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12.5.2009 
 
Věc: Doplnění žádosti o bezodkladné ukončení možnosti používání insekticidu Diazinon 

v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované ekologické 
újmy 

 
Tímto doplňujeme naši žádost ze dne 23.2.2009 o bezodkladné ukončení možnosti používání 
insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované 
ekologické újmy, o nově zjištěné skutečnosti. Požadujeme zařazení našich nově zjištěných 
doplňků do spisů.
 
A) 
V § 7 odst. 9 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 
na trh a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, je uvedeno, že Ministerstvo 
zdravotnictví je povinno vést na internetu evidenci povolených biocidních přípravků na svých 
oficiálních stránkách. V této oficiální evidenci (viz stránky http://www.mzcr.cz/Verejne/Pages/90-
seznam-biocidnich-pripravku-k-30-4-2008.html) Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že přípravek 
„Diazinon 60 EC“ je veden „v typu 18“. Tyto „typy“ jsou pak blíže specifikovány v příloze č. 1 výše 
zmíněného zákona č. 120/2002, konkrétně - citujeme: 
 
„Typ přípravku:  18 
Název typu přípravku:  Insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců 
Oblast použití:  Přípravky používané pro regulaci stavu členovců (např. hmyzu, roztočů, klíšťat, 

pavouků a korýšů) včetně přípravků používaných k hubení externích parasitů 
v prostorách, kde se chovají, zdržují nebo přepravují zvířata, s výjimkou situace, 
kdy se zvířata v ošetřených prostorách zdržují v době, kdy je přípravek ještě 
aktivní.  
Přípravky na ošetření prázdných skladišť nebo kontejnerů, pytlů, sudů, sprch 
a pod., s výjimkou těch, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin 
a rostlinných produktů. 

 Přípravky na hubení roztočů a jiných členovců v textiliích. 
Nezahrnuje přípravky určené k přímému styku s organismem člověka 
a k ošetřování zvířat, včetně koupelí obsahujících insekticidy a výrobků 
obsahujících insekticidy nebo jiné aktivní látky určené k hubení škodlivých 
organismů (obojky, známky do boltců a pod.) nebo zastavení jejich růstu či 
reprodukce (růstové regulátory). 
Dále nezahrnuje přípravky na ochranu rostlin a rostlinných produktů.“ 
Konec citace. 

 
Z daného textu proto zcela jasně vyplývá, že přípravek nelze používat na zvířata (tudíž 
i zvířata v rybnících, jako jsou ryby, obojživelníci apod.) a to včetně koupelí! Přípravek 
k tomuto účelu zkrátka není určen ani evidován (a to ani v ČR, ani v EU). 
[Pozn.: V budovách občas žijí obtížní suchozemští korýši (např. z čeledí Oniscidae, Porcellionidae, Armadillidiidae atd.) 
a právě s těmi – samozřejmě mimo jiné – „Oblast použití“ počítá, viz výše. Pravděpodobně omylem tedy dochází 
k záměně s korýši vodními.] 
 
Nadále proto trváme na – bezodkladném – ukončení používání insekticidu Diazinon 
v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované ekologické újmy. 
Vodoprávní orgány krajských úřadů podle našeho názoru nemohou tento přípravek 
povolovat do rybníků se zvířaty, protože k tomuto účelu není určen a porušují tím zákon 
č. 120/2002 Sb. 
Výjimku pro použití tohoto organofosfátového biocidu v rybničním hospodářství by za současného 
právního stavu mohlo vydat pouze Ministerstvo zdravotnictví, což u tohoto organofosfátového 
biocidu ale není příliš pravděpodobné. 
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B) 

1) Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) na naši žádost ve své odpovědi 
č. j.: ČIŽP/10/IPP/0806885.006/09/RJX ze dne 23.2.2009, požaduje doplnění seznamu 
subjektů, které mají povoleno používání zvláště nebezpečné látky diazinon na svých 
rybnících či nádržích. Dále ČIŽP požaduje doplnit konkrétní lokality, na kterých 
k ekologické újmě dochází. 
Databázi subjektů i jednotlivých rybníků  a nádrží spravují vodoprávní orgány krajských 
úřadů, na které se musí ČIŽP obrátit o poskytnutí seznamů. V současné době se v ČR 
jedná pravděpodobně již o stovky rybníků a nádrží, na kterých je přípravek povolen 
k užívání v rozporu se zákonem [viz výše - bod A)], a proto již dávno nejde ve vztahu 
k ekologickým újmám a likvidaci biodiverzity o zanedbatelnou skutečnost. 

