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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI V ZEM ĚDĚLSTVÍ 
 
ÚVOD 
 
Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) řeší v základních rysech zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ten zcela jasně stanovuje, že 
podnikající subjekty jsou mimo jiné povinny vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného 
ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit 
opatření k jejich ochraně. 
 
Proto je nezbytně nutné, aby se nejen zaměstnavatelé ve vlastním zájmu důkladně seznámili jak 
se zákoníkem práce a prováděcími nařízeními vlády vydanými k zákoníku práce, tak i s ostatními 
souvisejícími předpisy k zajištění BOZP. 
 
Tato příručka je určena jako pomůcka všem, kdo se zabývají problematikou pracovních rizik v 
zemědělství s ohledem na stanovení způsobu organizace práce a bezpečných pracovních postupů. 
Cílem příručky je poukázat na hlavní oblasti, na které je nutno se soustředit při provozování 
zemědělské prvovýroby. 

 
1.  PRACOVNÍ ÚRAZY V ZEM ĚDĚLSTVÍ 
 
Pracovní úrazovost v zemědělství je dlouhodobě vysoká – četnost vzniku pracovních úrazů (tj. 
počet úrazů na 100 pojištěnců) se pohybuje za poslední období ve výši cca 4,5 %. Tato hodnota je 
v průměru dvojnásobně vyšší, než je průměrná hodnota za všechna odvětví ekonomických 
činností v České republice. Největší podíl na vzniku pracovních úrazů má obor živočišná výroba, 
poté rostlinná výroba a dále opravy strojů a zařízení v dílnách. 
 
V živočišné výrobě se nejvíce jedná o úrazy způsobené pády na komunikacích, při 
manipulaci se zvířaty, dále při strojním dojení, odstraňování chlévské mrvy, odvazování a 
přivazování hospodářských zvířat, při obsluze stájových zařízení. 
 
Nejméně pracovních úrazů vzniká v nových objektech, kde nemusí ošetřující zaměstnanec 
vstupovat přímo mezi zvířata a kde jsou respektovány potřeby zvířat.  
 
V rostlinné výrobě vzniká nejvíce pracovních úrazů při obsluze mechanizačních prostředků 
pro dopravu, dále strojů pro manipulaci s materiálem a strojů pro sklizeň 
pícnin,sklizňových strojů pro okopaniny a obiloviny. 
 
Nejméně pracovních úrazů vzniká při obsluze strojů pro úpravy půdy, strojů pro setí, sázení a 
hnojení a strojů na ochranu rostlin a zavlažování. 
V živočišné výrobě se nejvíce jedná o úrazy způsobené pády 
 
 
 
 
 



2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI V ROSTLINNÉ VÝROB Ě 
 
2.1 Rizika při pracovních činnostech 
 
• Nastupování a vystupování do/z kabiny stroje: Riziko plynoucí z nevhodné konstrukce a 

povrchové úpravy stupaček, provedení bez madel, riziko poranění při pádu z výšky nebo 
úderu o konstrukci stroje. 

• Opravy a údržba strojů při vypnutém pohonu: Riziko uklouznutí, pádu nářadí, poranění 
o ostré hrany či odletující úlomky při odsekávání nebo narážení součástí bez ochranných 
brýlí, riziko často i smrtelných úrazů při přiražení nebo přimáčknutí nezajištěnou částí stroje. 

• Manipulace na ložné ploše, s bočnicemi a s materiálem u stroje: Riziko přiskřípnutí nebo 
přiražení končetiny, pádů z ložné plochy, zavalení nebo zasypání uvolněnými materiály. 

• Výstup a sestup na/z ložné či pracovní plochy nebo prostoru: Pády s rizikem přejetí při 
naskakování a seskakování se stroje za jízdy. 

• Připojování, odpojování a přestavování strojů: Riziko přiražení ruky nebo nohy, udeření 
ojí vozu, zhmoždění prstů při práci bez ochranných rukavic. 

• Startování motoru, řízení a jízda strojů: Riziko přejetí při couvání či startování, uvedení 
stroje do pohybu bez výstražného signálu, jízdě na svažitém terénu, či při převrácení stroje, 
udeření o neupevněný předmět v kabině, udeření volantem, nežádoucí spuštění stroje při 
opravě. 

• Opravy, údržba a čištění stroje za chodu: Riziko zachycení nebo stržení části těla při 
odstraňování namotaného nebo nahromaděného materiálu, zachycení rotující částí stroje za 
uvolněný oděv, udeření pohybující se částí stroje. 

• Samovolné rozjetí stroje: Riziko přejetí, zachycení nebo přiražení k jinému stroji nebo k 
části stavby po odpojení přípojného stroje, při nedostatečném zajištění zaparkovaného stroje 
či roztahování dvou vozidel. 

• Otevírání a zavírání dveří kabiny stroje: Riziko úrazů způsobených druhou osobou i 
samotnou obsluhou. 

2.2. Hlavní rizika u jednotlivých skupin strojů a zařízení 
 
2.2.1 Mechanizační prostředky pro dopravu 
 
• Traktory a nákladní vozidla  

Hlavní rizika: Vyplývají z nevyhovujícího technického stavu mechanizačních prostředků 
(zejména traktorů), z řízení vozidel bez oprávnění (řízení malotraktorů osobou s ŘP skupiny T, 
ale mladší 17-ti let, či mimo přípravu na povolání, případně po veřejných komunikacích), 
z roztahování vozidel (poranění o roztržený řetěz či lano, lépe tažné tyče), z jízdy bez 
propojeného brzdného systému, s nefunkční elektroinstalací či na svažitém terénu (dopravní 
nehody), z přepravy osob v kabině vozidla či na korbách valníků (uzavřené bočnice, ne 
sklápěčka, do 15 osob, sed na podlaze), z naskakování a 
seskakování za jízdy, z nedostatečné koordinace činností mezi spolupracovníky 



zejména při couvání či připojování a odpojování vozidel, z přepravy strojů a zařízení po 
veřejných pozemních komunikacích bez úpravy pro převoz (kombajny), z provádění oprav za 
chodu stroje. 
 
• Samosběrací návěsy (včetně senážovacích) 

Hlavní rizika: Zachycení obsluhy vyprazdňovacím dopravníkem (hřeblem nebo řetězem) při 
čištění za chodu stroje, při mazání řetězu za chodu, při ručním otevírání zadního čela krytu 
kasače a připojování návěsu, při používání náhonových hřídelí s poškozeným nebo neúplným 
ochranným krytem. 
 
• Krmné vozy 

Hlavní rizika: Při používání náhonových hřídelí s poškozeným nebo neúplným ochranným 
krytem, při připojování vozidel. 
 
2.2.2 Stroje a zařízení pro obdělávání, přípravu a úpravu půdy 
 
• Radliční pluhy 

Hlavní rizika: Při připojování a odpojování, spouštění a zvedání hydraulikou, výměně 
opotřebovaných částí stroje (ostří čepele, plazů, radlice, slupic). 
 
• Brány, kypřiče (kultivátory, kombinátory) a diskové podmítače 

Hlavní rizika: Při zdržování se před strojem, či stání na branách. 

• Rotavátory 

Hlavní rizika: Při zdržování se za strojem (odletujícími částicemi, noži apod.). 
 
2.2.3 Mechanizační prostředky pro setí, sázení a hnojení 
 
• Secí stroje 

Hlavní rizika: Nadměrná fyzická náročnost z důvodu chybějící mechanizace při manipulaci s 
materiálem (při obsluze znamenáků), riziko pádu z obslužné lávky, riziko vzniku nemoci či 
alergie při kontaktu osiva mořeného zdraví škodlivými chemickými přípravky s pokožkou či při 
kontaktu prachu s dýchacími cestami. (U starých typů secích strojů, nové secí kombinace tato 
rizika prakticky eliminují.) 
 
• Sazeče brambor 

Hlavní rizika: Při naplňování zásobníků, při couvání k vozidlům se sadbou. 
 

• Rozmetadla průmyslových hnojiv 

Hlavní rizika: Při připojování a odpojování, při zasažení osoby za rozmetadlem odletujícím 
hnojivem do očí (riziko podráždění), při kontaktu pokožky s hnojivem (riziko alergie). 
• Rozmetadla statkových hnojiv 



Hlavní rizika: Během čištění korby rozmetadla při spuštěném motoru a zapnutém kloubovém 
hřídeli, při odstraňování provázků ze slámy z rozmetného soustrojí (pořezání), při kontaktu 
pokožky s hnojivem (riziko infekce). 
 
• Rozmetadla kejdy a močůvky, cisterny 

Hlavní rizika: Při manipulaci s hadicemi pod tlakem, při čištění a opravách uvnitř cisterny, při 
kontaktu pokožky s hnojivem (riziko otravy). 
 
2.2.4 Mechanizační prostředky k ochraně rostlin a k zavlažování 
 
• Postřikovače a poprašovače 

Hlavní rizika: Při manipulaci s chemickými přípravky (příprava roztoků, míchání, přelévání) 
možnost zasažení očí, poleptání pokožky, vdechnutí toxických výparů, při plnění nádrží (pády), 
při připojování a odpojování strojů, při čištění strojů po práci. 
 
• Zavlažovací zařízení 

Hlavní rizika: Při neodborném spouštění hnacího agregátu, při manipulaci se závlahovým 
potrubím, při připojování plošného zavlažovače ke stabilnímu rozvodu vody. 
 
2.2.5 Stroje pro sklizeň pícnin a obilovin 
 
• Samojízdné sklízecí řezačky 

Hlavní rizika: Riziko převrácení při jízdě na svazích (vysoké těžiště), riziko zachycení či přejetí 
osob při opravách, seřizování nebo během oprav za chodu (nedostatečný výhled). 
 
• Sklízecí mlátičky, kombajny 

Hlavní rizika: Riziko přejetí při couvání, při vyprazdňování zásobníků obilí, riziko úrazu při 
práci ve svahu, riziko vtažení do stroje žacím ústrojím či podávacím dopravníkem při chodu 
stroje, při náhodném spuštění stroje během čištění vytřásadel. 
 
• Rotační žací stroje 

Hlavní rizika: Při jízdě úrazy odletujícími částicemi (kameny až 30 m), při opravách pořezání o 
nože. 
 
• Prstové žací stroje 

Hlavní rizika: Úrazy při čištění ucpaného žacího ústrojí a při výměně součástí. 
 
• Žací mačkače 

Hlavní rizika: Úrazy při výměně součástí, čištění žacího ústrojí, nastupování a 
sestupování do/z kabiny, při činnostech prováděných za chodu stroje. 
• Vysokotlaké lisy 



Hlavní rizika: Vtažení rotujícím sběračem do podávacího ústrojí při obsluze, zachycení 
končetiny nebo navinutí oděvu při čištění ucpaných částí stroje za chodu, propíchnutí ruky či 
hlavy vázací jehlou nebo úraz uvolněním kyvného mechanismu při samovolném zapnutí chodu 
stroje během zavádění vázacího motouzu za chodu motoru. 
 
2.2.6 Stroje pro sklizeň okopanin 
 
• Samojízdné sklízeče chrástu 

Hlavní rizika: Při obsluze nebo čištění stroje za chodu (vtažení za oděv u vynášecího 
dopravníku, udeření rotujícími náhony kopírovacích válců), při couvání a rozjíždění (pády se 
stroje). 
 
• Vyorávač bulev 

Hlavní rizika: Při čištění motoru a kapoty či při nastupování a sestupování (pády ztrátou 
stability), při čištění vyorávacích jednotek, úrazy vlivem špatné organizace práce při pohybu více 
souprav po pozemku. 
 
• Sklízeče brambor 

Hlavní rizika: Při naskakování a seskakování za jízdy, při couvání a otáčení soupravy na 
souvratích (pády, přejetí), při odstraňování namotané natě z pohybujících se 
dopravníků (vtažení končetin do dopravníku), při čištění vyorávacího soustrojí za jízdy, při 
provádění oprav. 
 
2.2.7 Linky na posklizňové zpracování zemědělských plodin 
 
• Linky na posklizňové zpracování zrnin 

Hlavní rizika: Při kumulaci obilních prachů (riziko vzniku nemoci či alergie při kontaktu prachu 
s dýchacími cestami, riziko výbuchu či požáru), při obsluze pásových, šnekových dopravníků, či 
dalších součástí linek s nekrytými pohyblivými částmi, při neohlášeném spuštění linky, při 
vstupu na uskladněné obilí (pohmoždění i udušení zasypáním), při používání mechanických 
lopat, při provozu sušáren (riziko popálení), při provozování zařízení na moření osiva (riziko 
vzniku nemoci či alergie při kontaktu osiva mořeného zdraví škodlivými chemickými přípravky s 
pokožkou). 
 
• Linky na posklizňové zpracování brambor 

Hlavní rizika: U pařicí kolony riziko popálení, ve skladech a třídírnách brambor úrazy při 
provozování vysokozdvižných vozíků, úrazy při provozování třídících linek, zachycení točivými 
či sbíhavými částmi dopravníků (nutno instalovat stoptlačítka po celé lince pro nouzové zastavení 
transportního zařízení). 
 
• Linky na zpracování ovoce a zeleniny 

Hlavní rizika: Obdobná, při zpracování cibule a kořenové zeleniny zpravidla vysoká prašnost 
(nutno instalovat odsávací zařízení, vhodná je obsluha z centrálního velínu). 



 
• Linky na posklizňové zpracování pícnin 

Hlavní rizika: Úrazy u příjmových, dávkovacích a naskladňovacích zařízení, dopravníků, úrazy 
u granulátorů a šrotovníků (pády při práci na zařízení za chodu), zpravidla riziko hluku. 
 
• Linky na posklizňové zpracování chmele 

Hlavní rizika: Úrazy při navěšování rév na dopravník, při zachycení dopravníkem, jinou 
pohyblivou částí linky či pohybující se révou, riziko vzniku alergie po kontaktu s prachem a 
pylem z chmelových šištic. 

 
2.3 Hlavní zásady při používání zemědělské techniky v rostlinné výrobě 
 
• Nepoužívat stroj / zařízení bez seznámení s návodem pro jeho bezpečný provoz, obsluhu a 

údržbu a bez proškolení a zácviku v jeho správném používání. 

• Zkontrolovat technický stav stroje / zařízení před každým jeho použitím. 

• Nepoužívat stroj / zařízení s nefunkčními nebo poškozenými ochrannými zařízeními. 

• Neotvírat ochranné kryty na stroji / zařízení dříve, než se zastaví všechny jeho pohybující se 
části. 

• Zajistit stroj / zařízení před jeho odpojením od tažného vozidla proti samovolnému pohybu 
a/nebo překlopení. 

• Dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji / zařízeními při jejich skupinovém nasazení 
(rotační sekačky, rozmetadla, sklizňová technika aj.). 

• Nepřevážet v kabině mobilního stroje / zařízení (traktoru apod.), více osob, než je povoleno, 
či jiným než předepsaným způsobem. 

• Neseskakovat z pohybujícího se ani stojícího stroje / zařízení, ani na něj nenaskakovat. 

• Nepoužívat zakázané způsoby práce při zapojování souprav strojů / zařízení. 

• Při práci na svahu používat pouze stroje / zařízení s odpovídající svahovou dostupností. 

• Neprovádět žádné zakázané činnosti za chodu stroje / zařízení nebo jeho částí. 

 
Poznámka: 
Obdobně platí při používání zemědělské techniky ve výrobě živočišné. 

 
2.4 Ostatní pomocné práce v rostlinné výrobě 
 
2.4.1 Manuální práce 
 
Hlavní rizika: Úrazy při pohybu po komunikacích i na polích (pády, uklouznutí), při přenášení 
břemen či nářadí, při práci s ručním nářadím (vidle, kopáč, kosa, srp, pila, sekera, kladivo). 
 



Hlavní zásady: Dbát na organizaci práce a uspořádání pracoviště tak, aby práce mohla být 
prováděna bezpečně. Zabraňovat zbytečnému nadměrnému či jednostrannému fyzickému 
zatížení, nevhodným pracovním polohám a pohybům, případně alespoň přerušovat práci 
zařazením bezpečnostních přestávek. 
 
2.4.2 Pomocné práce u strojů 
 
Hlavní rizika: Nastupování a sestupování se strojů, při čištění okolí strojů, při pytlování, při 
ustavování strojů do pracovní polohy, při spojování trubek k senometu či zrnometu, při ukládání 
sena a slámy (riziko vzniku alergie či nemoci při kontaktu pokožky a dýchacích cest s prachem, 
pylem, osinami), při rozbíjení ztvrdlého hnojiva (úrazy, ale i podráždění či alergie), při vysýpání 
brambor na vůz (přejetí nohy) aj. 
 
Hlavní zásady: Nutná dokonalá znalost zásad práce u strojů a zařízení, správná technika práce, 
práci organizovat tak, aby ji bylo možno provádět bezpečně. Stálá pracovní místa udržovat v 
čistotě, podlahy udržovat v dobrém technickém stavu. 
 
3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI V ŽIVO ČIŠNÉ VÝROBĚ 
 
3.1 Rizika při pracovních činnostech 
 
• Pohyb v prostorách určených pro chov 
 
Pády zaměstnanců vlivem neprovádění úklidu na komunikacích, neudržování podlah, nezakrytí 
kanálů, nezabezpečení shozů, pater nebo schodů, pády na kluzkých (zejména mokrých) 
podlahách, pády do jímek, v chovu koní pády při ježdění. 
 
• Manipulace se zvířaty 
 
Při čištění, přivazování a odvazování, vážení, veterinárních a inseminačních zákrocích, nakládání 
na dopravní prostředky, přehánění apod. riziko přitisknutí, přimáčknutí ke konstrukci, kousnutí, 
kopnutí, přišlápnutí, povalení, bodnutí rohem, napadení, u drůbeže klovnutí, poranění křídly aj. 
 
