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Zemědělci od ledna nebudou moci dosušovat plodiny před sklizní, určené na výrobu potravin přípravky s 

obsahem glyfosátů, tedy zejména RoundUpem. Návrh je však mírnější než původně, kdy ministerstvo 

zemědělství počítalo s plošným zákazem. Proti tomu byla řada zájmových skupin.  

Herbicidy s obsahem látky glyfosát se dnes používají na hubení plevelů a jiných nepohodlných rostlin. Ale v 

praxi je někteří zemědělci využívají i k sušení před sklizní například pokud část plodin na poli ještě nedozrála. 

Podle některých studií je látka karcinogenní. 

„V mnoha případech dochází k nadužívání glyfosátu, rozhodli jsme se proto pro zákaz používání této látky před 

sklizní u plodin určených pro potravinářské účely,“ řekl iDNES.cz ministr Miroslav Toman. 

Původně však ministerstvo chtělo zakázat použití těchto látek pro takzvanou desikaci (dosušování plodin) plošně, 

což by se týkalo například i krmných plodin. K tomu nakonec nedoje, proti plošnému zákazu se postavilo několik 

zájmových organizací, ale i dozorové orgány. 

Podle mluvčího MZE tak zůstanou srovnatelné podmínky se zahraničím a bude možné udržet 

konkurenceschopnost českých zemědělských podniků.  

Tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek uvedl, na trhu zatím není vhodná alternativa pro 

tento herbicid. Zemědělský svaz ČR byl plánovaným plošným zákazem dříve zaskočený, dle dnešního vyjádření 

předsedy svazu Martina Pýchy je současné nařízení akceptovatelné. Zemědělcům však podle něj vzrostou náklady 

a kvalita zrna nemusí být tak vysoká jako v současnosti, opatření však chápe. Stoupající náklady podle něj 

ponesou čeští zemědělci, do spotřebitelských cen se nepromítnou, protože výrobci se orientují podle evropských 

cen. 

Za porušení těchto podmínek bude hrozit ztráta dotací a pro právnické osoby až čtyřmilionová pokuta, sdělil 

mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. 

Zákaz nebude platit na využívání herbicidu v městských zastavěných oblastech nebo v okolí železničních tratí, po 

čemž volaly některé ekologické organizace. Agrární komora ČR však jeho omezení v těchto místech podpořila. 

Spor o škodlivost 

Omezení začnou platit od ledna. Evropská komise loni v prosinci prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět 

let. Komise to zdůvodnila prohlášením, že po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu dospěla 

k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, jak se laická veřejnost obává. Rovněž 

upozornila na to, že za schvalování, používání nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu zodpovídají jednotlivé 

členské státy, pokud jde o jejich používání na jejich územích. Komise dodala, že v EU se schvalují pouze látky, 

pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání. „To sice obnovilo schválení účinné látky glyfosát, 

současně však umožnilo členským státům, aby na národní úrovni rozhodly o omezení jejího použití,“ dodalo již 

dříve české ministerstvo. 

Chemickou látku glyfosát, která se používá v přípravcích na odstraňování plevele, označuje Mezinárodní agentura 

pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za 

neškodný. 

Americká biotechnologická společnost Monsanto, která vyrábí přípravky na ochranu rostlin, čelí několika tisícům 

žalobám. V červenci prohrála soudní spor i 289 milionů dolarů (více než 6,4 miliardy korun). Podle rozsudku 

mimo jiné Roundup způsobil rakovinu muži z Kalifornie. 

Ministerstvo uvádí, že za posledních šest let se snížilo používání pesticidů v ČR o 7,1 procenta. Účinné látky 

glyfosát se v roce 2013 spotřebovalo v ČR 935 tisíc litrů, loni to bylo 750 tisíc litrů. 

Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/glyfosat-roundup-desikace-dc5-

/ekonomika.aspx?c=A181119_124513_ekonomika_fih 
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