2) Za další je po nás ČIŽP požadován soupis zvláště chráněných živočichů na konkrétních 
dotčených rybnících. 
Tuto evidenci vede pro jednotlivé dílčí lokality Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky a služby tohoto typu jsou s náležitými odbornými podklady pro státní správu 
oficiálně poskytovány na stránkách: 
http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
Doporučujeme proto ČIŽP obrátit se po zjištění konkrétních rybníků s nezákonně 
povoleným užíváním výše zmíněného organofosfátu přímo na AOPK ČR. 

3) Nerozumíme přesně navrženému výkladu ČIŽP k § 6 odst. 5 a § 7 odst. 6 zákona 
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých 
zákonů, v platném znění. 
Ve zmíněných paragrafech je jasně řečeno, že kompetentní úřady musí zasáhnout, a to 
i preventivně (!), i když provozovatel není znám. ČIŽP proto nemůže pouze zkonstatovat, 
že nebude zasahovat jen proto, že ji konkrétní provozovatelé v danou chvíli nejsou známi 
(tj. před oslovením vodoprávních orgánů krajských úřadů). Seznam těchto provozovatelů 
lze jednoduše získat u vodoprávních orgánů jednotlivých krajských úřadů. Provozovatelé 
jsou tedy známi dostatečně a porušení zákona je také zcela zřejmé [viz výše - bod A)]. 

 
 
C) 
K naší aktivitě se přidala další dvě občanská sdružení (viz níže - Podpisy žadatelů a sdružení). 
 
 
D) 
Změna adresy k doručování a vedení této aktivity (viz níže - Podpisy žadatelů a sdružení). 
Děkujeme za pochopení. 
 
 
 
Doufáme, že stav vodních ekosystémů v České republice Vám není lhostejný, a předem Vám 
děkujeme za bezodkladné vyřízení dané věci. 
 
 
 

 (všechny výše zmíněné předchozí texty včetně příloh jsou v elektronické podobě na: 
http://www.elateridae.com/page.php?idcl=109) 

 
 
 
Podpisy žadatelů a sdružení: 
 
1. EKOENTO ČR - sdružení aplikované ekologie o.s., Mgr. Tomáš Kopecký (pověřený člen 

výboru OS), Mánesova 712, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26570025, 
e-mail: kopido@seznam.cz - změna adresy pro doručování 

 

 2

http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni
http://www.elateridae.com/page.php?idcl=109
mailto:kopido@seznam.cz


 
2. BARANČÍK František – Chořelice 1108, 78401 Litovel, DN: ██.██.19██, v.r. 
3. BARANČÍKOVÁ Barbora – Chořelice 1108, 784 01 Litovel, DN: ██.██.19██, v.r. 
4. BOUKAL David S., Ing., Ph.D. – Puklicova 31, 370 04 České Budějovice, DN: nar. 

██.██.19██, v.r. 
5. BOUKAL Milan, RNDr., Ph.D. – Kpt. Bartoše 409, 530 09, Pardubice, DN: ██.██.19██ 
6. BOŽA Petr – Václava Jiříkovského 140/30, 700 30 Ostrava-Dubina, DN: ██.██.19██, v.r. 
7. BRATKA Jaromír – Sdružení Zelený svět, U Školy 17, 250 67 Klecany, ██.██.19██, v.r. 
8. CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí – Romana Panská (předsedkyně), Fráni 

Šrámka 1168/35, P.O.Box 223, 370 04 České Budějovice, IČ: 62536761 
9. DUŠÁNEK Václav, Ing. – Kahlikova 19, 789 01 Zábřeh, DN: ██.██.19██, v.r. 
10. FIKÁČEK Martin, Mgr. – Entomologické oddělení, Národní muzeum, Kunratice 1, 148 00 