• Opravy a údržba stájové techniky 
 
Riziko uklouznutí, pádu nářadí, poranění o ostré hrany či odletující úlomky při odsekávání nebo 
narážení součástí bez ochranných brýlí, při opravách, údržbě a čištění stroje za chodu, při 
používání chemických přípravků na dezinfekci zařízení či prostorů (např. dojicího zařízení). 
 
• Práce v nádržích, jímkách, zásobnících, senážních věžích 
 
Riziko při vstupu bez zajištění druhou, případně třetí osobou a bez ověření výskytu nebezpečných 
plynů a dostatku kyslíku ve vzduchu (otrava, udušení). 
 
 
 



• Opravy a údržba krmné techniky 
 
Obdobné jako v rostlinné výrobě při dopravě a opravách transportních zařízení, při práci spojené 
se zásobníky krmných směsí, šrotů. 
 
3.2 Zařízení pro ustájení hospodářských zvířat 
 
• Zařízení pro chov zvířat 
 
Vstupy musí být vybaveny dezinfekčními rohožemi, chodby, podlahy, nakládací rampy musí být 
volné, udržované, v mokrých provozech snadno omyvatelné a vyspádované, musí být dostatečné 
osvětlení (mytí oken), objekt musí být vzdušný, vrata musí být zajistitelná v otevřené poloze, 
veškerá zařízení musí splňovat podmínky pro bezpečnou práci (kryty), musí být k dispozici 
potřebné návody a dokumentace (dojírny, dojicí zařízení, zařízení na odkliz chlévské mrvy, 
chladicí zařízení). Součástí zařízení bývají zásobníky sypkých hmot, rizika vyplývají z 
neoprávněného vstupu do zařízení, z nepovoleného způsobu práce (např. v zásobníku při odběru), 
čištění, rozrušování kleneb (bez zajištění dvěma dalšími osobami) apod. Další riziko představují 
veškerá transportní zařízení (doprava krmných směsí, odkliz hnoje apod.). Venkovní prostory pro 
chov zvířat (pastviny, výběhy aj.) musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo k nežádoucím 
únikům zvířat. 
 
• Práce v objektech se zvířaty 
 
Nutno dodržovat pravidelný režim dne při ošetřování zvířat. Vstupovat a zdržovat se v těchto 
objektech smí pouze zaměstnanci, další osoby výhradně s vědomím zaměstnavatele (a v 
doprovodu jím pověřeného zaměstnance). 
 
3.3 Ošetřování hospodářských zvířat 
 
• Zacházení se zvířaty 
 
Musí být klidné, rozhodné a vlídné. Důležité je jednání ošetřujících zaměstnanců a jejich vztah ke 
zvířatům, obratnost, okamžité a přiměřené reakce na chování zvířete. Nutná je znalost chování 
zvířat a správného postupu při vytváření jejich určitých žádoucích návyků. Značná rizika jsou při 
přemisťování trvale uvázaných zvířat (pocit strachu, s nepředvídatelnou reakcí). Týrání a 
dráždění zvířat je nepřípustné. Ke zvířeti se přistupuje až po upozornění hlasem. Je zakázáno 
přistupovat k ležícímu zvířeti, pokud se nejedná o zvíře nemocné. U nebezpečných zvířat nebo 
zvířat s nebezpečnými projevy je nutné jištění druhým zaměstnancem. 
 
• Čištění zvířat 
Je nejen hygienickým opatřením, ale ovlivňuje i celkový zdravotní stav zvířat. Začíná a 
přistupuje se ze strany, kde není sloup (skot), koně v boxech se na dobu nezbytně nutnou 
přivazují. U volného ustájení skotu na hluboké podestýlce (sláma) se čištění provádí zpravidla při 
jejím odstraňování. 
 
 



• Přivazování a odvazování, převádění 
 
Fyzicky náročná práce, nutné použití ohlávky s vodícím řemenem, vodící šňůrou nebo tyčí (s 
výjimkou koní). Vodící řemen nesmí mít zaměstnanec omotán okolo ruky. Při nahánění velkých 
zvířat pomocí naháněcích uliček a zábran musí být zaměstnanec vždy za zábranou. 
 
• Veterinární zákroky, inseminace, odrohování, strouhání paznehtů, kování 
 
Vždy je nutno zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců. 
 
• Krmení  
 
Rizikové, pokud je spojeno s bezprostředním stykem se zvířetem (staré objekty). 
 
• Odklízení hnoje 
 
Rizikový, pokud se jedná o odkliz visutými drážkami, oběžným shrnovačem chlévské mrvy či 
jiným transportním zařízením. 
 
3.4 Hlavní rizika a zásady u jednotlivých hospodářských zvířat 
 
3.4.1 Chov skotu 
 
Hlavní rizika: Kopnutí (od boku), bodnutí nebo pohmoždění rohem, dále přitisknutí, povalení, 
zavalení nebo pošlapání, uklouznutí (při vstupu do stání nebo do boxu, při asistenci u telení, při 
přehánění nebo vedení), napadení býkem, zranění způsobené ocasem krávy při dojení na stání ve 
vazné stáji. 
 
Hlavní zásady: Dospělý skot musí být ve vazné stáji bezpečně uvázán za šíji, u býků starších 
dvanácti měsíců se musí obsluha vždy přesvědčit, že se ve stáji nepohybuje neuvázané zvíře. Při 
vstupu na stání nebo do boxu musí mít obsluha zajištěnu ústupovou cestu a dohled dalšího 
zaměstnance. Při volném ustájení nesmí zaměstnanec sám vstupovat mezi volně ustájený skot. 
Přehánění skotu se zpravidla provádí pomocí zábran. Zaměstnanec otevírá vrata nebo branku 
vždy zvenku a tak, aby byl chráněn konstrukcí. 
 
Plemenný býk musí být jištěn dvojitým obojkem s dvojitým úvazkem (případně dalším 
bezpečným jištěním). Při vstupu do boxu musí mít zaměstnanec zajištěn dohled dalšího 
zaměstnance (způsobilého poskytnout první pomoc). Plemenného býka je nutno před 
veterinárním zákrokem, ošetřením paznehtů či jiným úkonem nejdříve bezpečně uvázat.  
 
Při ošetřování býka ve stání je nutné, aby ošetřující zaměstnanec přiměl býka, aby ustoupil šikmo 
stranou. Plemenní býci se vodí na vodících tyčích, zapnutých do nosního kroužku, alespoň 
jedním zaměstnancem je možno použít i pevných otěží a vedení býka nejméně dvěma 
zaměstnanci, vždy tak, aby býk byl bezpečně ovládán (podle povahy zvířete). Při vyhánění 
plemenného býka z boxu se zaměstnanec chrání konstrukcí a musí mít zajištěnu únikovou cestu 



(podle potřeby). Při odběru semene od plemenného býka nesmí ošetřující zaměstnanec provádět 
současně i jiné úkony. 
 
3.4.2 Chov koní 
 
Hlavní rizika: Kopnutí od zadních končetin, u vzpínajícího se koně i od předních končetin, 
pokousání (nevhodný způsob krmení či přístup ke zvířeti), přitisknutí, povalení, zavalení nebo 
pošlapání při vstupu do stání nebo boxu, pokopání, potahání nebo uklouznutí při vedení koně, při 
přehánění, pády z koně při jízdě, případně potahání, zranění v obličeji způsobená pohozením 
hlavy koně, odření nohou od sedla, případně rukou od otěží a krku koně. 
 
Hlavní zásady: S koněm se zachází klidně, opatrně a s rozvahou. Při vstupu do stání nebo do 
boxu se ošetřující zaměstnanec ohlašuje obvykle slovem „Ustup“ a jménem koně. Vstupuje až 
poté, co kůň ustoupí. Ve vazném stání je kůň uvázán za stájovou ohlávku zpravidla se dvěma 
vazáky procházejícími vázacími kroužky a se závažím. Od ostatních koní je oddělen přepážkou 
(zavěšenou na dvou koncích). Kůň v boxu se uvazuje pouze při čištění a ošetřování. Kůň kopavý 
či kousavý se umisťuje odděleně, aby neohrožoval své okolí, a ustájovací místo se označí 
tabulkou, upozorňující na jeho nebezpečné projevy. Kůň se vede z levé strany, přičemž otěže, 
opratě, vodící řemen, šňůra nebo postraňky nesmí být vedeny po zemi, a zaměstnanec nesmí mít 
otěže, opratě, vodící řemen nebo šňůru omotány okolo ruky nebo těla. Při vedení osedlaného 
koně jsou třmeny vytaženy nebo přehozeny přes sedlo. 
 
K výcviku koně se přistupuje s přihlédnutím ke stupni jeho výcviku, stáří, fyzickým a 
psychickým předpokladům. Zaměstnanec při tréninku koní a při skákání s koněm používá 
ochrannou přilbu. Při vedení koně při jízdě v zástupu se dodržuje minimální třímetrový rozestup. 
 
Hřebci se zpravidla vodí na jednoduché uzdečce nebo na ohlávce s obnoskem, vodítko, lonž či 
otěže nesmí mít zaměstnanec navlečeny na zápěstí ruky. 
 
3.4.3 Chov prasat 
 
Hlavní rizika: Napadení agresivním kancem při zapouštění prasnic, napadení prasnicí při 
odstavu selat, podražení nohou, napadení a pokousání prasetem při vážení, nakládání, přehánění 
nebo práci v kotcích. 
 
Hlavní zásady: Při přehánění prasat se zaměstnanec pohybuje za přeháněnou skupinou, při 
vedení kance používá pevný vodící prut. Plemenní kanci se umisťují 
odděleně v jednotlivých kotcích nebo boudách. Při čištění kotců nebo výběhů, při zapouštění 
prasnic či při odstavu selat od prasnic je nutná přítomnost dalšího zaměstnance. 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.4 Chov drůbeže 
 
Hlavní rizika: Podrápání, úder křídly, poklování, u chovu vodní drůbeže možnost pádu a 
uklouznutí zaměstnanců na mokrém či kluzkém podkladu. 
 
Hlavní zásady: U vstupů do všech objektů musí být umístěna dezinfekční rohož. Elektrické líhně 
mohou být umístěny pouze v suchých a dobře větraných místnostech, před každým čištěním, 
dezinfekcí či opravou musí být odpojen přívodní kabel. Zásady pro provoz a obsluhu zásobníků 
krmných směsí jsou obdobné jako v rostlinné výrobě. Při použití plavidel při chovu vodní 
drůbeže používají zaměstnanci v případě potřeby ochranné prostředky (záchranné kruhy nebo 
záchranné plovací vesty). 
 
3.4.5 Chov koz a ovcí 
 
Hlavní rizika: Potrkání, povalení a pošlapání zejména při splašení stáda, stříhání nebo dojení. 
 
Hlavní zásady: Při vyhánění ovcí a koz na pastvu zaměstnanec stojí za otevřenými dveřmi tak, 
aby ho ochránily před tlakem stáda. K pasení koz a ovcí lze používat pouze psy se speciálním 
výcvikem pro tuto činnost. U agresivních plemeníků, zejména rohatých plemen, je nutné se 
neotáčet zády ke zvířeti (myslí si, že před ním člověk utíká, a napadá jej). Pro bezpečné ovládání 
takových plemeníků použít obojek nebo ohlávku se zaklesnutou vodící tyčí. 
 
3.4.6 Chov kožešinových zvířat 
 
Hlavní rizika: Pokousání, poškrábání (náhodné či při napadení zvířetem), riziko poškození zraku 
sekretem zvířete. 
 
Hlavní zásady: Prostory, klece nebo kotce pro chov kožešinových zvířat se řádně zabezpečují 
před nežádoucím únikem zvířat. Při jejich ošetřování, očkování nebo jiných speciálních úkonech 
je kromě ošetřujícího zaměstnance nutná přítomnost dalšího zaměstnance. Zvířata se jistí 
nasazením náhubku nebo svázáním čelistí, použitím fixační klícky či speciálních fixačních 
pomůcek (kleště). Při manipulaci se zvířaty musí zaměstnanci používat ochranné kožené 
rukavice. Při odchytu zvířat z klecí je nutná přítomnost alespoň dvou zaměstnanců. 
 
3.4.7 Chov psů 
 
Hlavní rizika: Pokousání, poškrábání, povalení (náhodné či při napadení psem), zranění 
drátěným košem, potahání na vodítku (zejména u velkých plemen psů). 
 
Hlavní zásady: Při výcviku je nezbytné zachovat klid, rozvahu a postup, který odpovídá 
charakteru cvičeného psa. V době, kdy pes neprovádí práci (střežení objektu, práce se stádem), je 
řádně a bezpečně zajištěn v kotci. Pokud se pes pohybuje ve veřejných prostorách a po veřejných 
komunikacích, musí být trvale pod kontrolou ošetřovatele. Při ošetřování nemocného psa, 
očkování nebo jiných speciálních úkonech, je kromě ošetřujícího zaměstnance vždy nezbytně 
nutná přítomnost dalšího zaměstnance. 
 



3.4.8 Chov včel 
 
Hlavní rizika: Pobodání, alergie na včelí jed. 
 
Hlavní zásady: Zaměstnanec při práci se včelami používá včelařskou kuklu nebo závoj a 
rukavice, dále používá kuřák pro vývoj kouře k odpuzování včel. Stálá i mobilní stanoviště včel, 
která jsou umístěna mimo ohrazené, uzavřené nebo oplocené prostory, musí být na dobře 
viditelném místě označena bezpečnostními značkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a 
„biologické riziko“. Doprava včel se provádí pouze v pevných úlech nebo zařízeních, jejichž 
jednotlivé části jsou pevně spojeny. Česna musí být uzavřena. Pokud je doprava prováděna 
koňským potahem, česna se otevírají na novém stanovišti až tehdy, je-li potah v bezpečné 
vzdálenosti. 
 
3.4.9 Chov jiných druhů zvířat 
 
Při chovu druhů zvířat, neuvedených v této příručce, jako například ryb, zvířat v 
zoologických zahradách, při farmovém chovu běžců (pštrosi), jelenovitých, muflonovitých, 
divokých prasat, pernaté zvěře, při chovu zvířat používaných pro pokusné nebo vědecké účely, 
případně i v provozech, jejichž účelem není chov zvířat, nicméně živá zvířata se zde vyskytují, 
například na jatkách apod., musí zaměstnavatel vyhledat a vyhodnotit rizika a stanovit 
pracovní postupy a organizovat práci s ohledem na typ a velikost zjištěných rizik . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ K ZAJIŠT ĚNÍ 
BOZP 
 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů (poslední úplné znění vyšlo pod č. 396/1992 Sb.) 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (opraveno sdělením MV ČR z 
částky 62/2002 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

• Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení  

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 



• Vyhláška MZd ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli 

• Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání 

• Vyhláška Mze ČR č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

• Vyhláška MDS ČR č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky MD ČR č. 
100/2003 Sb. 

• Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věstníku MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Použito  dokumentu  
 
http://osha.mpsv.cz/publications/publikace/zemedelstvi.pdf 
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�� ExistenceExistence aa realizacerealizace ProgramuProgramu rozvojerozvoje �R�R p�ispíváp�ispívá kk rozvojirozvoji
venkovskéhovenkovského prostoruprostoru �eské�eské republikyrepubliky nana bázibázi trvaletrvale udržitelnéhoudržitelného
rozvoje,rozvoje, kk zlepšenízlepšení stavustavu životníhoživotního prost�edíprost�edí aa kk sníženísnížení negativníchnegativních vliv�vliv�
intenzivníhointenzivního zem�d�lskéhozem�d�lského hospoda�eníhospoda�ení..

�� ProgramProgram dáledále vytvá�ívytvá�í podmínkypodmínky propro konkurenceschopnostkonkurenceschopnost �R�R vv�� ProgramProgram dáledále vytvá�ívytvá�í podmínkypodmínky propro konkurenceschopnostkonkurenceschopnost �R�R vv
základníchzákladních potraviná�skýchpotraviná�ských komoditáchkomoditách..

�� ProgramProgram podporujepodporuje rozši�ovánírozši�ování aa diverzifikacidiverzifikaci ekonomickýchekonomických aktivitaktivit veve
venkovskémvenkovském prostoruprostoru ss cílemcílem rozvíjetrozvíjet podnikání,podnikání, vytvá�etvytvá�et novánová pracovnípracovní
místa,místa, snižovatsnižovat mírumíru nezam�stnanostinezam�stnanosti nana venkov�venkov� aa posilovatposilovat
sounáležitostsounáležitost obyvatelobyvatel nana venkov�venkov�..
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�� �eská republika má 4 264 tis. ha zem�d�lské p�dy (3 515 tis. ha dle �eská republika má 4 264 tis. ha zem�d�lské p�dy (3 515 tis. ha dle 
evidence registr p�dních blok�, zaujímající p�ibližn� polovinu (54 %) evidence registr p�dních blok�, zaujímající p�ibližn� polovinu (54 %) 
celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele p�ipadá 0,42 ha celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele p�ipadá 0,42 ha 
zem�d�lské p�dy, z toho 0,30 ha p�dy orné, což je p�ibližn� evropský zem�d�lské p�dy, z toho 0,30 ha p�dy orné, což je p�ibližn� evropský 
pr�m�r. Více než t�etinu p�dního fondu �R tvo�í lesní pozemky.pr�m�r. Více než t�etinu p�dního fondu �R tvo�í lesní pozemky.
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�� Významn�Významn� aa p�evážn�p�evážn� venkovskévenkovské regionyregiony vv �R�R p�edstavujíp�edstavují 99 050050 006006
obyvatel,obyvatel, tjtj.. 8888,,66 %% obyvatelobyvatel �R�R aa 7878 370370 kmkm22,, tjtj.. 9999,,44 %% územíúzemí �R�R..

