
Omezení při používání rodenticidů 

  



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 51 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání 

používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat 

přípravky, které jsou podle povolení označené jako 

… 

b) přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, 

který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace 

oznámena oprávněnému uživateli honitby 40) a Ústavu, a to 

nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 51 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků 

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 je nutno 

… 

b) projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným 

uživatelem honitby 40). 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 51 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků 

(4) … zjistí-li uživatel honitby … že došlo k úhynu zvěře …v 

důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské 

veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s 

Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině 

úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků 

způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich 

vyšetření odborným ústavem a informování …uživatele 

honitby … o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku 

místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též 

Ústavu … popřípadě uživateli honitby …, pokud jsou tyto 

osoby důsledky použití přípravků dotčené. 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 51 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků 

(5) Ustanovením odstavce 4 nejsou dotčena práva na 

uplatnění nároků na náhradu škody podle obecných právních 

předpisů. 

 

(6) Obecní úřad poskytne na vyžádání příslušné údaje podle 

odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 ošetřovatelům porostů a 

chovatelům včel. 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 51 

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při používání přípravků 

(7) Prováděcí právní předpis stanoví 

… 

b) náležitosti oznámení podle odstavce 1 písm. b), 

c) náležitosti oznámení podle odstavce 2 a 3, 

d) podrobnosti k ochraně včel, zvěře a některých dalších 

necílových organismů 41) při použití přípravků. 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 

organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na 

ochranu rostlin 

 § 9 Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců 

(rodenticidy) oprávněnému uživateli honitby a rostlinolékařské 

správě obsahuje:  

a) identifikaci ošetřovatele porostu  

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která 

přijímá oznámení o případném úhynu zvěře 

c) obchodní název, číslo šarže a předpokládané celkové 

množství přípravku k aplikaci, 

d) identifikaci místa aplikace přípravku 

e) předpokládané datum aplikace 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 

organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na 

ochranu rostlin 

 § 11 Ochrana zvěře a některých dalších necílových 

suchozemských obratlovců 

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen 

pro suchozemské obratlovce jako nebezpečný nebo zvlášť 

nebezpečný, nesmí být aplikován 

a) v oborách, bažantnicích a farmových chovech zvěře, 

b) v takové vzdálenosti od míst uvedených pod písmenem a), 

při nichž hrozí, že při způsobu použití přípravku a 

mechanizačního prostředku určeného k jeho aplikaci, při síle 

a směru větru tento přípravek na ně dopadne. 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 12 Opatřeními k ochraně necílových suchozemských 

obratlovců a zvěře při používání přípravku, který je označen 

jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské 

obratlovce … jsou 

a) vypuzení necílových suchozemských obratlovců a zvěře z 

pozemku, který má být ošetřen, bezprostředně před aplikací 

…jsou-li necíloví suchozemští obratlovci a zvěř tímto 

ošetřením ohroženi, 

b) zabránění přístupu necílových suchozemských obratlovců a 

zvěře na ošetřený pozemek vhodnými technickými prostředky, 

například plašiči nebo elektrickými ohradníky, minimálně po 

dobu aplikace přípravku, 



Opatření k ochraně necílových 

organismů 

§ 12 Opatřeními k ochraně necílových suchozemských 

obratlovců a zvěře při používání přípravku, který je označen 

jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro suchozemské 

obratlovce … jsou 

c) použití přípravku způsobem, kterým se zabrání přímému 

kontaktu necílových suchozemských obratlovců a zvěře s 

aplikovaným přípravkem, nebo 

d) vyloučení aplikace tohoto přípravku na honebních 

pozemcích v uznané honitbě nebo na jejich částech 

vyznačených uživatelem honitby, v době, kdy se na nich 

líhnou mláďata nebo se na nich nacházejí hnízda s vejci. 



Děkuji za pozornost ! 


