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Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska 

zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená v územní působnosti Krajského 
úřadu Ústeckého kraje 

 
 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství (UKZUZ) vydal s účinností od 3. 9. 2020 
Nařízení č.j. UKZUZ 157814/2020, 157904/2020 a 157932/2020, kterým za stanovených 
podmínek povoluje kontrolované použití přípravků Ratron GW (5071-0) a Stutox II (5114-0).  

Vzhledem k tomu, že rezidua těchto rodenticidů byla již v minulosti nalezena v tělech 
uhynulých necílových organismů 1 s prokázanou vazbou na pozemky ošetřené rodenticidy, 
podle současného stavu poznání nelze vyloučit, že aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW 
mohou způsobit jak primární, tak sekundární otravu živočichů, včetně druhů zvláště 
chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
zákon). Na možnost otrav, a to zejména sekundárních otrav u čápů, volavek a sov, upozorňuje 
také Ústav biologie obratlovců AV ČR, který vyvinul přípravek Stutox 2.  

Ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje je soustředěna významná část 
zbytkové české populace vymírajících druhů sýček obecný a sova pálená, které se potravně 
specializují na drobné hlodavce a pro něž může být hraboš polní aktuálně rozhodující složkou 
potravy. Proto Krajský úřad Ústeckého kraje ve své územní působnosti provedl revizi 
aktuálních poznatků o hnízdním výskytu obou druhů sov a na jejím podkladě vymezil 
katastrální území, která zasahují do jejich lovného teritoria. Výčet těchto katastrálních území 
je uveden v příloze této informace.  

Jakákoliv aplikace obou rodenticidů je na těchto katastrálních územích v rozporu se 
základními podmínkami ochrany dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. a je proto podmíněna 
předchozím povolením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 tohoto 
zákona, a to bez ohledu na to, zda jsou aplikovány vkládáním do nor nebo plošným 
rozhozem na povrch terénu.  

Žádost o povolení výjimky pro aplikaci rodenticidu na těchto katastrálních územích je třeba 
podat u Krajského úřadu Ústeckého kraje s následujícími náležitostmi: identifikační údaje 
žadatele a důvod žádosti, doklad o kalamitním přemnožení hraboše polního v místě 
plánovaného zásahu, výčet dotčených půdních bloků, doba a způsob aplikace přípravku, 
označení přípravku, maximální dávka (kg/ha), přehled vlastních opatření, která žadatel provedl 
ke zmírnění gradace hraboše polního, přehled opatření, která žadatel navrhuje ke zmírnění 
negativních dopadů aplikace rodenticidu na uvedené zvláště chráněné druhy sov.  

Výjimka se povoluje ve správním řízení, na její vydání není právní nárok. O podaných 
žádostech bude Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodovat přednostně v nejkratších možných 
lhůtách. Pokud by v důsledku ochrany zvláště chráněných druhů byli vlastníci nebo nájemci 
zemědělské půdy omezeni ve své činnosti, mají nárok na finanční náhradu újmy za ztížení 
hospodaření podle § 58 zákona. Tuto finanční náhradu poskytuje Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR.  

http://www.kr-ustecky.cz/
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Povolení výjimek dle předchozích odstavců nemění nic na zákazu zasahovat do ochranných 
podmínek dalších zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 zákona ani na povinnosti 
fyzických a právnických osob podle § 5 odst. 3 zákona postupovat při provádění zemědělských 
prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů. Tato obecná ochrana se vztahuje na celé území a na všechny druhy rostlin a živočichů 
a vyplývá z ní, že zemědělsky hospodařící subjekt je povinen při aplikaci rodenticidu technicky 
a ekonomicky dostupnými prostředky zabránit úhynu necílových druhů. Pokud fyzické osoby 
podnikající nebo právnické osoby poruší bez povolení zákazy u zvláště chráněných druhů 
nebo nepřijmou opatření proti nadbytečnému úhynu živočichů, mohou se tím dopustit 
přestupku podle § 88 odst. 2 písm. e), f), popřípadě i) zákona s možností uložení pokuty až do 
výše 2 000 000 Kč.  

 

 

 
 
RNDr. Tomáš Burian 
vedoucí oddělení životního prostředí 
 
Zdroje:  
1  

Tisková zpráva ÚKZUZ ze dne 16. 8. 2019, dostupné online http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-
servis/aktuality/vyjadreni-ukzuz-k-setreni-v-souvislosti.html 

Tisková zpráva ČSO ze dne 22. 8. 2019, dostupné online https://www.birdlife.cz/jed-na-hrabose-otravil-na-
opavsku-capy-bile/ 

Tisková zpráva ČSO ze dne 9. 6. 2020, dostupné online https://www.birdlife.cz/kane-se-otravila-stutoxem/ 

Tisková zpráva ÚKZUZ ze dne 15. 7. 2020, dostupné online http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-
zpravy/x2020_opatreni-zpusobila-pokles-hrabosu.html 

2 

Tisková zpráva ÚBO AV ČR ze dne 26. 8. 2020, dostupné online https://www.ivb.cz/aktuality/tz-pouziti-rodenticidu-
stutox-ii-v-souvislosti-s-premnozenim-hrabose-polniho/ 

