, a to ani za výjimečných okolností uplatňovaných na 
ochranu cukrové řepy.
Česká republika má pro rok 2023 výjimku již schválenou, podobně jako dle 
dostup ných informací dalších 6 členských států EU (Belgie, Finsko, Slovensko, 
Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko).
Francie, která sice plánovala výjimku ještě pro rok 2023, ale doposud ji přijatou 
neměla, v souladu s tímto rozhodnutím evropské justice v pondělí 23. ledna 2023 
oznámila, že se vzdá povolování výjimky NNI k ochraně osiva cukrové řepy (v pod
statě jinou možnost na základě vydaného rozhodnutí ESD již neměla).
Je zde otázka možnosti retroaktivity rozhodnutí ESD, které v případě jejího uplat
nění bude mít fatální následky pro odvětví cukrové řepy a cukru. Osivo cukrové 
řepy namořené NNI je již vyrobené a naskladněné. Načasování tohoto rozhodnutí 
je bezprecedentní a znamená, v případě retroaktivity ve vztahu ke schváleným 
výjimkám, téměř úplnou eliminaci osevu cukrové řepy pro rok 2023, neboť by 
nebylo k dispozici dostatečné množství nemořeného osiva. Důsledky by mohly 
být pro cukrovarnický průmysl nedozírné a reálně i nevratné.
Důvody zákazu neonikotinoidů u cukrové řepy, která není atraktantem pro včely 
(protože v prvním roce, kdy se sklízí, nekvete) jsou diskutabilní a neprokázané, 
neboť i přes jejich užívání u osiva cukrové řepy přes více než 20 let jsou stavy 
včelstev v ČR stabilní, a naopak utěšeně rostou (rok 2010 – 528 186 včelstev, rok 
2020 – 694 086 včelstev; zdroj: Situační a výhledová zpráva včely 2021, Ministrstvo 
zemědělství ČR). Za NNI v současnosti neexistuje náhrada, jejich absence znamená 
minimálně 30% pokles výnosů cukrové řepy.
V současné době se snalyzují dopady výše uvedeného rozhodnutí se všemi zain
te re sovanými subjekty. Pokud jde o NNI, zatím není jasné, zda rohodnutí ESD 
auto maticky činí všechny výjimky (zejména ty již udělené) nezákonnými, a vě říme, 
že tomu tak nebude.
Jsme na prahu nového kampaňového roku, který začne osevem cukrové řepy, a to 
již v březnu. Považujeme za velmi nezbytné dodržet pro letošní rok již vydanou 
výjimku. Žádáme všechny zúčastněné autority v ČR, aby vzaly toto stanovisko na 
vědo mí a aby nebyly napáchány nevratné škody způsobené nekompetentními 
roz hodnutími.

V Dobrovici 24. 1. 2023 Ing. Martin Kolář, Ph. D.
  předseda koordinační rady ČMCS

Povolování výjimečného používání NNI 
ža lo vala organizace Pesticide Action Net
work (PAN Europe) a Nature et Progrès 
Bel gique (NPB) spolu s belgickým vče la
řem (v roz sudku jme no vaným jako „TN“). 
Marc Fichers, generální tajemník NPB 
k tomu uvedl: „Je to úspěch s do padem 
na celou EU, na ochranu včel a hmyzu  
i zdraví občanů. Rozhodnutí při náší úlevu 
a ukazuje, že životní prostředí je důležitější 
než zisky výrobců cukru a pes ticidů!“
Vyjádření zástupců evropských řepařů 
a cuk rovarníků jsou kritická, rozsudek 
podle nich vykládá příslušné nařízení 
EU příliš restriktivně. Sektor hledá k NNI 
alter nativy, uspokojivé ale dosud nejsou 
k dis po zici. Řešení potřebuje čas, dopady 
mo hou sobě stačnost EU v dotčené komo
ditě ohrozit.
Podle některých právníků nemá rozsudek 
přímý vliv na již udělená nouzová po vo
lení členských států. Francie, která ještě 
o výjimce nerozhodla, však v reakci již 
23. 1. sdělila, že ji pro rok 2023 neudělí.

V České republice reagoval na rozhodnutí 
soudu Českomoravský cukrovarnický spo
lek, který vydal veřejné prohlášení, v němž 
upozorňoval na pochybné argu menty proti 
NNI a apeloval na příslušné auto rity v ČR 
(viz dokument na této stránce). Podobně 
také Svaz pěstitelů cuk rovky ČR sdělil své 
stanovisko k roz hod nutí. Zdůraznil, že bez 
osiva mořeného NNI existuje reálná hroz
ba, že do ČR by se další osivo se slabším 
mo ře ním do doby osevu ani nedos talo, 
pro tože rezervy osivářských společ ností 
nejsou tak veliké. Plocha řepy pro rok 
2023 by tak poklesla nejméně o 50–70 %. 
To by mělo fatální dopad na pěst itele, cuk
ro var nický prů mysl i navazující odvětví. 
SPC ČR apeloval na zdravý selský rozum, 
nu lo vou retroaktivitu u rozhodnutí ESD 
a plnou podporu MZe, ÚKZÚZ, MŽP, ZV 
PSP ČR i hlavních ne vládních organizací.

EU – výhled produkce cukrové řepy

Osevní plocha cukrové řepy v EU by měla 
podle prognózy do roku 2032 po zvolna 
poklesnout na 1,45 mil. ha. Návazně bude 
klesat i produkce této plodiny. Jedním 
z dů vodů tohoto trendu je také nedostatek 
alternativ k zaká za ným pří prav kům na 
ochranu rostlin, obzvláště neo niko ti noi
dům. V dů sledku někteří pěstitelé opustí 
cuk rovku a soustředí se na jiné plodiny. 
Prů měrné výnosy cukrové řepy v EU by 
se ve střed ně dobém horizontu měly ustálit 
na zhruba 73,5 t·ha–1 .Z prezentace nabídky osiva cukrovky pro rok 2023 v Bezně (12. 1. 2023)