�� StatistickouStatistickou hranicí,hranicí, b�žn�b�žn� používanoupoužívanou vv �R�R propro vymezenívymezení
venkovskýchvenkovských obcí,obcí, jeje 22 000000 obyvatelobyvatel.. ObceObce ss nižšímnižším po�tempo�tem obyvatelobyvatel
nežnež 22 000000 jsoujsou vv našichnašich podmínkáchpodmínkách považoványpovažovány zaza venkovskévenkovské.. ExistujíExistují
všakvšak ii typickétypické vesnice,vesnice, kterékteré majímají obyvatelobyvatel vícevíce aa podlepodle tohototohoto kritériakritéria
sese mezimezi venkovskévenkovské obceobce neza�azujíneza�azují..
všakvšak ii typickétypické vesnice,vesnice, kterékteré majímají obyvatelobyvatel vícevíce aa podlepodle tohototohoto kritériakritéria
sese mezimezi venkovskévenkovské obceobce neza�azujíneza�azují..

�� Obcí,Obcí, kterékteré vymezujemevymezujeme jakojako venkovské,venkovské, jeje tedytedy 55 612612,, aa toto jeje 8989,,8282 %%
zeze všechvšech obcíobcí.. TytoTyto obceobce spravujíspravují území,území, kterékteré tvo�ítvo�í 7373,,66 %% plochyplochy
státustátu.. ŽijeŽije vv nichnich všakvšak pouzepouze �tvrtina�tvrtina ((2626,,33 %%)) obyvatel,obyvatel, cožcož jeje 22 690690
tistis.. osobosob kk 11.. 11.. 20052005..
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Z pohledu rozvoje zem�d�lství a venkova lze za dominantní silné 
stránky považovat zejména:

- bohatou tradici zem�d�lské výroby prakticky ve všech regionech 
�R, v�etn� region� s mén� p�íznivými podmínkami pro rozvoj 
zem�d�lské produkce, která pramení z relativn� vysoké podpory 
zem�d�lské výroby v uplynulých desetiletích
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Mezi slabými stránkami rozvoje zem�d�lství a venkova dominuje 
nedostatek pracovních p�íležitostí ve venkovských obcích, což souvisí s 
ukon�ením neperspektivních výrob, lokalizovaných zde v rámci 
centráln� plánované ekonomiky. 

Nízký po�et pracovních míst má za následek odchod mladých a 
kvalifikovaných pracovních sil do atraktivn�jších míst s v�tší a 
pest�ejší nabídkou pracovních p�íležitostí.

Relativn� nevýhodné postavení zem�d�lc� je ješt� umocn�no 
p�evládajícím hospoda�ením na pronajaté p�d�.
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Zem�d�lské podniky disponují zastaralými technologiemi, které se 
vyzna�ují vysokým provozními náklady a jsou v rozporu s 
požadovanou kvalitou ze strany spot�ebitel�, což ohrožuje jejich 
konkurenceschopnost. 

R�st konkurenceschopnosti je dále omezován pomalým p�enosem R�st konkurenceschopnosti je dále omezován pomalým p�enosem 
znalostí a inovací (zejména ve vztahu k environmetnáln� orientované 
legislativ� a využívání informa�ních technologií).

Silné a slabé stránky, p�íležitosti i ohrožení jsou �ešeny 
prost�ednictvím �ty� strategických rozvojových os, vymezujících 
základní orientaci rozvoje zem�d�lství a venkova pro období let 2007 -
2013

Zem�d�lské dotace a rozvoj venkova 2007 Zem�d�lské dotace a rozvoj venkova 2007 –– 20132013
-�8	9:	$���;��3	��6���"��"0�������	
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I.1.1  Modernizace zem�d�lských podnik�

I.1.2 Investice do les�

I.1.3 P�idávání hodnoty zem�d�lských a potraviná�ských

produkt�mprodukt�m

I.1.4 Pozemkové úpravy 

I.2 Seskupení producent�

I.3 Podpora lidského kapitálu
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II.1.1 Platby za p�írodní znevýhodn�ní poskytované v horských oblastech 
a platby poskytované v jiných znevýhodn�ných oblastech (LFA)

Charakteristika opat�ení
Toto opat�ení je zam��eno na podporu zem�d�lc� hospoda�ících v 
oblastech s mén� p�íznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou 
krajinu, podpo�it systémy šetrné k životnímu prost�edí, p�isp�t ke krajinu, podpo�it systémy šetrné k životnímu prost�edí, p�isp�t ke 
stabilizaci venkovského obyvatelstva v t�chto oblastech a pomoci zajistit 
pro zem�d�lce odpovídající úrove� p�íjm�.

Cíle opat�ení
P�isp�t k zem�d�lskému využívání p�dy ve znevýhodn�ných oblastech.
Trvale udržitelné využití zem�d�lské p�dy.
Zlepšení životního prost�edí a krajiny.
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II.1.3. Agroenvironmentální opat�ení

Cíle opat�ení

- Integrace agroenvironmentálních postup� v zem�d�lství- Integrace agroenvironmentálních postup� v zem�d�lství

- Trvale udržitelné využití zem�d�lské p�dy

- Zlepšení životního prost�edí a krajiny
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II.2.1. Zales�ování zem�d�lské p�dy

Cíle opat�ení

Rozší�ení lesních porost� na zem�d�lské p�d�Rozší�ení lesních porost� na zem�d�lské p�d�

Trvale udržitelné využití lesní a zem�d�lské p�dy

Zlepšení životního prost�edí a krajiny
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Cíle podopat�ení
Posílením zastoupení d�evin, které se vyzna�ují vyšší
tolerancí ke škodlivým �initel�m a meliora�ními ú�inky natolerancí ke škodlivým �initel�m a meliora�ními ú�inky na
p�du, optimálním využíváním produk�ního potenciálu
stanovišt�.

P�stováním porost� odpovídající druhové a prostorové
skladby, zajistit udržení a rozvoj biodiverzity lesních
porost�.
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Možné zp�sobilé výdaje:Možné zp�sobilé výdaje:

1. P�ší trasy, vina�ské stezky a hippostezky

tvorba p�ších a lyža�ských stezek, hippostezek, vina�ských stezek a - tvorba p�ších a lyža�ských stezek, hippostezek, vina�ských stezek a 
dalších tématických stezek

- nákup a výsadba doprovodné zelen� související s projektem

- nákup pozemk� v souvislosti s projektem do 10 % ze zp�sobilých 
výdaj�, ze kterých je stanovena dotace na projekt
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2. 2. Ubytování, sport

Možné zp�sobilé výdaje:Možné zp�sobilé výdaje:
- náklady na stavbu malokapacitního (do 60 l�žek) ubytovacího �i 

stravovacího za�ízení

- náklady na stavbu p�j�ovny sportovních pot�eb, náklady na modernizaci, 

rekonstrukci �i p�estavbu p�j�ovny sportovních pot�eb (nap�. p�j�ovny kol, 

lodí, lyža�ského vybavení)

- náklady na stavbu sportovních za�ízení, náklady na modernizaci, 

rekonstrukci �i p�estavbu sportovních za�ízení v areálech jak vnit�ních tak 

venkovních v�etn� oplocení – nap�. h�išt�, koupališt�, jízdárna, hippostanice
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Vybrané obecné podmínky a informace pro �erpání Vybrané obecné podmínky a informace pro �erpání 
dotace z PRVdotace z PRV

�� Místo realizace projektu je území �R mimo hl. m. PrahyMísto realizace projektu je území �R mimo hl. m. Prahy
�� Projekt je v souladu s p�íslušnou právní úpravouProjekt je v souladu s p�íslušnou právní úpravou
�� Místo p�íjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIFMísto p�íjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIF
�� Žadatel zajiš�uje financování realizace nejprve z vlastních zdroj�Žadatel zajiš�uje financování realizace nejprve z vlastních zdroj�
�� Žadatel  musí projekt zrealizovat do 24 m�síc� od podpisu dohodyŽadatel  musí projekt zrealizovat do 24 m�síc� od podpisu dohody
�� Žadatel musí p�i podání Žádosti o dotaci p�edložit veškeré povinné Žadatel musí p�i podání Žádosti o dotaci p�edložit veškeré povinné 

p�ílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchp�ílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchp�ílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchp�ílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách
�� Ú�el vázanosti na projekt je 5 let.Ú�el vázanosti na projekt je 5 let.
�� SZIF sd�lí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 m�síc� od SZIF sd�lí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 m�síc� od 

podání žádosti.podání žádosti.

(Pozn. Není(Pozn. Není--li ve specifické �ásti Pravidel uvedeno jinak.)li ve specifické �ásti Pravidel uvedeno jinak.)
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Státní zem�d�lský interven�ní fond: 

Olomouc Blanická 1, 

772 00 Olomouc, Tel: 585 526 511

���0��+	/����+	�8��	������	 ����8�

A� ������
www.szif.cz

www.eagri.cz

D�kuji za pozornost!D kuji za pozornost!
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„Legislativa a podmínky  zem�d�lského  podnikání“ 
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• Zp�ísn�ní období zákazu hnojení pro n�které plodiny-posun za�átku hnojení 
pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem-hn�j a kompost. Navržený zákaz 
má být od 15.12 do 15.2. Zatím byl zákaz jen pro ornou p�du.

• Úprava zp�sobu hnojení do období zákazu-posunutí období zákaz� hnojení 
pouze obilnin a �epky o 14 dní dále do podzimu.

• Rozší�ení kategorizace p�d spadající pod III. aplika�ní pásmo-�ili pásmo 
s nejv�tším omezením hnojení na podzim.

• Zp�ísn�ní limit� hnojení na plodiny, zde ale platí, že p�i dokázání vysokých • Zp�ísn�ní limit� hnojení na plodiny, zde ale platí, že p�i dokázání vysokých 
výnos� (nap�. statistikou) lze používat staré limity, ale pouze v I-II 
aplika�ním pásmu, ve III budou platit limity nové.

• U TTP omezení hnojení minerálními hnojivy jednorázovou dávkou 40 kg N u 
n�kterých TTP.

• Zákaz aplikace N hnojiv v p�ípad� nep�íznivých p�dních podmínek.
• Skladování statkových hnojiv nelze nejen na meliorovaných p�dách, ale také 

nelze na pís�itých p�dách.
• Zákaz používání dusíkatých hnojiv na orných p�dách se sklonitostí ne nad 12 

o ale už i nad 10 o 
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Nová nitrátová sm�rnice 
v roce 2012

Pr�m�rný p�ívod živin do p�dy v �R hnojením
(v kg �.ž. na 1 ha využité z.p. podle �SÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011)
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Statková hnojiva živ. p�vodu

Minerální hnojiva

Zdroj: MZe (minerální hnojiva); �SÚ, VÚRV, v.v.i. (statková hnojiva – v exkrementech)

Zm�ny v období 2010 - 2011

Novela zákona o vodách (�. 254/2001 Sb.) v roce 2010
- od roku 2010 se nemusí zkoušet t�snost nadzemních
nádrží na hnojiva, pokud jsou vybaveny havarijní jímkou

- od roku 2010 m�že zkoušet t�snost jen „odborn� zp�sobilá osoba“

- aktuální seznam OZO: http://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti 

Novela havarijní vyhlášky (�. 450/2005 Sb.) v roce 2011
- up�esn�ní „v�tšího rozsahu“ p�i zacházení se závadnými látkami 

- požadavky na kontrolní systém a jeho popis

- stanovení náhradních zp�sob� zkoušení t�snosti (sklady hnojiv)

- up�esn�ní požadavk� na havarijní plán

- stanovení požadavk� na „odborn� zp�sobilou osobu“ 

Zm�ny v roce 2012

Nové na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a ak�ním programu 

(= náhrada za NV �. 103/2003 Sb.)

- zm�ny zranitelných oblastí

- 3. ak�ní program (2012 – 2016)

P�edpokládané zm�ny v roce 2013

Novela vyhlášky �. 274/1998 Sb., o skladování 

a zp�sobu používání hnojiv

- uvedení normativ� obsahu živin pro digestát z BPS

- uvedení normativ� pro separát a fugát po separaci kejdy

- úprava normativ� produkce statkových hnojiv

- úprava normativ� obsahu živin ve statkových hnojivech

- za�azení technologických (odpadních) vod z ŽV

(mlé�nice, dojírny, …) a RV (nap�. mytí brambor) mezi 

„hnojivé látky“ (bez ú�inného obsahu živin, bez požadavk�

na skladovací kapacity, bez zákazu používání v zim� apod.)

Pr�m�rné složení digestát� ve V� regionu (% v �. h.) 2005-2010 (J. Dostál, 2010) 
a v N�mecku (Wulf, 2010)

p�vod digestátu suš. org.látky C Ncelk. Nam.
podíl 

Namon.
*ú�inný 

N C : N P2O5 K2O

dig. z kejdy skotu (2005-09) 4,4 3,2 1,9 0,38 0,22 58% 68% 4,9 0,15 0,26

dig. z kuk. (2005-09) 5,9 4,2 2,5 0,50 0,31 62% 72% 4,9 0,14 0,44

dig. z kuk. (2006-10) 8,1 6,0 3,5 0,53 0,25 47% 60% 6,5 0,20 0,45

 - fugát 5,6 4,2 2,4 0,48 0,27 56% 67% 5,0 0,15 0,36

 - separát 22,6 19,1 11,1 0,68 0,26 38% 54% 16,3 0,46 0,45

 - sušený separát 92,4 78,4 45,6 1,86 0,10 5% 29% 24,5 1,68 1,89

porovnání se statkovými hnojivy (normativy)

kejda skotu 7,8 6,0 3,5 0,32 0,14 45% 59% 10,9 0,15 0,48

kejda prasat 6,8 5,3 3,1 0,50 0,30 60% 70% 6,2 0,30 0,23

hn�j skotu 23,0 17,0 9,9 0,50 0,05 10% 33% 19,8 0,31 0,71

údaje z N�mecka 

dig. z KjS 6,0 4,2 2,4 0,41 0,25 61% 71% 6,0 0,18 0,53

dig. z KjS + kuk. 7,3 5,3 3,1 0,46 0,26 57% 67% 6,7 0,25

dig. z KjP + kuk. 5,6 4,1 2,4 0,46 0,31 67% 76% 5,2 0,35

dig. z kuk. (2006-2010) 7,0 5,1 3,0 0,47 0,27 57% 68% 6,3 0,18

*ú�inný N v prvním roce se po�ítá jako celkový obsah Namon + 25 % z organického N
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Nové na�ízení vlády k nitrátové sm�rnici

Na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a ak�ním programu

� ú�innost na�ízení od 01.08.2012 

� revize zranitelných oblastí (ZOD)
– vy�azení 4 k.ú.

– za�azení 234 k.ú.

� opat�ení 3. ak�ního programu
– úpravy opat�ení (zákaz hnojení, limity k plodinám, 

synchronizace protierozních opat�ení s GAEC 2, …)

� všechny informace na webu: www.nitrat.cz

okr. KROM��ÍŽ

Ba�ice 601047
Bílany 604038
Karolín u Sulimova 759473
Kvasice 678180
Nová D�dina 705039
Skaštice 748226
St�ížovice u Kvasic 758132
Sulimov 759481
T�šnovice 766798
Trávník 766810

p�idané ZOD – ZLÍNSKÝ KRAJ

okr. UHERSKÉ HRADIŠT�

Chylice 716189
Kva�ice 773115
Nedakonice 702145

Monitoring vod – www.nitrat.cz

Opat�ení ak�ního programu

1. Období zákazu hnojení
2. Omezení hnojení (zp�soby, limity)
3. Zákaz hnojení p�i nevhodných podmínkách, požadavek

na rovnom�rné hnojení (p�evzato ze zákona o hnojivech)
4. Limit 170 kg N/ha – pouze org. N živo�išného p�vodu
5. Skladování statkových hnojiv
6. Hospoda�ení na svažitých pozemcích
7. Hnojení okolo vod

Úpravy opat�ení byly provedeny na základ� p�ipomínek Evropské 
komise, výsledk� monitoringu ak�ního programu v praxi a nových 
výzkumných poznatk�.

P�sobnost ak�ního programu

� Ak�ní program se vztahuje na zem�d�lské pozemky v ZOD 
(„zem�d�lský pozemek“: plocha s jednou plodinou = PB/DPB nebo  
�ást PB/DPB, lze ú�elov� vymezit i jako „zem�d�lskou parcelu“ 
v LPIS Portálu farmá�e) – ale �ást p�evzata do podmínek AEO, pak 
platí i mimo ZOD, jako „minimální požadavky na používání hnojiv“

� Výpo�et limitu 170 kg org. N živo�išného p�vodu na 1 ha podniku –
všechna zem�d�lská p�da (vhodná ke hnojení), a to i mimo ZOD

� Ak�ní program se nevztahuje na hnojení rybník�

� Ak�ní program se nevztahuje na p�stování plodin ani 
na používání a skladování hnojiv pro ú�ely výzkumu, vývoje a 
pokusnictví

� Požadavky na skladovací kapacity pro statková hnojiva od roku 

2014 se vztahují i na podniky, které se nacházejí v ZOD �áste�n�
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Terminologie ak�ního programu

Rozd�lení dusíkatých hnojivých látek:

� Minerální hnojiva (MH)

� Hnojiva s rychle uvolnitelných dusíkem (HRUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná – kejda a fugát pro její separaci, mo��vka, 
hnoj�vka, dr�beží trus, dr�beží podestýlka, výkaly a mo� na pastv�

Organická hnojiva – podle pom�ru C:N (menší než 10)

� Hnojiva s pomalu uvolnitelných dusíkem (HPUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná – hn�j, separát po separaci kejdy

Organická hnojiva – podle pom�ru C:N (10 a více)

� Skliditelné rostlinné zbytky

� Upravené kaly �OV

Kontrola Ak�ního programu NS

� Sou�asný AP NS: 19 kontrolních bod�
(kontroluje ÚKZÚZ a �IŽP)

� Cross-compliance: 7 kontrolních bod�

� P�evzaté do AEO PRV: 6 kontrolních bod�
(„minimální požadavky na používání hnojiv“  
- p�íloha �. 3 na�ízení vlády �. 79/2007 Sb.)

