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Věc: Metodická informace k problematice přípravků na ochranu rostlin a jejich
(ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů
Vážení kolegové,
přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme metodickou informaci k problematice přípravků na
ochranu rostlin a jejich (ne)dostupnosti pro některé vlastníky lesů. Žádáme Vás, abyste
s touto informací neprodleně seznámili obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) v obvodu své územní působnosti a zajistili distribuci informace k odborným lesním
hospodářům a k vlastníkům lesů vhodným způsobem, např. prostřednictvím úředních desek
nebo internetových stránek kraje a ORP.
Pro informaci Krajských úřadů doplňujeme k problematice přípravků na ochranu rostlin
následující:
• Dne 20. 7. 2018 proběhlo na MZe jednání se zástupci vlastníků lesů, distributorů
a výrobců chemických prostředků s cílem zajistit dostatek přípravků na ochranu lesa
(dále jen „POR“) proti kůrovcům po zbytek sezóny 2018 a zejména v sezóně 2019.
MZe bude v případě potřeby iniciovat další jednání k zabezpečení dostatku těchto
přípravků na trhu.
• MZe přispělo k zajištění výjimky pro použití přípravku EDN (ethandinitril) na 120 dnů
(od 7. 6. do 4. 10. 2018). Přípravek je vhodný k velkoobjemové asanaci kůrovcem
napadeného dříví a vykazuje vysokou účinnost. O výjimku bude žádáno opakovaně.
• MZe dne 21. 8. 2018 požádalo ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití přípravků Vaztak
Les, Vaztak Aktiv a Fury 10 EW i pro neprofesionální uživatele. V případě udělení
výjimky by byla odstraněna bariéra, která nyní brání vlastníkům lesů bez odborné
způsobilosti k nakládání s POR, aby sami na svých majetcích prováděli chemickou
asanaci kůrovcem napadeného dříví jinak, než výše popsaným způsobem.
O výsledku budete neprodleně informováni.
• MZe, Sekce Lesního hospodářství, se v rámci připravované novely zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, zasadí o úpravy ustanovení, které komplikují
situaci lesnímu hospodářství v oblasti nakládání s POR. Projednávání návrhu novely

zákona ve vnitřním připomínkovém řízení (v rámci MZe) by mělo být zahájeno
pravděpodobně již tento týden.
V souvislosti s problematikou odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin dále uvádíme, že při striktním výkladu současné rostlinolékařské legislativy (zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; § 86) by měl být odborný lesní hospodář držitelem osvědčení III.
stupně, protože provádí poradenskou činnost v ochraně lesa a navrhuje způsob ošetření.
OLH vybavený touto kvalifikací by měl přístup k přípravkům pro profesionální použití a mohl
by tak být drobným vlastníkům lesů nápomocen i při zajištění přípravků pro asanaci
kůrovcového dříví.
Žádáme Vás, abyste s těmito informacemi seznámili krajský kalamitní štáb, pokud byl Vaším
krajem zřízen.
S pozdravem

Ing. Petr Bureš
ředitel odboru

Otisk úředního razítka
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