 
Příloha:  
seznam katastrálních území zasahujících do teritoria sýčka obecného a sovy pálené  
 
Rozdělovník:  
Zveřejněno na úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje 
Zasláno na vědomí: (DS) 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
Česká inspekce životního prostředí 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany 

Asociace soukromého zemědělství ČR 
Krajská agrární komora Ústeckého kraje 
Zemědělský svaz České republiky 
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
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Příloha: seznam katastrálních území zasahujících do teritoria sýčka obecného a sovy 
pálené 

Bečov u Mostu* 
Bedřichův Světec 
Bílence* 
Bitozeves* 
Blažim* 
Blšany u Chlumčan* 
Bohušovice nad Ohří 
Brňany 
Brníkov 
Brozany 
Březno u Chomutova* 
Břežany nad Ohří 
Bříza 
Budyně nad Ohří 
Buškovice* 
Bystřany* 
Ctiněves 
Černiv 
Černochov 
Černouček 
Číňov 
Čížkovice 
Dětaň* 
Dlažkovice 
Dobětice* 
Dobříčany* 
Doksany 
Dolánky nad Ohří 
Dolánky u Kaštic* 
Donín 
Drahomyšl 
Dřemčice* 
Dubany 
Dubčany u Liběšic* 
Dušníky 
Dvérce* 
Evaň* 
Havraň 
Hlubany* 
Holetice* 
Horní Beřkovice 
Hostěnice u Brozan 
Hradiště nad Ohří 
Hrdly* 
Hrobce 
Hřivčice 

Charvatce u Martiněvsi 
Chodovlice 
Chotěšov u Vrbičan 
Chrášťany u Dřemčic* 
Chuderov 
Chvalín 
Ječovice 
Jenčice 
Kaštice 
Keblice 
Klapý 
Kleneč 
Kněžice u Podbořan* 
Kololeč 
Korozluky* 
Kostelec nad Ohří 
Kostomlaty pod Řípem* 
Koštice* 
Krásné Březno* 
Krásný Dvůr 
Křesín 
Kvítkov u Modlan 
Kystra* 
Lažany u Chomutova* 
Levonice* 
Levousy* 
Libědice* 
Liběšice u Žatce* 
Libochovice 
Lišany u Žatce* 
Litoměřice* 
Lkáň 
Lovosice* 
Lukavec u Lovosic 
Lukohořany 
Malé Březno 
Martiněves u Libochovic 
Minice 
Mlékojedy u Litoměřic 
Mnetěš 
Mradice* 
Mšené Lázně 
Nehasice* 
Nepomyšl 
Nížebohy 
Nové Dvory u Doksan 

Nové Kopisty 
Obora u Loun* 
Panenský Týnec* 
Pátek u Loun* 
Peruc 
Pětipsy* 
Písty 
Počerady* 
Podbořanský Rohozec* 
Podbořany* 
Podbradec 
Podlusky 
Podsedice 
Poplze 
Postoloprty* 
Prosmyky 
Přestavlky u Roudnice nad 

Labem 
Račetice 
Račiněves 
Radešín u Martiněvsi 
Radovesice u Libochovic 
Rohatce 
Rochov 
Roudnice nad Labem 
Roudníček 
Rovné pod Řípem 
Rvenice 
Rybňany* 
Ředhošť 
Sedlec u Libochovic 
Seménkovice 
Siřejovice 
Skršín 
Slatina pod Hazmburkem 
Slavětín nad Ohří* 
Soběsuky nad Ohří* 
Solany 
Srbice* 
Stekník 
Stradonice u Pátku* 
Stranná u Nechranic* 
Straškov 
Strkovice 
Strupčice* 
Suché 

Sulejovice 
Sušany 
Škrle 
Tatinná* 
Telce 
Teplice-Trnovany* 
Terezín* 
Toužetín* 
Trnovany u Žatce* 
Třebenice 
Třebívlice* 
Úherce u Panenského 

Týnce 
Úpohlavy 
Ústí nad Labem* 
Velemyšleves 
Veliká Ves 
Veltěže 
Vesce pod Řípem 
Věšťany* 
Vidovle 
Vilémov u Kadaně* 
Vodochody 
Vojnice u Koštic 
Vojničky* 
Volenice u Počedělic* 
Vražkov 
Vrbice u Mšeného-lázní 
Vrbičany u Lovosic 
Vrbka u Postoloprt* 
Vrbka u Roudníčku 
Vrbno nad Lesy 
Všestudy* 
Vysočany u Chomutova* 
Výškov u Počerad 
Zaječice u Bečova 
Zálezly 
Zálužice nad Ohří 
Žabovřesky nad Ohří 
Želechovice 
Želevice 
Žerotín u Panenského 

Týnce 
Židovice nad Labem 
Žichlice u Modlan*

 
* katastrální území označená hvězdičkou zasahují do lovného teritoria pouze částí. Umístění 

konkrétního půdního bloku nebo pozemku uvnitř nebo vně lovného teritoria můžete ověřit zasláním e-
mailu na adresu jandova.j@kr-ustecky.cz s následujícími údaji: identifikace hospodařícího subjektu 
(LPIS – ID), číslo čtverce, číslo DPB (dílu půdního bloku); případně název katastrálního území a 
parcelní číslo.  
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