Období zákazu hnojení

Závisí na:
� za�azení zem�d�lského pozemku do klimatického regionu
� za�azení hnojiva do skupiny (HRUD, HPUD, MH)
� zem�d�lské kultu�e a p�stované plodin�

Co se zm�nilo:
� posunutí za�átku období zákazu pro minerální hnojiva o 14 dní

sm�rem do podzimu (výjimka pro �epku a oz. pšenici = beze zm�ny)
� posun pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem - odklad do 2014

(výjimka na hnojení po sklizni kuku�ice na zrno = beze zm�ny)
� zavedení období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným

dusíkem na trvalých travních porostech
� posunutí za�átku a konce období zákazu používání hnojiv s pomalu

uvolnitelným dusíkem (zejména hn�j) a upravených kal� o 14 dní

Zem�d�lský pozemek s p�stovanou plodinou 
nebo p�ipravený pro založení porostu plodiny

Období zákazu hnojení

Plodina nebo kultura Klimatický region* Hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem

Minerální dusíkatá 
hnojiva 

Plodiny na orné p�d�

(mimo travních a 

jetelovinotravních porost�), 

trvalé kultury

0 - 5
15. 11. - 31. 1.

(1. 11. – 31. 1. ***)

1. 11. - 31. 1.

(pro oz.�epku a oz.pšenici)                      

15. 10. – 31. 1.        

(pro ostatní plodiny)

6 - 9
5. 11. - 28. 2.

(15. 10. – 28. 2. ***)

15. 10. - 15. 2.

(pro oz.�epku a oz.pšenici)            

1. 10. – 15. 2.        

(pro ostatní plodiny)

Travní (jetelovinotravní) 

porosty na orné p�d�, 

trvalé travní porosty

0 - 5
15. 11. - 31. 1.

(1. 11. – 31. 1. ***)
1. 10. - 28. 2.

6 - 9
5. 11. - 28. 2.

(15. 10. – 28. 2. ***)
15. 9. - 15. 3.

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem** na orné p�d� je zakázáno v období  1. 6. – 31. 7. (toto ustanovení 

neplatí v p�ípad� následného p�stování ozimých plodin a meziplodin) a v období 15.12. - 15.2.

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na trvalých travních porostech je zakázáno v období 15.12. – 15.2.

*      první �íslice kódu bonitované p�dn� ekologické jednotky     **    platí i pro upravené kaly 

***  termíny platné od 1.1.2014 (nevztahuje se na hnojení po kuku�ici p�stované na zrno)

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Období zákazu hnojení

Portál farmá�e - LPIS

� Tisky
– Nitrátová sm�rnice souhrn – od 1. 8. 2012 (za�azení do KR)

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012

– Podmínky na ochranu vod v rámci AEO EAFRD – od 1. 8. 2012

Portál farmá�e - LPIS

� Informa�ní okno každého PB 
nebo zem�d�lské parcely, 

na záložce „NS“
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Limity k jednotlivým plodinám

Co se zm�nilo:

� snížení limit� hnojení pro jednotlivé plodiny v pr�m�ru o 15 %,
k limit�m hnojení byly stanoveny odpovídající výnosy 

� p�idání limit� po polní zeleninu a trvalé travní porosty

� limit lze p�ekro�it (mimo III. aplika�ní pásmo), pokud zem�d�lec 
doloží kontrole výnosy plodin na daném pozemku nejmén� za 5 let, 
odpovídající vyšší spot�eb� N rostlinami, p�íp. další údaje (AZZP,
obsah N v p�d�, v rostlinách apod.)

� nadlimitních výnos� s pot�ebným procentickým navýšením musí být 
dosaženo alespo� v polovin� p�ípad� p�edložené �asové �ady

Plodina

Limit 
hnojení

v kg 
N/ha

Výnos hlavního produktu (t) stanovený 
dle koeficientu pot�eby N na 1 t 

hlavního produktu a p�íslušného 
množství vedlejšího produktu 

pšenice ozimá                       190 7,7

pšenice jarní                         120 5,5

žito ozimé                                          120 6,0

je�men ozimý                  140 6,7

je�men jarní                      110 6,0

oves                                               120 4,8

triticale                                 140 6,1

kuku�ice na zrno                 230 11,0

luskoviny                                                 30

brambory sadbové                   140 30,0

brambory ostatní          180 40,0

brambory rané  120 25,0

cukrovka                                   210 70,0

krmná �epa                             150 70,0

�epka ozimá                                          230 4,5

slune�nice                          140 2,9

mák                                                   85 1,2

len                                               80 2,0

kuku�ice na siláž                   230 60,0

jetel**                                                  40

vojt�ška**                                         40

trávy na orné p�d�               200

zelí 250

kv�ták 220

brokolice, mrkev 200

kapusta hlávková, celer bulvový 180

kedluben, zelí pekingské, kapusta 
r�ži�ková, 

150

cibule kuchy�ská, pór pravý, 
pažitka pravá, okurky salátové, 
petržel zahradní na�ová

120

okurky nakláda�ky, špenát setý, 
salát hlávkový, pasti�ák setý, 
paprika zeleninová, raj�ata 

100

�edkvi�ka, �epa salátová, kuku�ice 
cukrová, petržel zahradní ko�enová

80

kopr vonný, hrách zahradní, fazol 
obecný

60

�esnek 30

trvalé travní porosty 160

Limity hnojení k jednotlivým plodinám

Do limitu hnojení se zapo�ítává: 
� celkový dusík z minerálních hnojiv
� p�ímo využitelný dusík (v 1. roce p�sobení), tj.

- 40 % celkového N ze hnojiv s pomalu uvolnitelným N 
(v�. separátu z kejdy nebo z digestátu) a upravených kal�

- 60 % celkového N ze hnojiv s rychle uvolnitelným N 
(krom� kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice)

- 70 % celkového N z kejdy prasat (nebo fugátu) a digestátu 
z bioplynové stanice (nebo fugátu) 

Do limitu hnojení se nezapo�ítává:
� následn� využitelný dusík (ve 2. roce p�sobení)
� dusík použitý k podpo�e rozkladu slámy
Limity se u v�tšiny plodin hodnotí za tzv. hospodá�ský rok

Plodina, 
kultura

Dánsko
N p�ívod na 
ekonomické

optimum
(kg N/ha)

Dánsko
N limit =
84.0 % z 

ekon.opt.
(kg N/ha)
od 2012

Pšenice oz. 180 151

Je�men j. 127 107

�epka 218 183

Kuku�ice 181 152

ttp 85 71

…… …..

Rakousko
N limit dle 

úrovn�
výnos�

(kg N/ha)

130 - 182

100 - 140

140 - 196

160 - 224

150 - 200

CZ
N limit
2. AP

(kg N/ha)

220

150

240

260

-

CZ
N limit
3. AP

(kg N/ha) 
od 2012

190

110

230

230

160

Omezení letního a podzimního hnojení

Závisí na: 
� za�azení zem�d�lského pozemku do aplika�ního pásma (dle BPEJ)
� za�azení hnojiva do skupiny (týká se pouze HRUD a MH)
� p�stované plodin�, založené po 15. �ervnu (sláma hnojená na podporu jejího

rozkladu je v tomto p�ípad� na úrovni plodiny) 

Co se zm�nilo:

� úprava limit� ve II. a III. aplika�ním pásmu v p�ípad� hnojení k ozimé
plodin�, následující po jiné p�edplodin� než je obilnina

� možné je d�lení dávek a jejich kombinace mezi zp�soby hnojení se stejnými 
limity nebo mezi MH (sloupec A) a HRUD (sloupec B), v  pom�ru N 1 : 2

� jednotlivé limity uvedené v tabulce nelze s�ítat; pouze p�i použití 
hnojiv k podpo�e rozkladu slámy je navíc možné použít do 20 kg N/ha 
ke hnojení ozimých plodin následujících po obilnin�

Podmínka hnojení I. 
aplika�ní 

pásmo

II. 
aplika�ní 

pásmo

III. aplika�ní pásmo

a) p�dy se st�edním 
rizikem infiltrace

b) p�dy s vysokým 
rizikem infiltrace

A B A B A B A B

k ozimé plodin� následující po 

obilnin�

60 120 50 100 40 80 20 0

k ozimé plodin� následující po jiné 

p�edplodin� než je obilnina

40 80 30 60 15 0 15 0

k meziplodinám, s výjimkou 

�istých porost� jetelovin a luskovin 

nebo k podpo�e rozkladu slámy, s 

výjimkou slámy luskovin, olejnin a

jetelovin p�stovaných na semeno

60 120 50 100 40 80 0 80

pro následné jarní plodiny* 0 120 0 100 0 100** 0 0

Zp�soby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle 
uvolnitelným dusíkem na orné p�d�, od 15. 6. do za�átku období zákazu hnojení

Vysv�tlivky:

A.  max. limit p�ívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha. 

B.  max. limit p�ívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha.

*    použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 1. 10. do za�átku období zákazu hnojení

**  pouze s inhibitorem nitrifikace.
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P�íklad výpo�tu

� Po sklizni ozimé pšenice bylo ve II. aplika�ním pásmu 
aplikováno na podporu rozkladu slámy hnojivo DAM 390, 
v dávce 100 l/ha (39 kg N/ha). Povolená dávka dusíku 
v minerálních hnojivech je 50 kg N/ha (nebo 100 kg N/ha 
v HRUD). Nebylo tedy do�erpáno 11 kg N/ha.

� Nedo�erpané množství dusíku lze p�ípadn� využít ke 
hnojení následující ozimé �epky, bu� op�t v minerálních 
hnojivech (max. 11 kg N/ha) nebo ve hnojivech s rychle 
uvolnitelným N, p�i p�epo�tu zbývající dávky dusíku v pom�ru   
1 : 2 (max. 22 kg N/ha). 

� Kontrolní výpo�et: 39 + 11 = 50 (nebo 39 x 2 + 22 = 100)

Hnojení na slámu a k meziplodinám

� Letní a podzimní hnojení není možné na podporu rozkladu slámy 
luskovin, olejnin a jetelovin p�stovaných na semeno.

� Hnojení na podporu rozkladu slámy se nezapo�ítává do limitu hnojení 
následné plodiny.

� Za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje p�ímé i následné 
hnojení do doby p�edse�ové p�ípravy pro následující ozimou plodinu 
nebo do za�átku období zákazu hnojení (lze tedy zapravit slámu a až 
potom následn� hnojivo).

� Za slámu se obecn� považují stonky a stébla polních plodin sklizených 
za ú�elem produkce semen nebo zrna. Sláma tedy vzniká nap�. i po 
sklizni trav na semeno. 

� Slámou jsou i zbytky po sklizni kuku�ice na zrno, p�íp. po sklizni na 
siláž s vysokým podílem zrna, kdy se rostliny sklízí pod palicemi, p�i 
výši strništ� nad 40 cm. 

� Za meziplodinu je považován i výdrol �epky použitý pro zelené hnojení.

Možnost zm�n za�azení BPEJ

� Metodický postup pro aktualizaci BPEJ vydalo v roce 2011 MZe a
VÚMOP, v.v.i. Praha – Zbraslav, dle vyhlášky �. 327/1998 Sb. 

� Ke stažení: http://www.vumop.cz/sites/File/BPEJ%202011_final_opr.pdf
(lze vyhledat na stránce www.vumop.cz, v rubrice „Aktuality“, k 31.07.2011)

� Možné d�vody pro aktualizaci BPEJ:
– zohledn�ní degrada�ních zm�n p�dy

– zásadní zm�na hydromorfizmu p�dy

– zahájení komplexních pozemkových úprav (KPÚ)

– prokazateln� nesprávné ur�ení BPEJ na základ� existujících podklad�

– oprávn�ný požadavek vlastníka pozemku na zm�nu vymezení BPEJ

� Žádost o aktualizaci:
– zasílají vlastníci nebo nájemci (souhlas, plná moc vlastníka) na místní PÚ

– musí obsahovat zd�vodn�ní námitek k sou�asn� vymezené BPEJ

Portál farmá�e - LPIS

� Tisky

– Nitrátová sm�rnice souhrn – od 1. 8. 2012 
(= za�azení do AP)

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012 
(= konkrétní omezení)

� Informa�ní okno každého PB nebo zem�d�lské parcely, 
na záložce „NS“

Portál farmá�e - LPIS

� Mapa LPIS

Omezení hnojení na travních porostech

Zákaz hnojení trvalých travních porost� na pozemcích 
se zamok�enými p�dami (HPJ 65-76).

Omezení jednorázové dávky N (deficitní p�dy)

� zamok�ené p�dy (HPJ 65-76), pokud byly odvodn�ny meliorací

� m�lké p�dy a p�dy s nevyvinutým p�dním profilem (HPJ 37-39)

� p�dy se sklonitostí nad 7°

P�i používání hnojiv s rychle uvolnitelným N je pak omezena 
jednorázová dávka na 80 kg celkového N/ha a p�i používání 
minerálních hnojiv na 40 kg N/ha. 

Do uvedené dávky se nezapo�ítají výkaly ani mo� zanechané 
hospodá�skými zví�aty p�i pastv� nebo jiném pobytu na pozemku.
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Portál farmá�e - LPIS

� Tisky

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012 

� Informa�ní okno každého PB nebo zem�d�lské parcely, záložka 
„NS“

� Mapa LPIS

Skladovací kapacity pro statková hnojiva

Požadavek na 6-m�sí�ní kapacity pro statková hnojiva - ú�innost

� od roku 2014 (platí i pro podniky �áste�n� za�azené v ZOD)

� od roku 2016 (pro podniky nov� za�azené do ZOD v roce 2012)  

Výjimky

� zavedení výjimky z požadavku na 6-m�sí�ní kapacity
– pro hnoj�vku  (3 m�sí�ní produkce)

– pro tuhá statková hnojiva, která lze uložit na zem�d�lské p�d�

Uložení tuhých statkových nebo tuhých 
organických hnojiv na zem�d�lské p�d�

Co se zm�nilo:

� úprava požadavk� pro výb�r místa k uložení hnoje 

– p�idání zákazu uložení na pís�itých p�dách (platnost od 2012)

� úprava požadavku na 3-m�sí�ní skladování hnoje p�ed 
jeho uložením na zem�d�lské p�d� (platnost od 2014, 
pro nov� za�azené podniky od 2016)

– požadavek platí pouze pro hn�j prasat a skotu

– požadavek neplatí pro
� hn�j z hluboké podestýlky (pokud byl minimáln� 3 týdny ve stáji)

� hn�j z ustájení skotu p�i denním nastýlání nad 6 kg/DJ 

� hn�j koní, ovcí, koz, dr�beže atd.

V�k (m�síce)
Pr�m�rná hmotnost 

(kg/ks)
P�epo�et na DJ 

(DJ/ks)
Spot�eba steliva 

(kg/ks)

telata

0 - 3 75 0,15 0,9

3 - 6 140 0,28 1,7

0 - 6 110 0,22 1,3

mladý skot jalovice býci jalovice býci jalovice býci

6 - 12 230 260 0,46 0,52 2,8 3,1

12 - 18 330 405 0,66 0,81 4,0 4,9

18 - 24 410 510 0,82 1,02 4,9 6,1

12 - 24 365 450 0,73 0,90 4,4 5,4

krávy

nad 24

500 (= 1 DJ) 1,00 6,0

550 1,10 6,6

600 1,20 7,2

650 1,30 7,8

P�íklad (skot): p�epo�et na dobyt�í jednotky, denní spot�eba steliva 6 kg/DJ

Situace ve zranitelných oblastech (ZOD) do 31.12.2013

� Minimální požadavky na sklady (dle vyhlášky �. 274/1998 Sb.) 
– tuhá statková hnojiva …………… 6 m�s. (pokud nejsou ukládána na z.p.)

– kejda …………………......………. 4 m�s.*

– mo��vka, hnoj�vka .…..………… 3 m�s.*
* v ZOD sou�asn� i pro období zákazu hnojení a nep�íznivých podmínek

� Možnost uložení tuhých statkových hnojiv na zem�d�lské p�d�
– ukládání je možné bez p�edchozího skladování (nap�. denní vývoz 

ze stáje na složišt�), pouze na místech vhodných (mimo meliorace, zamok�enou a 
erozn� ohroženou p�du, více než 50 m od vody) a schválených v havarijním plánu, 
maximáln� 12 m�síc� a na stejném míst� za 4 roky

� všechny druhy tuhých statkových hnojiv, pokud je lze uložit na zem�d�lské 
p�d� vhodným zp�sobem (vrstvení do požadované výšky, zabrán�ní odtoku 
hnoj�vky)

– up�esn�ní podmínek od 01.08.2012

� složišt� nesmí být na lehkých pís�itých p�dách 

� není ur�en zp�sob zabrán�ní odtoku hnoj�vky 
(není povinnost hloubit brázdy)

Situace ve zranitelných oblastech (ZOD) od 01.01.2014

� Minimální požadavky na sklady (p�ísn�jší než mimo ZOD) 
– tuhá statková hnojiva …………… 6 m�s. (pokud je nelze uložit na z.p.)

– kejda, mo��vka ………………….. 6 m�s.

– hnoj�vka ………………………….. 3 m�s.*

* v ZOD sou�asn� i pro období zákazu hnojení a nep�íznivých podmínek

� Možnost uložení tuhých statkových hnojiv na zem�d�lské p�d�
– bez p�edchozího skladování (tj. odvoz rovnou ze stáje na místa vhodná a

schválená v havarijním plánu)

� chlévská mrva z ustájení skotu p�i denním stlaní nad 6 kg steliva na 1 DJ

� hn�j z hluboké podestýlky (skot, prasata), pokud je ve stáji déle než 3 týdny

� ostatní neuvedená tuhá statková hnojiva (od koní, ovcí, koz, dr�beže, …)

– až po 3-m�sí�ním skladování ve skladu (hnojišt�)

� hn�j z ustájení prasat 

� hn�j z ustájení skotu p�i denním stlaní max. 6 kg steliva na 1 DJ

� hn�j z hluboké podestýlky (skot, prasata), pokud je ve stáji mén� než 3 týdny
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Hospoda�ení na svažitých pozemcích

Na zem�d�lských pozemcích se sklonitostí nad 7°u vod 
(do 25 m) nesmí být p�stovány široko�ádkové plodiny.