Praha 4, DN: ██.██.19██, v.r. 
11. HORÁK Jakub, Ing. – 565 44 Sruby 69, DN: ██.██.19██, v.r. 
12. HULA Vladimír, Ing., Ph.D. – 664 55 Moutnice 147, DN: ██.██.19██, v.r. 
13. KMECO Rudolf, Ing. – Vítězná 584, 784 01 Litovel, DN: ██.██.19██, v.r. 
14. KMENT Petr, Mgr. – Tupolevova 504, 190 00 Praha 9-Letňany, DN: ██.██.19██, v.r. 
15. KOLONIČNÝ Lubomír – L. Hosáka 998/7, 700 30 Ostrava-Bělský les, DN: ██.██.19██, 

v.r. 
16. KONVIČKA Ondřej, RNDr. – Kúty 1959, 760 01 Zlín, DN: ██.██.19██, v.r. 
17. KOPELENTOVÁ Naděžda – Environmentální informační centrum Sušice, Zaluží 6, 342 01 

Sušice, DN: ██.██.19██, v.r. 
18. KŘIVAN Václav, Ing. – Štěměchy 68, 675 27 Předín, DN: ██.██.19██, v.r. 
19. KUTAL Miroslav, Mgr. – koordinátor místní skupiny Hnuti DUHA, Havelkova 9, 779 00 

Olomouc, DN: ██.██.19██, v.r. 
20. MERTLÍK Josef – Pohřebačka 34, 533 45 Opatovice nad Labem, DN: ██.██.19██, v.r. 
21. PAVEL Filip, Bc. – Přemyslova 595, 500 08 Hradec Králové, DN: ██.██.19██, v.r. 
22. PELIKÁN Jan – Štefánikova 323, 500 11 Hradec Králové, DN: ██.██.19██, v.r. 
23. PEŠATA Michal, Ing. – Tyršova 537, 538 21 Slatiňany, DN: ██.██.19██, v.r. 
24. PETRUSEK Adam, RNDr., Ph.D. – Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, Viničná 7 ,128 44  Praha 2, DN: ██.██.19██, v.r. 
25. PROCHÁZKA Jan, Ing. – Raisova 1780, 278 01 Kralupy nad Vltavou, DN: ██.██.19██, 

v.r. 
26. REITER Antonín, RNDr., Ph.D. – Čížov 146, 67102 Šumná, DN: ██.██.19██, v.r. 
27. ŘEHOUNEK Jiří, RNDr. – M. Chlajna 12, 370 05 České Budějovice, DN: ██.██.19██, v.r. 
28. SEJKORA Radek – Ke Zvoničce 647/5, 103 00 Praha 113 – Kolovraty, DN: ██.██.19██, 

v.r. 
29. STEJSKAL Robert, Ing., Ph.D. – Bítovánky 9, 675 26 Želetava, DN: ██.██.19██, v.r. 
30. ŠŤASTNÝ Jaroslav, Mgr. – Kosmonautů 359, 460 05 Liberec, DN: ██.██.19██, v.r. 
31. TRÁVNÍČEK Dušan, RNDr. – Družba 1288, 768 24 Hulín, DN: ██.██.19██, v.r. 
32. TRMAL Antonín, Za Nemocnicí 1061, 264 01 Sedlčany, DN: ██.██.19██, v.r. 
33. TUF Ivan H., RNDr., Ph.D. – Měšťanská 61, 695 01 Hodonín, DN: ██.██.19██, v.r. 
34. VANCL Zdeněk, Gagarinova 290, 549 54 Police nad Metují, DN: ██.██.19██, v.r. 
35. ZEIDLER Miroslav, RNDr., Ph.D. – Urxova 13, 779 00 Olomouc, DN: ██.██.19██, v.r.  
36. ZO ČSOP JARO Jaroměř – David Číp (předseda), Národní 83, 551 01 Jaroměř, 

IČ: 67441076 
37. ZO ČSOP Orlice, Ing. Adam Záruba (předseda), Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9, 

IČ: 00114405 
38. ZÝKA Miroslav, Ing. – Hornická 1601, 269 01 Rakovník, DN: ██.██.19██, v.r. 
 
 
Další občanská sdružení: 
 
39. Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Jaromír Bláha, Bratislavská 31, 602 00 Brno, 

IČ: 15547779 
40. Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu 

v Pardubicích, Zámek č. 2, 530 02 Pardubice, IČ: 70804974 
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