Na zem�d�lských pozemcích s ornou p�dou se sklonitostí 
nad 10° se nesmí hnojit (výjimkou je hn�j a kompost).  

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Hospoda�ení na svažitých pozemcích

P�vodní požadavek NS na provád�ní agrotechnických protierozních
opat�ení na p�dách ohrožených erozí byl zrušen (vymezeno dle HPJ a 
sklonitosti)
Odlišné vymezení erozn� ohrožených pozemk� podle 2. ak�ního programu NS 
bylo v kolizi s nov� vymezenými erozn� ohroženými p�dami dle GAEC 2

Protierozní opat�ení jsou v novém na�ízení vlády nahrazeny požadavky 
GAEC 2 pro mírn� a siln� erozn� ohrožené p�dy (MEO a SEO)

V Portálu farmá�e je nyní eroze �ešena na PB komplexn� (vyhodnocení 
SEO, MEO, svah nad 7°do 25 m od vody v ZOD). K již známým kód�m A1, 
A2, A3, B1, B2, B3 p�ibyl kód N1.

Portál farmá�e - LPIS

� Tisky

– Nitrátová sm�rnice souhrn – od 1. 8. 2012 (kód eroze)

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012 (konkrétní 
omezení)

– Tisk �. 11 – erozní ohroženost PB

� Informa�ní okno každého PB nebo zem�d�lské parcely, záložka 
„NS“

� Mapa LPIS

Hnojení okolo útvar� povrchových vod

� Zachování ochranného 3-metrového nehnojeného pásu
(od b�ehové �áry) – platí pro všechna hnojiva

� Zachování  ochranného 25-metrového pásu na zem�d�lských 
pozemcích se sklonitostí nad 7°, kde nelze používat  tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda, mo��vka, digestát,…)

ochranné pásy (3 m a 25 m) se nevztahují na: 

– statková hnojiva rostlinného p�vodu = skliditelné rostlinné zbytky 
(ochranný pás 3 m) 

– výkaly a mo� zanechané hospodá�skými zví�aty p�i pastv� nebo jiném 
pobytu na pozemku (ochranné pásy 3 a 25 m)

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!
Od roku 2012 je to i sou�ást GAEC 11.

b�ehová 
�ára

3 m 3 m

hranice PB
hranice PB

možné 
hnojení možné 

hnojení 

Portál farmá�e - LPIS

� Tisky

– Nitrátová sm�rnice souhrn – od 1. 8. 2012 (vzdálenost od vody)

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012 (konkrétní omezení)

� Informa�ní okno každého PB nebo zem�d�lské parcely, záložka „NS“

� Mapa LPIS



11:18

8

Diskuze
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LEGISLATIVNÍ P�EDPISY 
K OCHRAN� VOD 

Zm�ny v období 2010 - 2011

Novela zákona o vodách (�. 254/2001 Sb.) v roce 2010
- od roku 2010 se nemusí zkoušet t�snost nadzemních
nádrží na hnojiva, pokud jsou vybaveny havarijní jímkou

- od roku 2010 m�že zkoušet t�snost jen „odborn� zp�sobilá osoba“

- aktuální seznam OZO: http://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti 

Novela havarijní vyhlášky (�. 450/2005 Sb.) v roce 2011
- up�esn�ní „v�tšího rozsahu“ p�i zacházení se závadnými látkami 

- požadavky na kontrolní systém a jeho popis

- stanovení náhradních zp�sob� zkoušení t�snosti (sklady hnojiv)

- up�esn�ní požadavk� na havarijní plán

- stanovení požadavk� na „odborn� zp�sobilou osobu“ 

Zm�ny v roce 2012

Nové na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a ak�ním programu 

(= náhrada za NV �. 103/2003 Sb.)

- zm�ny zranitelných oblastí

- 3. ak�ní program (2012 – 2016)

P�edpokládané zm�ny v roce 2013

Novela vyhlášky �. 274/1998 Sb., o skladování 

a zp�sobu používání hnojiv

- uvedení normativ� obsahu živin pro digestát z BPS

- uvedení normativ� pro separát a fugát po separaci kejdy

- úprava normativ� produkce statkových hnojiv

- úprava normativ� obsahu živin ve statkových hnojivech

- za�azení technologických (odpadních) vod z ŽV

(mlé�nice, dojírny, …) a RV (nap�. mytí brambor) mezi 

„hnojivé látky“ (bez ú�inného obsahu živin, bez požadavk�

na skladovací kapacity, bez zákazu používání v zim� apod.)

� Minerální hnojiva

� Organická hnojiva (nap�. kompost, digestát, výpalky)

� Organominerální hnojiva (nap�. obohacené výpalky)

� Statková hnojiva

– živo�išného p�vodu (hn�j, mo��vka, kejda, dr�beží trus, 
výkaly a mo� na pastv� nebo p�i jiném pobytu zví�at na z.p., …)

– rostlinného p�vodu (sláma, chrást, zelené hnojení, tráva, 
silážní š�ávy, …)

� Upravené kaly z �OV       (vyhláška �. 382/2001 Sb.)

� Sedimenty z rybník� atd. (vyhláška �. 257/2009 Sb.)

Hnojiva a další hnojivé látky Pr�m�rný p�ívod živin do p�dy v �R hnojením
(v kg �.ž. na 1 ha využité z.p. podle �SÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011)
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Exkrementy zví�at, hn�j, kejda apod. nejsou odpadem:

� pokud jsou používány p�ímo ke hnojení 
(a to i na pozemcích jiného podniku)

� pokud jsou vstupní surovinou pro proces výroby 
bioplynu, pro kompostování nebo jiné zpracování 
na organická hnojiva

(Metodický pokyn �. 12, V�stník MŽP, ro�. XVIII, 
�ástka 8-9, 2008, p�íloha �. 3, str. 16) 

Nyní již uvedeno v novele zákona o odpadech.

Statkové hnojivo   x odpad
Vyhláška �. 474/2000 Sb., o stanovení 
požadavk� na hnojiva

� digestát obecn� = organické hnojivo,
vzniklé anaerobní fermentací p�i výrob�
bioplynu

� digestát jako typové organické hnojivo = 
digestát vyrobený výhradn� ze statkových 
hnojiv a objemných krmiv anaerobní 
fermentací 
– typ 18.1.e (p�íloha �. 3 vyhlášky) 

� min. 25 % spalitelných (org.) látek v sušin�

� min. 0,6 % N v sušin�

Definice digestátu

Za�azení digestátu z BPS a produkt� po separaci 
digestátu �i kejdy pro ú�ely nitrátové sm�rnice

• Digestát, fugát = hnojivo s rychle uvolnitelným 
dusíkem (C : N pod 10)
- rychle ú�inné hnojivo, velká �ást 
dusíku v minerální form�, v lét� �i 
na podzim nutno aplikovat se slámou
apod. pro vyrovnání pom�r� C : N

• Separát = hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem 
(pokud je pom�r C : N roven nebo vyšší než 10)

Legislativní požadavky na uvedení 
digestátu do ob�hu 
a pro použití ke hnojení

- registrace

- ohlášení

- žádný požadavek

Registrace, ohlášení digestátu 

Zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech 

Požadavky zákona 
z pohledu 
provozovatele BPS 
nebo uživatele p�dy

Digestát vyrobený výhradn�  
ze statkových hnojiv nebo 

objemných krmiv

Digestát vyrobený 
i z jiných surovin 
než ze statkových 

hnojiv nebo 
objemných krmivodpovídá typu 

18.1 e)
neodpovídá 

typu 18.1 e)

Uvedení do ob�hu 
(§ 3, odst. 1, písm. a) 

ohlášení registrace registrace

Použití na zem�d�lské 
p�d� a lesních 
pozemcích
(§ 9, odst. 4)

- - registrace !!!

Podmínky pro dotace - kontrola 
podmín�nosti („cross compliance“)

1) Zákonné požadavky na hospoda�ení  („SMR“)

- první �ást od 01.01.2009 (ochrana prost�edí, …)

- druhá �ást od 01.01.2011 (ochrana rostlin atd.)

2) Podmínky dobrého zem�d�lského 

a environmentálního stavu („GAEC“)

- v �R uplatn�ny již od 01.05.2004
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Kontrola podmín�nosti – GAEC Dobrý zem�d�lský a environmentální stav

Podmínky GAEC v �R od 2010
Nové standardy GAEC v �R platí od 01.01.2010

Vyjímkou je standard �. 11 („nehnojený pás 3 m u vody“), 
který platí od 01.01.2012 (ale ve zranitelných oblastech 
nitrátové sm�rnice a v AEO PRV již platil í p�edtím)

Vyšlo na�ízením vlády �. 479/2009 Sb. (p�íloha �. 3)

Novela od 01.01.2011 - na�ízením vlády �. 369/2010 Sb.

2.

Žadatel na ploše p�dního bloku (dílu) ozna�ené 
v evidenci p�dy jako p�da

a) siln� erozn� ohrožená, zajistí, že se nebudou p�stovat 
široko�ádkové plodiny kuku�ice, brambory, �epa, bob setý, sója 
a slune�nice; porosty obilnin a �epky olejné na takto ozna�ené 
ploše budou zakládány s využitím p�doochranných technologií; 
v p�ípad� obilnin nemusí být dodržena podmínka 
p�doochranných technologií p�i zakládání porost� pouze 
v p�ípad�, že budou p�stovány s podsevem jetelovin,

b) mírn� erozn� ohrožená, zajistí, že široko�ádkové plodiny
kuku�ice, brambory, �epa, bob setý, sója a slune�nice budou 
zakládány pouze s využitím p�doochranných technologií
(platí od 1.7.2011).

3.

Žadatel na minimáln� 20 % jím užívané vým�ry p�dních blok�
(díl�) s kulturou „orná p�da“, vztažené k celkové vým��e tohoto 
druhu kultury užívané žadatelem k 31. kv�tnu p�íslušného 
kalendá�ního roku v evidenci p�dy, zajistí každoro�n�:

a) aplikování tuhých statkových hnojiv, tuhých organických 
hnojiv v minimální dávce 25 t/ha, s výjimkou tuhých statkových 
hnojiv z chovu dr�beže, kde sta�í 4 t/ha. P�i pln�ní podmínky 
zapravením ponechaných produkt� p�i p�stování rostlin
(nap�. sláma) není minimální dávka stanovena;  nebo

b) pokrytí tohoto procenta vým�ry, pop�. jeho odpovídající �ásti, 
v termínu minimáln� od 31.5. do 31.7. p�íslušného kalendá�ního 
roku porostem jedné z následujících plodin, pop�. jejich sm�sí: 
jeteloviny, vikev hu�atá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, 
lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze 
zakládat i jako podsev do krycí plodiny, pop�. jako sm�si
s travami (zastoupení trav v porostu do 50 %). 

4. Žadatel nebude na jím užívaném p�dním bloku (dílu) pálit 
bylinné zbytky.

5. Žadatel nebude na jím užívaném p�dním bloku (dílu) provád�t 
agrotechnické zásahy, pokud je p�da zaplavená nebo 
p�esycená vodou, s výjimkou sklizn� plodiny a pln�ní bodu 7. 

6. Žadatel nezruší ani nepoškodí krajinné prvky a druh 
zem�d�lské kultury „rybník“. Výjimka – se souhlasem 
p�íslušného orgánu.

7. Žadatel zajistí na jím užívaném p�dním bloku (dílu) regulaci 
rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na n�m v pr�b�hu 
p�íslušného kalendá�ního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo 
odkvetlé rostliny tohoto druhu. Zárove� zajistí regulaci rostlin 
bolševníku velkolepého tak, aby výška t�chto rostlin nep�esáhla 
70 cm v pr�b�hu p�íslušného kalendá�ního roku. 

8. Žadatel nezm�ní na jím užívaném p�dním bloku (dílu) druh 
zem�d�lské kultury „travní porost“ na druh zem�d�lské kultury 
„orná p�da“.

9. Žadatel zajistí, aby se po 31.10. na p�dním bloku (dílu) s 
kulturou „travní porost“ nenacházel porost vyšší než 30 cm, 
pokud jiný právní p�edpis nestanoví jinak. 

10. Žadatel, který využívá zavlažování a je zárove� vlastníkem 
nebo provozovatelem zavlažovací soustavy, p�edloží pro tento 
ú�el platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami v souladu s jiným právním p�edpisem.

11. Žadatel na jím užívaném p�dním bloku (dílu) sousedícím s 
útvarem povrchových vod zachová ochranný pás nehnojené 
p�dy o ší�ce nejmén� 3 m od b�ehové �áry, pokud jiný právní 
p�edpis nestanoví jinak. Ú�innost bodu 11 je od 1.1.2012.
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Kontrola podmín�nosti 
– zákonné požadavky (ochrana vod)

SMR 2: Ochrana podzem. vod p�ed zne�išt�ním 
nebezpe�nými látkami (sm�rnice Rady 80/68/EHS) 

„Nebezpe�né závadné látky“, dále jen „nebezpe�né látky“, 
se kterými se zachází v zem�d�lství, jsou zejména: 
- minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín, ...),
- p�ípravky na ochranu rostlin,
- minerální dusíkatá a fosfore�ná hnojiva 
(jednosložková, vícesložková),

- organická, p�íp. organominerální hnojiva a jejich 
výluhy (digestát z bioplynových stanic, komposty 
a jejich výluhy,...),

- statková hnojiva (hn�j, kejda, mo��vka, hnoj�vka, 
silážní š�ávy,...).

Ochrana podzemních vod

Uplatn�ní sm�rnice Rady 80/68/EHS v �R:

� Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách 
– § 39 „závadné látky“

� Vyhláška �. 450/2005 Sb. (havarijní) 

� Vyhláška �. 274/1998 Sb., o skladování a 
zp�sobu používání hnojiv

� Vyhláška �. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby

1. Nedošlo p�i zacházení s nebezpe�nými látkami k jejich vniknutí 

do povrchových �i podzemních vod nebo k ohrožení jejich prost�edí? 

2. Jsou sklady nebezpe�ných látek vhodné z hlediska ochrany vod? 

3. Jsou nejmén� jednou za p�t let, pokud není technickou normou nebo

výrobcem stanovena lh�ta kratší, provád�ny zkoušky t�snosti potrubí 

a nádrží ur�ených pro skladování ropných látek? 

4. Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém 

pro zjiš�ování úniku skladovaných ropných látek? 

Ochrana podzemních vod p�ed zne�išt�ním 
nebezpe�nými látkami (sm�rnice Rady 80/68/EHS)

Kontrolní otázky c-c, 2009 kontrola �IŽP (od 2010 ÚKZÚZ)
Zákon �. 254/2001 Sb. o vodách

(novela zákonem �. 150/2010 Sb.)

§ 39 „Závadné látky“

(1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani d�lními 

vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je 

povinen u�init p�im��ená opat�ení, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prost�edí.

Závadné látky = hnojiva (minerální, organická, statková), 
pesticidy, PHM, …

Obecné požadavky – ochrana vod
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§ 39 (2)
Když uživatel závadných látek zachází s t�mito látkami ve v�tším 
rozsahu (= limity ve vyhl. 450/2005) nebo kdy zacházení s nimi je 
spojeno se zvýšeným nebezpe�ím pro povrchové nebo podzemní 
vody, má uživatel závadných látek povinnost �init tato opat�ení:

- vypracovat plán opat�ení pro p�ípady havárie („havarijní plán“) 

a p�edložit jej ke schválení p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu; 

m�že-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných

látek se správcem vodního toku, kterému p�edá jedno vyhotovení

havarijní vyhláška MŽP �. 450/2005 Sb. 
- novela �. 175/2011 Sb.

- provád�t záznamy o provedených opat�eních a tyto záznamy

uchovávat po dobu 5 let.

§ 39 (4) pokra�ování

- nejmén� 1 x za 6 m�síc� kontrolovat (vizuáln�) sklady a skládky, 

v�. výstup� kontrolního systému (zápis do provozního deníku), 

bezodkladn� provád�t jejich v�asné opravy

- nejmén� 1 x za 5 let zkoušet t�snost potrubí, nádrží (pokud nejsou 

v záchytných vanách) a prost�edk� pro dopravu nebezpe�ných látek, 

prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby

- vybudovat a provozovat kontrolní systém

- sklady musí být zabezpe�eny nepropustnou úpravou proti úniku 

závadných látek do podzemních vod

- nov� budované stavby musí být zajišt�ny proti nežádoucímu úniku 

t�chto látek p�i hašení požáru

NOVELA 

„HAVARIJNÍ VYHLÁŠKY“ 

(vyhl. �. 450/2005 Sb., 

novela �. 175/2011 Sb.)

(ú�innost zm�n od 1.7.2011)

Nakládání se závadnými látkami 
ve v�tším rozsahu

� zacházení se závadnou látkou v kapalném skupenství 
v celkovém množství nad 1 000 l nebo v p�enosných 
k tomu ur�ených obalech v celkovém množství nad 2 000 l 

� zacházení s pevnou závadnou látkou v celkovém množství 
nad 2 000 kg 

� platí „v kterémkoliv okamžiku“

� o zacházení ve v�tším rozsahu se nejedná p�i zacházení  
s hnojivy a prost�edky na ochranu rostlin p�i jejich p�ímé 
aplikaci

Zacházení se závadnými látkami, které je 
spojeno se zvýšeným nebezpe�ím pro vody

Oblasti �i místa se zvýšeným nebezpe�ím pro vody

� ochranná pásma vodních zdroj�

� ochranná pásma p�írodních lé�ivých zdroj�

� záplavová území

� blízkost kanaliza�ních šachet a vpustí vyúst�ných 
do ve�ejné kanalizace nebo povrchových vod

Zacházení se závadnými látkami, které je 
spojeno se zvýšeným nebezpe�ím pro vody

� nebezpe�né závadné látky: kapalné nad 250 l
(v p�enosných obalech nad 300 l), pevné nad 300 kg

� o zacházení spojené se zvýšeným nebezpe�ím pro vody 
se nejedná p�i zacházení s hnojivy a prost�edky 
na ochranu rostlin p�i jejich p�ímé aplikaci

� platí „v kterémkoliv okamžiku“
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Kontrolní systém pro zjiš�ování úniku 
závadných látek

� je povinen vybudovat a provozovat každý, kdo zachází 
s nebezpe�nou a zvláš� nebezpe�nou závadnou látkou 
nebo kdo zachází se závadnými látkami ve v�tším 
rozsahu nebo zachází se závadnými látkami p�i  
zvýšeném nebezpe�ím pro vody

� �etnost vlastních kontrol je min. 1x za 6 m�síc�, jsou 
vedeny záznamy o t�chto kontrolách a na vyžádání 
p�edloženy kontrolnímu orgánu

� kontrolní systém musí být popsán v havarijním plánu 
(pokud uživatel závadných látek není povinen 
zpracovávat  havarijní plán, vede provozní dokumentaci 
o zacházení se závadnými látkami)

Zp�soby kontrolního systému

� technické zjiš�ování t�snosti sklad� a potrubí  
(zabudovaný kontrolní systém)

� zjiš�ování p�ítomnosti závadné látky v okolí skladu

� m��ení hladiny závadné látky

� senzorická kontrola t�snosti

Provád�ní zkoušek t�snosti

� dle technických norem – v�tšinou není aplikovatelné 

pro zem�d�lské stavby, norma neexistuje

� v zem�d�lství z provozních d�vod� v�tšinou nelze 

provád�t p�ímou zkoušku t�snosti vhodným zkušebním 

médiem nebo jiným zp�sobem dle norem

� proto se v sou�asnosti zkoušky t�snosti v t�chto provozech 

v minulém období ze strany �IŽP obecn� nevyžadovaly

� ale nyní je to již ošet�eno novelou vyhlášky �. 450/2005 Sb.

Provád�ní zkoušek t�snosti 

� m�že provád�t pouze odborn� zp�sobilá osoba (OZO)

� nejprve musí být posouzen stav a funk�nost nádrží 
a potrubí

� následuje posouzení výstup� kontrolního systému

� vlastní provedení zkoušek t�snosti

– podle norem, pokud existují

� p�ímým zp�sobem (nap�. napln�ní vhodným  
médiem)

� nep�ímým zp�sobem (nap�. defektoskopie)

– náhradním zp�sobem, pokud zkoušku t�snosti nelze 
z provozních d�vod� provést

Provád�ní zkoušek t�snosti 

Náhradní zp�sob:

v p�ípad�, že z provozních d�vod� nelze zkoušku t�snosti 
provést, lze ji nahradit dalším nep�ímým zp�sobem 
(u zapušt�ných staveb) 

- kontrolou výstupu technického 
kontrolního systému (OZO = technik) nebo 

- zjišt�ním a vyhodnocením podzemní vody 
nebo p�dy v okolí za�ízení (OZO = hygrolog)

Náležitosti havarijního plánu

� popis uživatele závadných látek

� ucelená provozní území (nap�. provozní území chovu 
prasat, provozní území uložení hnoje na zem�d�lské 
p�d�….)

� údaje o vlastníkovi neplatí pro ucelené provozní území 
obsahující místa k uložení tuhých statkových hnojiv na 
zem�d�lské p�d�
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Náležitosti havarijního plánu - pokra�ování

� popis za�ízení, ve kterých se se závadnými látkami 
zachází, v�etn� schématického zákresu, popis cesty 
havarijního odtoku, možnosti vzniku havárie – možnost 
uvedení odleh�ovacích ploch pro vývozy nap�. kejdy 
v p�ípad� provozní havárie

� seznam a popis závadných látek, pr�m�rné a nejvyšší 
množství závadných látek, se kterými se nakládá, 
u statkových hnojiv ro�ní produkce

� popis ohrožení objekt� i okolního prost�edí, v p�ípad�
uložení hnoje na z.p. informace o vhodnosti místa uložení 
(na základ� map LPIS – v novele bude odkaz)

SMR 3: Používání upravených kal� na 
zem�d�lské p�d� (sm�rnice Rady 86/278/EHS)

Základní okruhy opat�ení:

- Povinnost zpracování Programu použití kalu 
a jeho p�edání osob�, která kal používá

- Omezení použití kalu na vymezených plochách, 
zákaz použití

- Podmínky pro správné použití kal� na zem�d�lské p�d�

Používání kal� z �OV v zem�d�lství

Uplatn�ní sm�rnice Rady 86/278/EHS v �R:

� Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech 

– § 32 definice kal� z �OV (kal = odpad)

– § 33 používání kal� v zem�d�lství  

� Vyhláška �. 382/2001 Sb. (kalová)

� Zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9)

� Vyhláška �. 274/1998 Sb., o skladování a zp�sobu 
používání hnojiv (hlášení na ÚKZÚZ nejmén� 14 dní 
p�ed použitím kal�, evidence používání)

Používání upravených kal� na zem�d�lské p�d�
(sm�rnice Rady 86/278/EHS)

Kontrolní otázky c-c, kontroluje ÚKZÚZ

1. Bylo používání kal� podloženo zpracovaným Programem použití 

upravených kal� na zem�d�lské p�d�?

2. Byl dodržen zákaz použití kalu?

3. Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha?  

4. Byly na zem�d�lské p�d� použity upravené kaly spl�ující mezní 

hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvk� a jejich použití

nemohlo vést ke vzniku škody na zem�d�lské p�d� nebo na okolních 

pozemcích? 

5. Je soustavn� a �ádn� vedena evidence o upravených kalech použitých

na zem�d�lské p�d�? 

SMR 4: Ochrana vod p�ed dusi�nany ze 
zem�d�lských zdroj� (sm�rnice Rady 91/676/EHS)

Nitrátová sm�rnice požaduje: 

1. vymezit zranitelné oblasti
=  kde kontaminace podzemních a povrchových vod 
dusi�nany již p�esáhla nebo by mohla p�esáhnout 
stanovenou mez koncentrace dusi�nan� ve výši 50 mg/l

2. p�ipravit zásady správné zem�d�lské praxe
= nepovinná opat�ení pro zem�d�lce na celém území, 
vedoucí ke snížení obsahu dusi�nan� ve vodách  

3. p�ipravit ak�ní program
= povinná opat�ení pro zem�d�lce ve zranitelných 
oblastech, pro snížení obsahu dusi�nan� ve vodách 

Nitrátová sm�rnice

Uplatn�ní sm�rnice Rady 91/676/EHS v �R:

� Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách 
– § 33 zranitelné oblasti, ak�ní program

� Na�ízení vlády �. 262/2012 Sb. 
(p�vodn� NV 103/2003 Sb.) 

� Zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech 
(§ 9: zákaz hnojení na sníh, zamrzlou, 
zaplavenou nebo p�emok�enou p�du; 
požadavek rovnom�rného hnojení)
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Zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9) 

Hnojiva nesm�jí být používána na zem�d�lské p�d� a lesních 
pozemcích, pokud

- jejich vlastnosti neumož�ují rovnom�rné pokrytí pozemku,

- zp�sob jejich použití nevede k rovnom�rnému pokrytí 
pozemku,

- jejich použití m�že vést k poškození fyzikálních, 
chemických nebo biologických vlastností zem�d�lské p�dy, 
lesního pozemku nebo pozemk� sousedících s tímto 
pozemkem, pop�ípad� i jeho širšího okolí,

- p�da, na kterou mají být použity, je

1. zaplavená,

2. p�esycená vodou,

3. pokrytá vrstvou sn�hu vyšší než 5 cm, nebo

4. promrzlá tak, že povrch p�dy do hloubky 5 cm 
p�es den nerozmrzá

Nové na�ízení vlády k nitrátové sm�rnici

Na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a ak�ním programu

� ú�innost na�ízení od 01.08.2012 

� revize zranitelných oblastí (ZOD)
– vy�azení 4 k.ú.

– za�azení 234 k.ú.

� opat�ení 3. ak�ního programu
– úpravy opat�ení (zákaz hnojení, limity k plodinám, 

synchronizace protierozních opat�ení s GAEC 2, …)

� všechny informace na webu: www.nitrat.cz

okr. KROM��ÍŽ

Ba�ice 601047
Bílany 604038
Karolín u Sulimova 759473
Kvasice 678180
Nová D�dina 705039
Skaštice 748226
St�ížovice u Kvasic 758132
Sulimov 759481
T�šnovice 766798
Trávník 766810

p�idané ZOD – ZLÍNSKÝ KRAJ

okr. UHERSKÉ HRADIŠT�

Chylice 716189
Kva�ice 773115
Nedakonice 702145

Monitoring vod – www.nitrat.cz
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Opat�ení ak�ního programu

1. Období zákazu hnojení
2. Omezení hnojení (zp�soby, limity)
3. Zákaz hnojení p�i nevhodných podmínkách, požadavek

na rovnom�rné hnojení (p�evzato ze zákona o hnojivech)
4. Limit 170 kg N/ha – pouze org. N živo�išného p�vodu
5. Skladování statkových hnojiv
6. Hospoda�ení na svažitých pozemcích
7. Hnojení okolo vod

Úpravy opat�ení byly provedeny na základ� p�ipomínek Evropské 
komise, výsledk� monitoringu ak�ního programu v praxi a nových 
výzkumných poznatk�.

P�sobnost ak�ního programu

� Ak�ní program se vztahuje na zem�d�lské pozemky v ZOD 
(„zem�d�lský pozemek“: plocha s jednou plodinou = PB/DPB nebo  
�ást PB/DPB, lze ú�elov� vymezit i jako „zem�d�lskou parcelu“ 
v LPIS Portálu farmá�e) – ale �ást p�evzata do podmínek AEO, pak 
platí i mimo ZOD, jako „minimální požadavky na používání hnojiv“

� Výpo�et limitu 170 kg org. N živo�išného p�vodu na 1 ha podniku –
všechna zem�d�lská p�da (vhodná ke hnojení), a to i mimo ZOD

� Ak�ní program se nevztahuje na hnojení rybník�

� Ak�ní program se nevztahuje na p�stování plodin ani 
na používání a skladování hnojiv pro ú�ely výzkumu, vývoje a 
pokusnictví

� Požadavky na skladovací kapacity pro statková hnojiva od roku 

2014 se vztahují i na podniky, které se nacházejí v ZOD �áste�n�

Terminologie ak�ního programu

Rozd�lení dusíkatých hnojivých látek:

� Minerální hnojiva (MH)

� Hnojiva s rychle uvolnitelných dusíkem (HRUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná – kejda a fugát pro její separaci, mo��vka, 
hnoj�vka, dr�beží trus, dr�beží podestýlka, výkaly a mo� na pastv�

Organická hnojiva – podle pom�ru C:N (menší než 10)

� Hnojiva s pomalu uvolnitelných dusíkem (HPUD)
Statková hnojiva – vyjmenovaná – hn�j, separát po separaci kejdy

Organická hnojiva – podle pom�ru C:N (10 a více)

� Skliditelné rostlinné zbytky

� Upravené kaly �OV

Kontrola Ak�ního programu NS

� Sou�asný AP NS: 19 kontrolních bod�
(kontroluje ÚKZÚZ a �IŽP)

� Cross-compliance: 7 kontrolních bod�

� P�evzaté do AEO PRV: 6 kontrolních bod�
(„minimální požadavky na používání hnojiv“  
- p�íloha �. 3 na�ízení vlády �. 79/2007 Sb.)

Ochrana vod p�ed zne�išt�ním dusi�nany 

Kontrolní otázky c-c, kontroluje ÚKZÚZ

1. Zákaz hnojení p�es zimu. 

2. Limity hnojení jednotlivých plodin.

3. Limit 170 kg dusíku živo�išného p�vodu v pr�m�ru na hektar ro�n�.

4. Sklady na minimáln� 4-m�sí�ní produkci kejdy a 3-m�sí�ní produkci mo��vky a 

hnoj�vky (p�i doložitelném uvedení do ob�hu nebo jiném využití na 2-m�sí�ní

produkci), dostate�né pro uskladn�ní v období zákazu hnojení.

5. Nep�stovat široko�ádkové plodiny (kuku�ice, slune�nice, sója, bob, brambory apod.) 

na pozemcích se sklonem nad 7°, které sousedí s útvary povrchových vod.

6. Ochranné nehnojené pásy v ší�ce 3 m od b�ehové �áry útvar� povrchových vod.

7. Nehnojit na p�du p�esycenou vodou, pokrytou vrstvou sn�hu vyšší než

5 cm nebo promrzlou tak, že povrch p�dy do hloubky 5 cm p�es den 

nerozmrzá. 

Období zákazu hnojení

Závisí na:
� za�azení zem�d�lského pozemku do klimatického regionu
� za�azení hnojiva do skupiny (HRUD, HPUD, MH)
� zem�d�lské kultu�e a p�stované plodin�

Co se zm�nilo:
� posunutí za�átku období zákazu pro minerální hnojiva o 14 dní

sm�rem do podzimu (výjimka pro �epku a oz. pšenici = beze zm�ny)
� posun pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem - odklad do 2014

(výjimka na hnojení po sklizni kuku�ice na zrno = beze zm�ny)
� zavedení období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným

dusíkem na trvalých travních porostech
� posunutí za�átku a konce období zákazu používání hnojiv s pomalu

uvolnitelným dusíkem (zejména hn�j) a upravených kal� o 14 dní
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Zem�d�lský pozemek s p�stovanou plodinou 
nebo p�ipravený pro založení porostu plodiny

Období zákazu hnojení

Plodina nebo kultura Klimatický region* Hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem

Minerální dusíkatá 
hnojiva 

Plodiny na orné p�d�

(mimo travních a 

jetelovinotravních porost�), 

trvalé kultury

0 - 5
15. 11. - 31. 1.

(1. 11. – 31. 1. ***)

1. 11. - 31. 1.

(pro oz.�epku a oz.pšenici)                      

15. 10. – 31. 1.        

(pro ostatní plodiny)

6 - 9
5. 11. - 28. 2.

(15. 10. – 28. 2. ***)

15. 10. - 15. 2.

(pro oz.�epku a oz.pšenici)            

1. 10. – 15. 2.        

(pro ostatní plodiny)

Travní (jetelovinotravní) 

porosty na orné p�d�, 

trvalé travní porosty

0 - 5
15. 11. - 31. 1.

(1. 11. – 31. 1. ***)
1. 10. - 28. 2.

6 - 9
5. 11. - 28. 2.

(15. 10. – 28. 2. ***)
15. 9. - 15. 3.

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem** na orné p�d� je zakázáno v období  1. 6. – 31. 7. (toto ustanovení 

neplatí v p�ípad� následného p�stování ozimých plodin a meziplodin) a v období 15.12. - 15.2.

Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem na trvalých travních porostech je zakázáno v období 15.12. – 15.2.

*      první �íslice kódu bonitované p�dn� ekologické jednotky     **    platí i pro upravené kaly 

***  termíny platné od 1.1.2014 (nevztahuje se na hnojení po kuku�ici p�stované na zrno)

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Období zákazu hnojení

Limity hnojení k jednotlivým plodinám

Do limitu hnojení se zapo�ítává: 
� celkový dusík z minerálních hnojiv
� p�ímo využitelný dusík (v 1. roce p�sobení), tj.

- 40 % celkového N ze hnojiv s pomalu uvolnitelným N 
(v�. separátu z kejdy nebo z digestátu) a upravených kal�

- 60 % celkového N ze hnojiv s rychle uvolnitelným N 
(krom� kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice)

- 70 % celkového N z kejdy prasat (nebo fugátu) a digestátu 
z bioplynové stanice (nebo fugátu) 

Do limitu hnojení se nezapo�ítává:
� následn� využitelný dusík (ve 2. roce p�sobení)
� dusík použitý k podpo�e rozkladu slámy
Limity se u v�tšiny plodin hodnotí za tzv. hospodá�ský rok

Plodina

Limit 
hnojení

v kg 
N/ha

Výnos hlavního produktu (t) stanovený 
dle koeficientu pot�eby N na 1 t 

hlavního produktu a p�íslušného 
množství vedlejšího produktu 

pšenice ozimá                       190 7,7

pšenice jarní                         120 5,5

žito ozimé                                          120 6,0

je�men ozimý                  140 6,7

je�men jarní                      110 6,0

oves                                               120 4,8

triticale                                 140 6,1

kuku�ice na zrno                 230 11,0

luskoviny                                                 30

brambory sadbové                   140 30,0

brambory ostatní          180 40,0

brambory rané  120 25,0

cukrovka                                   210 70,0

krmná �epa                             150 70,0

�epka ozimá                                          230 4,5

slune�nice                          140 2,9

mák                                                   85 1,2

len                                               80 2,0

kuku�ice na siláž                   230 60,0

jetel**                                                  40

vojt�ška**                                         40

trávy na orné p�d�               200

zelí 250

kv�ták 220

brokolice, mrkev 200

kapusta hlávková, celer bulvový 180

kedluben, zelí pekingské, kapusta 
r�ži�ková, 

150

cibule kuchy�ská, pór pravý, 
pažitka pravá, okurky salátové, 
petržel zahradní na�ová

120

okurky nakláda�ky, špenát setý, 
salát hlávkový, pasti�ák setý, 
paprika zeleninová, raj�ata 

100

�edkvi�ka, �epa salátová, kuku�ice 
cukrová, petržel zahradní ko�enová

80

kopr vonný, hrách zahradní, fazol 
obecný

60

�esnek 30

trvalé travní porosty 160

Omezení letního a podzimního hnojení

Závisí na: 
� za�azení zem�d�lského pozemku do aplika�ního pásma (dle BPEJ)
� za�azení hnojiva do skupiny (týká se pouze HRUD a MH)
� p�stované plodin�, založené po 15. �ervnu (sláma hnojená na podporu jejího

rozkladu je v tomto p�ípad� na úrovni plodiny) 

Co se zm�nilo:

� úprava limit� ve II. a III. aplika�ním pásmu v p�ípad� hnojení k ozimé
plodin�, následující po jiné p�edplodin� než je obilnina

� možné je d�lení dávek a jejich kombinace mezi zp�soby hnojení se stejnými 
limity nebo mezi MH (sloupec A) a HRUD (sloupec B), v  pom�ru N 1 : 2

� jednotlivé limity uvedené v tabulce nelze s�ítat; pouze p�i použití 
hnojiv k podpo�e rozkladu slámy je navíc možné použít do 20 kg N/ha 
ke hnojení ozimých plodin následujících po obilnin�

Podmínka hnojení I. 
aplika�ní 

pásmo

II. 
aplika�ní 

pásmo

III. aplika�ní pásmo

a) p�dy se st�edním 
rizikem infiltrace

b) p�dy s vysokým 
rizikem infiltrace

A B A B A B A B

k ozimé plodin� následující po 

obilnin�

60 120 50 100 40 80 20 0

k ozimé plodin� následující po jiné 

p�edplodin� než je obilnina

40 80 30 60 15 0 15 0

k meziplodinám, s výjimkou 

�istých porost� jetelovin a luskovin 

nebo k podpo�e rozkladu slámy, s 

výjimkou slámy luskovin, olejnin a

jetelovin p�stovaných na semeno

60 120 50 100 40 80 0 80

pro následné jarní plodiny* 0 120 0 100 0 100** 0 0

Zp�soby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle 
uvolnitelným dusíkem na orné p�d�, od 15. 6. do za�átku období zákazu hnojení

Vysv�tlivky:

A.  max. limit p�ívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha. 

B.  max. limit p�ívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha.

*    použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 1. 10. do za�átku období zákazu hnojení

**  pouze s inhibitorem nitrifikace.

Možnost zm�n za�azení BPEJ

� Metodický postup pro aktualizaci BPEJ vydalo v roce 2011 MZe a
VÚMOP, v.v.i. Praha – Zbraslav, dle vyhlášky �. 327/1998 Sb. 

� Ke stažení: http://www.vumop.cz/sites/File/BPEJ%202011_final_opr.pdf
(lze vyhledat na stránce www.vumop.cz, v rubrice „Aktuality“, k 31.07.2011)

� Možné d�vody pro aktualizaci BPEJ:
– zohledn�ní degrada�ních zm�n p�dy

– zásadní zm�na hydromorfizmu p�dy

– zahájení komplexních pozemkových úprav (KPÚ)

– prokazateln� nesprávné ur�ení BPEJ na základ� existujících podklad�

– oprávn�ný požadavek vlastníka pozemku na zm�nu vymezení BPEJ

� Žádost o aktualizaci:
– zasílají vlastníci nebo nájemci (souhlas, plná moc vlastníka) na místní PÚ

– musí obsahovat zd�vodn�ní námitek k sou�asn� vymezené BPEJ
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Omezení hnojení na travních porostech

Zákaz hnojení trvalých travních porost� na pozemcích 
se zamok�enými p�dami (HPJ 65-76).

Omezení jednorázové dávky N (deficitní p�dy)

� zamok�ené p�dy (HPJ 65-76), pokud byly odvodn�ny meliorací

� m�lké p�dy a p�dy s nevyvinutým p�dním profilem (HPJ 37-39)

� p�dy se sklonitostí nad 7°

P�i používání hnojiv s rychle uvolnitelným N je pak omezena 
jednorázová dávka na 80 kg celkového N/ha a p�i používání 
minerálních hnojiv na 40 kg N/ha. 

Do uvedené dávky se nezapo�ítají výkaly ani mo� zanechané 
hospodá�skými zví�aty p�i pastv� nebo jiném pobytu na pozemku.

Skladovací kapacity pro statková hnojiva

Požadavek na 6-m�sí�ní kapacity pro statková hnojiva - ú�innost

� od roku 2014 (platí i pro podniky �áste�n� za�azené v ZOD)

� od roku 2016 (pro podniky nov� za�azené do ZOD v roce 2012)  

Výjimky

� zavedení výjimky z požadavku na 6-m�sí�ní kapacity
– pro hnoj�vku  (3 m�sí�ní produkce)

– pro tuhá statková hnojiva, která lze uložit na zem�d�lské p�d�

Uložení tuhých statkových nebo tuhých 
organických hnojiv na zem�d�lské p�d�

Co se zm�nilo:

� úprava požadavk� pro výb�r místa k uložení hnoje 

– p�idání zákazu uložení na pís�itých p�dách (platnost od 2012)

� úprava požadavku na 3-m�sí�ní skladování hnoje p�ed 
jeho uložením na zem�d�lské p�d� (platnost od 2014, 
pro nov� za�azené podniky od 2016)

– požadavek platí pouze pro hn�j prasat a skotu

– požadavek neplatí pro
� hn�j z hluboké podestýlky (pokud byl minimáln� 3 týdny ve stáji)

� hn�j z ustájení skotu p�i denním nastýlání nad 6 kg/DJ 

� hn�j koní, ovcí, koz, dr�beže atd.

Skladování tuhých statk. a org. hnojiv - detail

Hospoda�ení na svažitých pozemcích

Na zem�d�lských pozemcích se sklonitostí nad 7°u vod 
(do 25 m) nesmí být p�stovány široko�ádkové plodiny.

Na zem�d�lských pozemcích s ornou p�dou se sklonitostí 
nad 10° se nesmí hnojit (výjimkou je hn�j a kompost).  

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!

Hospoda�ení na svažitých pozemcích

P�vodní požadavek NS na provád�ní agrotechnických protierozních
opat�ení na p�dách ohrožených erozí byl zrušen (vymezeno dle HPJ a 
sklonitosti)
Odlišné vymezení erozn� ohrožených pozemk� podle 2. ak�ního programu NS 
bylo v kolizi s nov� vymezenými erozn� ohroženými p�dami dle GAEC 2

Protierozní opat�ení jsou v novém na�ízení vlády nahrazeny požadavky 
GAEC 2 pro mírn� a siln� erozn� ohrožené p�dy (MEO a SEO)

V Portálu farmá�e je nyní eroze �ešena na PB komplexn� (vyhodnocení 
SEO, MEO, svah nad 7°do 25 m od vody v ZOD). K již známým kód�m A1, 
A2, A3, B1, B2, B3 p�ibyl kód N1.
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Hnojení okolo útvar� povrchových vod

� Zachování ochranného 3-metrového nehnojeného pásu
(od b�ehové �áry) – platí pro všechna hnojiva

� Zachování  ochranného 25-metrového pásu na zem�d�lských 
pozemcích se sklonitostí nad 7°, kde nelze používat  tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem (kejda, mo��vka, digestát,…)

ochranné pásy (3 m a 25 m) se nevztahují na: 

– statková hnojiva rostlinného p�vodu = skliditelné rostlinné zbytky 
(ochranný pás 3 m) 

– výkaly a mo� zanechané hospodá�skými zví�aty p�i pastv� nebo jiném 
pobytu na pozemku (ochranné pásy 3 a 25 m)

Platí i pro AEO PRV – tedy i mimo zranitelné oblasti!
Od roku 2012 je to i sou�ást GAEC 11.

b�ehová 
�ára

3 m 3 m

hranice PB
hranice PB

možné 
hnojení možné 

hnojení 

Portál farmá�e - LPIS

� Tisky

– Nitrátová sm�rnice souhrn – od 1. 8. 2012 (vzdálenost od vody)

– Nitrátová sm�rnice podrobn� – od 1. 8. 2012 (konkrétní omezení)

� Informa�ní okno každého PB nebo zem�d�lské parcely, záložka „NS“

� Mapa LPIS

Diskuze



Přehled změn podmíněnosti 
q GAEC 2 (eroze) 

q nové podklady erozní ohroženosti 
q promítnutí revizí erozní ohroženosti 
q propojení s nitrátovou směrnicí 

q SMR 4 (nitrátová směrnice) 
q SMR 4/1(období zákazu hnojení) 
q SMR 4/2 (limity pro přívod dusíku) 
q SMR 4/4 (skladovací kapacity – od 1.1.2014) 

q Minimální požadavky pro používání hnojiv  
q AEO 1, 2 a 6 (vazba na nitrátovou směrnici – období zákazu 

hnojení, širokořádkové plodiny, použití dusíkatých hnojivých 
látek na svazích) 

q Minimální požadavky pro používání přípravků na ochranu 
rostlin  
q AEO 8, 9 a 10 (vazba na novelu rostlinolékařského zákona – 

odborná způsobilost, testování mechanizačních prostředků) 

Přehled změn podmíněnosti 

q Welfare hospodářských zvířat 
q 3 oblast podmíněnosti pokrytá požadavky 

SMR (4. oblast podmíněnosti celkem) 

q 3. krok zavádění požadavků SMR: 

q 2009 – životní prostředí + 
označování/evidence zvířat (SMR 1 – 8) 

q 2011 – veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin 
(SMR 9 – 15) 

q 2013 – welfare (SMR 16 – 18) 

q SMR 16 – 18 = návrh 30 kontrolních bodů 

 
 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

q Nová podkladová vrstva erozní ohroženosti 
od 1.7.2012 

q tři barvy podkladové vrstvy erozní ohroženosti 

q změny výměry erozní ohroženosti: 

q mapová vrstva 

q záložka eroze 

q výpis erozní ohroženosti 

q hranice erozní ohrožeností („průhledné 
plochy“) 

q promítnutí žádostí o revizi erozní ohroženosti 
podaných a kladně vyřízených do 30.4.2012 

 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

q Tři barvy podkladové vrstvy erozní 
ohroženosti (legenda): 
q zelená – půda erozně neohrožená, 

q žlutá – půda mírně erozně ohrožená (MEO), 

q červená – půda silně erozně ohrožená (SEO). 

 

 
 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

Změna podkladové vrstvy erozní ohroženosti 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

Možnosti revize vrstvy erozní ohroženosti (chyba generalizace) 



GAEC 2 – podkladová vrstva 

Možnosti revize vrstvy erozní ohroženosti („přes překážku“) 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

Výsledek žádosti o revizi erozní ohroženosti (erozní ohroženost) 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

Výsledek žádosti o revizi erozní ohroženosti (PEO: B2 Þ A1) 

GAEC 2 – podkladová vrstva 

Dvojí zobrazení erozně ohrožené půdy (plochy x hranice) 

GAEC 2 – kódy PEO 

N1 = souvislá plocha 
širokořádkové 

plodiny nesmí mít 
sklonitost vyšší než 
7o a nacházet se do 
vzdálenosti 25 m od 
vody (vazba na SMR 

4/5 a AEO 2). 

Význam ostatních 
kódů se nemění. 

Dopad NV č. 262/2012 Sb. 

GAEC 2 – rozšíření POT 

q Podrývání jako půdoochranná technologie: 

q Nová půdoochranná technologie od 

1.1.2013 

q Ohlašovací povinnost (do 15.10.2012) 

q Formulář:  

q identifikační údaje žadatele 

q půdní bloky, rozsah a pravděpodobné 
datum podrývání (popř. skutečné datum 
podrývání) 

q datum, podpis 

 

 



GAEC 2 – rozšíření POT GAEC 2 – Portál monitoring eroze  

Monitoring eroze zemědělské půdy – úvodní okno 

GAEC 2 – Portál monitoring eroze  

Monitoring eroze zemědělské půdy – mapa událostí 

GAEC 2 – Portál monitoring eroze  

Monitoring eroze zemědělské půdy – přehled událostí 

Okres, k. ú., místní název, datum vzniku, typ eroze, 
údaje o hlášení (kdo a kdy) a detail (popis vzniku, 
popis škod, lokalizace – PB, osev, agrotechnika, 

fotodokumentace) 

SMR 4 – Nitrátová směrnice 

Vymezení ZOD Období Příslušné NV č. 

Prvotní vymezení od 11. 4. 2003 103/2003 Sb. 

První revize vymezení od 1. 9. 2007 219/2007 Sb. 

Druhá revize vymezení od 1. 8. 2012 262/2012 Sb. 

Akční program Období Příslušné NV č. 

První AP 1. 1. 2004 – 3. 4. 2008 103/2003 Sb. 

Druhý AP 4. 4. 2008 – 31. 7. 2012 108/2008 Sb. 

Třetí AP 1. 8. 2012 -  262/2012 Sb. 

SMR 4 – Nitrátová směrnice 



SMR 4/1 – Období zákazu hnojení 

qHnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 

qod 1.1.2014 prodloužení období zákazu hnojení 

qdřívější začátek období zákazu hnojení pro 
všechny plodiny/kultury a klimatické regiony  

qMinerální dusíkatá hnojiva 

qzměny pouze pro plodiny na orné půdě (mimo 
travní a JT porosty na o .p.) a trvalé kultury 

qstávající období zůstávají v platnosti pro ozimy 
(pšenice, řepka), pro ostatní plodiny prodloužení 
období zákazu hnojení 

qdřívější začátek období zákazu hnojení 

 

 

SMR 4/1 – Období zákazu hnojení 

qHnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem 

qLetní zákaz použití na orné půdě od 1.6. do 31.7. 
(pokud nenásleduje meziplodina nebo ozimá 
plodina) 

qZimní zákaz použití na orné půdě se prodlužuje    

q( 1.12. - 31.1. Þ 15.12. – 15.2.) 

qProdloužený zimní zákaz 15.12. – 15.2. se vztahuje 

i na trvalé travní porosty 

 

 

 

SMR 4/2 – Limity přívodu dusíku 

q Změna limitů přívodu dusíku pro plodiny na 
orné půdě (snížení limitů) 

q Nové limity pro polní zeleninu (podle druhu) 

q Nový limit pro trvalé travní porosty (160 kg) 

q Nový limit pro zápočet určitých druhů hnojiv s 
rychle uvolnitelným dusíkem (kejda prasat, 
digestát z BPS – 70%) 

q Možnost překročení limitů v I. a II. aplikačním 
pásmu 

qPříloha č. 3 k NV č. 262/2012 Sb. 
 

 

SMR 4/2 – Limity přívodu dusíku 

0,0
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Nové limity přívodu dusíku (v % „starého“ limitu) 

SMR 4/4 – Skladovací kapacity 

q 6měsíční skladovací kapacita pro statková 
hnojiva (hnojůvka 3 měsíce) – od 1.1.2014 

q u hnoje možnost snížení (při uložení na 
zemědělské půdě) 

q tuhá statková hnojiva (skot, prasata) na z. p. 
po jejich 3 měsíční skladování nebo po 
jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou 
podestýlkou (3 týdny), bez skladování při 
spotřebě slámy 6 kg/DJ/den – od 1.1.2014 

 

qNV č. 108/2008 Sb.: 

q Na zemědělských pozemcích (o. p. nad 12o) se 

nesmí používat dusíkaté hnojivé látky mimo 
tuhých statkových a tuhých organických hnojiv 
zapravených do 24 hodin. 

qNV č. 262/2012 Sb.: 

q Na zemědělských pozemcích (o. p. nad 10o) se 

nesmí používat dusíkaté hnojivé látky mimo 
tuhých statkových a tuhých organických hnojiv 
zapravených do 24 hodin. 

 

AEO 6 – Hospodaření na svazích 



AEO 8 a 9 (Odborná způsobilost) 

q BYLO:  

q Odbornou způsobilost měla odborně  způsobilá 
osoba nebo absolvent kurzu 

q OZO/absolvent kurzu zajišťovali kompletně 
nakládání s POR včetně proškolení obsluhy 

q ZMĚNA (novela č. 199/2012 Sb. zákona č. 
326/2004 Sb., vyhláška č. 206/2012 Sb.) 

q Zapracování evropské směrnice 2009/128/ES 

q 3 stupně odborné způsobilosti i pro obsluhu 
strojů 

 

AEO 10 – Testování MP na OR 

q Testování mechanizačních prostředků na 
ochranu rostlin 

q Novela č. 199/2012 Sb. zákona č. 326/2004 
Sb. a vyhláška č. 207/2012 Sb. (§ 4) 

q Doba ode dne uvedení profesionálního 
zařízení pro aplikaci přípravků do provozu do 
dne prvního kontrolního testování nebo doba 
mezi dvěma kontrolními testováními nesmí 
přesáhnout 3 roky 

q Po opravě, úpravě, která mohla ovlivnit 
aplikaci přípravků, vždy pře prvním použitím 

 

Podmíněnost po roce 2014 

q Podmíněnost zůstává součástí dotačních 
podmínek (přímé platby, vybrané platby rozvoje 
venkova) 

q 4 oblasti (GAEC, ochrana životního prostředí a vod, 
veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin, welfare) 
budou nahrazeny 3 oblastmi: 

q životní prostředí, změna klimatu, stav půdy 

q veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin 

q Welfare 

q standardy GAEC nebudou tvořit samostatnou 
oblast, ale budou přiřazeny podle jejich povahy do 
zbývajících oblastí 

 

Podmíněnost po roce 2014 

q Vyřazení některých požadavků z 
podmíněnosti po roce 2014 

q GAEC 9 

q SMR 3 

q SMR 13 - 15 

q Začleňování evropských směrnic do 
požadavků podmíněnosti 

q 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodách) 

q 2009/18/ES (udržitelné používání pesticidů) 

Legislativní základ ekologické újmy  

q Evropská legislativa 
q Směrnice č. 2004/35/ES 

q Národní legislativa 
q Zákon č. 167/2008 Sb.+ příloha č. 1 

q Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 

q Metodické pokyny MŽP (únor 2012) 
q Metodický pokyn MŽP (základní hodnocení 

rizika ekologické újmy) 
q Metodický pokyn MŽP (podrobné 

hodnocení rizika ekologické újmy) 
 

 

Legislativní základ ekologické újmy  

q Použité principy: 
q Princip prevence (tj. povinnost provádět 

preventivní opatření , nést  s tím spojené náklady, 
informovat  o nich příslušný orgán státní správy) 

q Princip „znečišťovatel platí“ (kdo způsobil 
ekologickou újmu nebo její hrozbu, má být 
finančně odpovědný, institut finančního zajištění) 

q Princip naturální restituce (tj. upřednostnění 
nápravných opatření a uvedení do původního 
stavu před peněžní náhradou) 

q Princip objektivní odpovědnosti (tj. ke vzniku 
odpovědnosti stačí příčinná souvislost mezi 
provozní činností a ekologickou újmou, nemusí se 
prokazovat  protiprávnost  a zavinění) 

 

 



Legislativní základ ekologické újmy  Definice ekologické újmy 

Ekologickou újmou se 
rozumí nepříznivá měřitelná 

změna přírodního zdroje 
nebo měřitelné zhoršení 

jeho funkcí, která se může 
projevit přímo nebo 

nepřímo. 

Ekologická újma a škoda 

• soukromoprávní povaha 

• poškozeným je vlastník 

• cílem je úhrada škody 

• odpovědnost je určena 
občanskosprávním 

řízením (soud) 

• řízení vyvolává 
poškozený 

• veřejnoprávní povaha 

• poškozeným je stát 

• cílem je náprava 

• odpovědnost je 
určována ve správním 
řízením (správní úřad) 

• řízení vyvolává orgán 
státní správy 

škoda ekologická újma 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Provozní činnosti 

Činnost vykonávaná v rámci hospodářské 
činnosti, obchodu nebo podnikání, bez 
ohledu na její soukromou či veřejnou 
povahu nebo na její ziskový či neziskový 
charakter. 

Seznam činností – příloha č. 1 
 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Seznam provozních činností 
1. Činnosti na základě integrovaného povolení 

2. Využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů 

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních 

4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich 
následné vypouštění 

5. Odběr povrchových vod 

6. Odběr podzemních vod 

7. Čerpání podzemních nebo povrchových vod za 
účelem získání tepelné energie 

8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Seznam provozních činností (pokračování) 

9. Zacházení se závadnými látkami 

10.Nakládání s chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky (směsmi) 

11.  Přeprava nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků 

12.Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
produkty 

13.Přeshraniční přeprava odpadů z/do ČR 

14.Provozování stac. zdrojů znečišťování ovzduší 

15.Nakládání s těžebním odpadem 

16.Provozování uložišť oxidu uhličitého (novela IV/2012) 

 



Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Provozovatel provozní činnosti 

Provozovatelem je právnická nebo fyzická 
osoba vykonávající nebo řídící provozní 
činnost zařazenou do seznamu provozních 
činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto 
zákonu nebo další činnost (pokud je 
prováděna v rozporu s právními předpisy 
a/nebo vznikla či hrozí vznik ekologické 
újmy na chráněném druhu/stanovišti. 

 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Místo provozní činnosti 

Objekt nebo zařízení příslušného 
provozovatele, ve kterém vykonává 
provozní činnost, v němž jsou při této 
provozní činnosti umístěny nebezpečné 
látky nebo v němž příslušný provozovatel 
zachází se závadnými látkami nebo 
nakládá s vybranými výrobky, vybranými 
odpady nebo vybranými zařízeními. 

 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Objekt 
Celý prostor, v němž je umístěno jedno nebo více 
zařízení příslušného provozovatele, včetně společných 
nebo souvisejících infrastruktur příslušného 
provozovatele. 

q Zařízení 
Technická nebo technologická jednotka, kterou 
příslušný provozovatel využívá při provozní činnosti, 
zejména při výrobě, zpracování, skladování, nakládání 
nebo vykládání při přepravě. 

 
 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

Místo provozní činnosti: Farma Lhota 

OBJEKT (3 zařízení) 

ZAŘÍZENÍ č. 1:  Objekt ŽV 

ZAŘÍZENÍ č. 2:  Sklad hnojiv 

ZAŘÍZENÍ č. 1:  ČS PHM 

Souřadnice objektu (vjezdu) 

Pojmy spojené s hodnocením EÚ 

q Preventivní opatření 
Preventivní opatření je opatření přijaté v důsledku 
události, jednání nebo opomenutí vedoucího k 
bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je 
předejít takové újmě nebo ji minimalizovat. 

q Nápravná opatření 
Nápravné opatření je opatření přijaté ke zmírnění 
dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, 
ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje 
nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout 
přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí. 

 

Základní hodnocení rizika EÚ 

q Provozní činnosti a zemědělství 
q 1 – IPPC 

q 3 – Vypouštění odpadních vod 

q 5  – Odběr povrchových vod 

q 6 – Odběr podzemních vod 

q 9 – Zacházení se závadnými látkami 

q 14 – provozování zdrojů znečištění 
ovzduší 

 

 



Základní hodnocení rizika EÚ 

q A – identifikace provozovatele 

q B – množství ZL, odpadů…  

q C  

q C1 – nakládání s látkami, odpady… 

q C2 – činnosti na základě povolení 

q D – možný scénář vzniku EÚ 

q E – hodnocení událostí v minulosti 

q F – součet bodů, datum, podpis 
 

A – Identifikace provozovatele 

9 

WGS-84 (60) 

WGS-84 (100) 

S-JTSK (X,Y) 

B – Množství „látek“  

Vyplňování části B základního hodnocení: 

• Činnost č. 10 a 11 – vyplňuje se bod 5 části B 

• Činnost č. 9 – vyplňuje se bod 6 části B 

• Činnost č. 2, 13, 15 – vyplňuje se bod 7 části B 

• Pro činnosti č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14 se část B 
nevyplňuje 

• Je-li počet bodů v části B roven 0 Þ část C se 
nevyplňuje 

 

 

B – Množství „látek“  

• Pro činnost č. 9 se vyplňuje pouze bod č. 6: 

 

 

 

• a) zacházení se ZL, které mohou ohrozit jakost 
vod 

• b) a c) zacházení se ZL dle přílohy č. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. 

• limity dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.  

 (novela č. 175/2011 Sb.) 

 

C – Vzdálenost místa prov. činnosti  

• C1 – nakládání s nebezpečnými přípravky (bod 
č. 5 části B, závadnými látkami – bod č. 6 části 
B nebo odpady – bod 7 části B) 

• činnosti č. 1, 2, 9 - 15 

• C2 – provozování činností, pro které je nutné 
povolení (např. odběr podzemní vody, 
vypouštění odpadních vod…) 

• činnosti č. 3 - 8 

 

 

C – Vzdálenost místa prov. činnosti 

• C1: 

• 8 – Ptačí oblast/Evropsky významná lokalita 

• 9 – významný vodní tok  

• 10 – zranitelná oblast dusičnany   

• 11 – lososové/kaprové vody 

• 12 – vodní nádrž/vodárenská nádrž 

• 13 – hydrogeologický rajón 

• 14 – ochranná pásma vodních zdrojů 

• 15 – ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

• 16 – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

• 17 – topografické poměry (sklon) 

 

 



C – Vzdálenost místa prov. činnosti 

• C2: 

• 8 – Ptačí oblast/Evropsky významná lokalita 

• 9 – významný vodní tok  

• 10 – lososové/kaprové vody  

• 11 – vodní nádrž/vodárenská nádrž tok 

• 12 – hydrogeologický rajón  

• 13 – ochranná pásma vodních zdrojů 

• 14 – ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

• 15 – chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 

 

C – Vzdálenost místa prov. činnosti 

• C2: 

• 9, 10 a 11 (VVT, LaK vody, VN): relevantní pouze 
pro činnost č. 3 a 4 (vypouštění odpadních vod, 
čerpání znečištěných podzemních vod) 

• 12 a 13 (HGR, OPVZ): relevantní pouze pro činnost 
č. 3, 4 a 7 (… + čerpání podzemních vod za účelem 
získání tepelné energie) 

•  14 a 15 (OPPLZ, CHOPAV): relevantní pouze pro 
činnost č. 3, 4, 6 a 7 (… + odběr podzemních vod)   

  

 

C1 – 8. NATURA 2000 (PO/EVL) 

 

 

 

 

 

 

 

EVL CZ05630500 

Lichnice – Kaňkovy hory 

9 700 m 

mapy.nature.cz 

C1 – 9. Významný vodní tok 

• Zákon č. 254/2001 Sb.(§ 47) 

• významné vodní toky 

• drobné vodní toky 

• v ČR 819 významných vodních toků (po celé délce 
vodního toku nebo jeho části) 

 

 

• Vyhláška č. 470/2001 Sb. nahrazena vyhláškou č. 
178/2012 Sb. 

• Seznam významných vodních toků v příloze č. 1 

 

 

C1 – 9. Významný vodní tok 

 

 

 

 

 

 

C1 – 9. Významný vodní tok 

Významný vodní tok Brslenka 
(Čáslavka) č. 76 

1-03-05-050 

950 m 



C1 – 10. Zranitelné oblasti 

 

 

 

 

 

 

k. ú. Schořov 771 481 

2 600 m 

JANITOR 

C1 – 10. Zranitelné oblasti 

 

 

 

 

 

 
2 600 m 

LPIS 

NV č. 262/2012 Sb. 

C1 – 11. Lososové a kaprové vody 

• Povrchové vody vhodné pro život a reprodukci 
původních druhů ryb a dalších živočichů: 

• Lososové vody 

• Kaprové vody 

• Seznam v příloze č. 1 NV č. 71/2003 Sb. (305) 

 

 

 

 

 

Číslo a druh, kmenový vodní 
tok, název vodního toku 

C1 – 11. Lososové a kaprové vody 

950m 

29 K  

Doubrava dolní – Brslenka 

(Čáslavka) 

DIBAVOD (www.wmap.cz) 

C1 – 12. Vodní nádrže 

Vodní nádrž 
Vrchlice 

15 100 m 

JANITOR 

Vyhláška  
č. 137/1999 Sb. 

C1 – 12. Vodní nádrže 

Vodní nádrž 
Vrchlice 

15 100 m 

DIBAVOD (www.wmap.cz) 



C1 – 12. Vodní nádrže C1 – 13. Hydrogeologický rajón 

• Hydrogeologický rajón je území s obdobnými 
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a 
oběhem podzemní vody.  

• Vyhláška č. 5/2011 Sb. 

• HGR: 

– Základní vrstva 

– Svrchní vrstva 

 

 

 

C1 – 13. Hydrogeologický rajón 

6531 

Kutnohorské 
krystalinikum 

(základní) 

1151 Kvartér 
Labe po Kolín 

(svrchní) 

JANITOR 

C1 – 13. Hydrogeologický rajón 

6531 

Kutnohorské 
krystalinikum 

(základní) 

1151 Kvartér 
Labe po Kolín 

(svrchní) 

DIBAVOD (www.wmap.cz) 

C1 – 13. Hydrogeologický rajón C1 – 14. OPVZ 

• Zákon č. 254/2001 Sb. (§ 30) – ochrana zdrojů 
pitné vody nad 10 000 m3 nebo kojenecké 
vody 

• OPVZ: 

• vnější 

• vnitřní 

 

 

 



C1 – 14. OPVZ 

5 200 m 

JANITOR 

C1 – 14. OPVZ 

LPIS 

C1 – 15. OPPLZ 

• Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských 
místech 

 

 

 

C1 – 15. OPPLZ 

26 000 m 

Lázně 
Bohdaneč 

Poděbrady 

JANITOR 

C1 – 15. OPPLZ C1 – 16. CHOPAV 

• Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky 
tvoří významnou přirozenou akumulaci vod (§ 

28 zákona č. 254/2001 Sb.). 

• Vyhlašovány samostatným právním předpisem 
(hranice oblasti, zákaz některých činností) 

 

 

 

 



C1 – 16. CHOPAV C1 – 16. CHOPAV 

CHOPAV 

Žďárské vrchy 

26 000 m 

CHOPAV 

Východočeská křída 

CHOPAV Severočeská 
křída 

JANITOR 

C1 – 17. Topografické poměry 

970 m 

Místo provozní činnosti 
(297 m n. m.) 

LPIS  
(vodní toky, vrstevnice) 

VVT, kaprová voda 

(272 m n. m.) 

C1 – 17. Topografické poměry 

• Zjištění sklonu: 

1. Zjistíme nadmořskou výšku místa provozní činnosti 
(297 m n. m.), předmětu ochrany (272 m n. m.), 
převýšení (25 m) a vzdálenost (970 m): 

2A: převýšení 25 m na 970 m délky, tj. 2,6 m na 100 m, 
tj. 2,6% Þ 2,6 x 0,57 = 1,5o  (1% = 0,57o) 

2B: převýšení 25 m na 970 m délky, tj. tg a = 25/970 = 

0,026 Þ a = 1,5o 

 

 

 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

NATURA 2000 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Významné vodní toky, 
lososové/kaprové vody 



C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Vodní nádrže 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Ochranná pásma vod 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Zranitelné oblasti 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Hydrogeologické rajóny 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

C – Předměty ochrany - Kroměříž 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 



D – Možné scénáře vzniku EÚ 

• Část D základního hodnocení tvoří tři body (č. 
18 až 20), které se zabývají: 

• identifikací možných scénářů vzniku ekologické 
újmy (bod č. 18), 

• možnými následky identifikovaného scénáře (bod 
č. 19), 

• závažností možných následků (bod č. 20). 

 

 

 

 

D – Co se může stát? 

D – Možné scénáře vzniku EÚ 

 

 

 

 

 

≤ 19 Þ málo významné Þ 2 

20 – 29 Þ významné Þ 5 

≥ 30 Þ velmi významné Þ 10 

 

 

Podle součtu B + C 

 

E – Události v minulosti 

• Dřívější neoprávněné zásahy, havárie a 
ekologické újmy: 

• Důvody – technické závady, selhání lidského 
faktoru, vnější příčiny (bod č. 21) 

• Projevy – na vodě, půdě, chráněných druzích, 
přírodních stanovištích (bod č. 22) 

• Výše nákladů na odstranění (bod č. 23) 

• Existence preventivních opatření (bod č. 24)   

 

 

 

E – Co se stalo v minulosti? 

 

-5 
 

F – Bodové vyhodnocení 

• B  - 5 bodů  

• C8 (NATURA 2000) – 0 

• C9 (VVT) – 0 

• C10 (ZOD) – 0 

• C 11 (L a K vody) – 0 

• C 12 (Vodní nádrže) – 0 

• C13 (HGR) – 1 

• C14 (OPVZ) – 0 

• C15 (OPPLZ) – 0 

• C16 (CHOPAV) – 0 

• C 17 (sklon) – 2 

• C celkem 3 body 

 

• D – 12 bodů  
– 5 (únik do vody) 

– 5 (následky na vodě) 

– 2 (málo významné, protože 
součet B + C = 8 (≤ 19) 

• E – havarijní plán (-5) 

• F – celkem 15 bodů 

 

 

 

 
VYHODNOCENÍ: 
méně než 50 bodů Þ 

základní hodnocení se založí pro 
případnou kontrolu,  
neprovádí se podrobné hodnocení  
a finanční zajištění preventivních a 
nápravných opatření 

 

Přehled základních kroků 

q Postup zpracování základního hodnocení 
rizika ekologické újmy v zemědělském 
podniku 

q Identifikovat provozní činnosti 

q Identifikovat místa provozní činnosti (objekty a 
zařízení) 

q Zpracovat základní hodnocení (části B, C, D, E) 

q Vyhodnotit přidělené body (část F) 

q Základní hodnocení založit pro případnou 
kontrolu ( ≤ 50 bodů) 

 

Vyhodnocení ekologické újmy 

Část F  
Součet bodů 

≤ 50 
bodů 

Konec 

hodnocení 

EMAS, 

ISO 

14001 

EÚ > 20 

mil. Kč 

Konec 

hodnocení 

Konec 

hodnocení 

Povinnost 

finančního 
zajištění 

Konec 

hodnocení 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Podrobné 
hodnocení 



Obsah podrobného hodnocení 

q A - identifikace 

q B - rekapitulace výsledků základního hodnocení a 
možných scénářů 

q C - detailní popis místa provozní činnosti včetně plánů 

q D – popis okolí (NATURA 2000, výstavba, infrastruktura, 
meteorologická charakteristika, vodohospodářské 
poměry, geologické poměry, hydrogeologické poměry, 
topografické poměry, užívání území a demografie 

q E – scénář ekologické újmy a popis preventivních 
opatření (detekční zařízení, monitoring…) 

q F – náprava ekologické újmy a její finanční vyčíslení 

 

 

Kontrolní činnost 

q Kontrolní orgány – ČIŽP, správy NP/CHKO, 
újezdní úřady 

q Postup kontrolního orgánu – ověření: 

q identifikace provozní činnosti 

q identifikace místa provozní činnosti 

q oprávnění a povolení provozovatele 

q identifikace scénářů a jejich reálnost 

q změření vzdáleností k objektům ochrany 

q reálnost hodnocení následků případné 
ekologické újmy 

 

Sankce 

q Podle zákona č. 167/2008 Sb. (o ekologické 
újmě): 

q až 1 mil. Kč za nesplnění povinnosti zabezpečit 
finanční zajištění při provozování činnosti dle 
přílohy č. 1 

q Podle zákona č. 552/1991 Sb. (o státní 
kontrole): 

q až 50 000 Kč za nesplnění povinností dle tohoto 
zákona (i opakovaně při nesplnění povinností ve 
stanovené lhůtě) 
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