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1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2020 

1.1.  Standardy DZES v rámci kontroly podmíněnosti 

Aktuální znění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) uvádí 
příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a 
důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, v platném znění. 

DZES 1 (ochranné vzdálenosti od vody) 
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje 
podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech 
vymezených kolem vodních útvarů tím, že 
a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle  

§ 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry, 
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7° ochranný pás o šířce 

nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita hnojiva s rychle uvolnitelným 
dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a 

c) dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od 
břehové čáry za účelem ochrany vodních organizmů. 

V rámci kontroly plnění požadavku se hodnotí: 
• Udržování nehnojeného ochranného pásu v šíři 3 m a 25 m od břehové čáry. 
• Použití přípravků v souladu s pokyny k ochraně vodních organismů z předložených 

záznamů (evidence) o aplikovaných POR (dokladů o nákupu POR, skladové evidence) 
u vytipovaných pozemků (DPB) sousedících s povrchovou vodou (dle podkladů z 
LPIS) a údajů z rozhodnutí o povolení POR, Registru POR, z hlediska míry rizika pro 
vodní organismy budou mezi kontrolovanými DPB jak DPB se svažitostí nad 3 stupně 
(svažité pozemky dle definice ve vyhlášce č. 327/2012 Sb.), tak DPB se svažitostí pod 
3 stupně přímo přiléhající k vodnímu toku, u vybraných DPB sousedících s 
povrchovou vodou, na nichž byl použit POR s omezením z důvodu ochrany vodních 
organismů, bude kontrolován stav porostů s ohledem na POR vykázané v evidenci 
používání POR (stav plevelných rostlin v ochranném pásmu po aplikaci herbicidu a 
stav chorob nebo živočišných škůdců po aplikaci fungicidu nebo insekticidu) a v 
případě potřeby ověření údajů uvedených v záznamech o používání POR a sdělení 
kontrolované osoby budou odebrány vzorky rostlin k analýzám z ochranné vzdálenosti 
a z části DPB, který byl dle záznamů o používání POR ošetřen. 
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DZES 2 (závlahy) 

Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení  
k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo 
podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem. 

V rámci kontroly plnění požadavku se hodnotí: 
Existence platného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. 

 
DZES 3 (nakládání se závadnými látkami) 

Žadatel v souladu s § 38 a 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami podle 
předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje 
pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí tím, že 

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, 
blízkého okolí a životního prostředí, 

b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného 
povolení, 

c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu 
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav 
skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního 
zákona, 

d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena 
lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro 
skladování ropných látek a 

e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje 
odpovídající kontrolní systém. 

Základem kontroly je fyzická prohlídka provozu i terénu, kdy je posouzena situace s 
nakládáním se závadnými látkami uvedenými v havarijním plánu. Jsou zjišťovány případné 
úniky závadných látek ze stájí, skladů a skládek. Dále je zhodnoceno, zda byla přijata vhodná 
opatření k zamezení úniku. 

V rámci kontroly se hodnotí: 
• Předložení platného povolení opravňující k přímému vypouštění odpadních vod z 

daného hospodářství do vodního toku. Podmínka zákazu přímého vypouštění 
odpadních vod bez platného povolení se týká septiků, čističek u sociálních zařízení, 
mycích ramp aj. 

• Technické zabezpečení skladovacích prostor, včetně jejich manipulačních ploch. 
• Provozní deník se záznamy o vlastních kontrolách skladů a skládek závadných látek. 
• Stav skladů a skládek závadných látek při kontrole na místě. 
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• Nepropustnost konstrukce skladů. 
• Zamezení přítoku srážkových vod z okolních ploch. 
• Zabezpečení skladu proti úniku závadných látek (do povrchových i podzemních vod, 

do půdy a okolního prostředí). 
• Doložení platného dokladu o zkoušce těsnosti u skladů ropných látek. 
• Doložení existence kontrolního systému a pravidelná kontrola jeho funkčnosti u 

skladů ropných látek. 
 

DZES 4 (pokryvnost půdy)  
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná 
půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu 
ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: 

a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu 
následné jarní plodiny, 

b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu 
následné jarní plodiny, 

c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, 
nebo 

d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplodinou a zachování souvislého 
porostu meziplodiny nejméně do 31. října. 

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno 
zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v 
minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů 
při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální 
dávka. 

V rámci kontroly se hodnotí provedení některého z předepsaných opatření: 
• Založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny. 
• Ponechání strniště sklizené plodiny až do založení porostu následné jarní plodiny. 
• Podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu 

následné jarní plodiny. 
• Pěstování meziplodiny minimálně v termínu 20. 9. – 31. 10. 
• Zapravení tuhých statkových hnojiv (s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže) nebo 

kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar, nebo zapravení posklizňových zbytků. 
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DZES 5 (eroze půdy)  

Žadatel zajistí, že v rámci jím užívaného dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou 
standardní orná půda se nebude vyskytovat souvislá plocha 

a) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti od 2,01 do 4 ha, 
která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, 

b) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku o velikosti větší než 4 ha, 
která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž 
výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou, 

c) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné 
technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha, 

d) řepky olejné a ostatních obilnin pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné 
technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která obsahuje souvislou plochu 
silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta 
silně erozně ohroženou půdou, 

e) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití 
odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti od 2,01 do 4 ha, která 
obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha neuvedenou v písmeni a), a 

f) kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku pěstovaných bez použití 
odpovídající půdoochranné technologie pro tyto plodiny o velikosti větší než 4 ha, která 
obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jejíž výměra je z více 
než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b); tuto podmínku 
nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 ha, který neobsahuje 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra není z více než 50 
% pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni b). 

Žadatel nemusí dodržet podmínku podle písmen b) a d) na dílu půdního bloku o velikosti větší 
než 4 ha, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo 
jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou. 

V rámci kontroly se hodnotí: 
1) na ploše oseté/osázené kukuřicí, bramborem, řepou, bobem setým, sójou, slunečnicí a 
čirokem větší než 2 ha 

 zda se nevyskytuje na silně erozně ohrožené ploše (podle pravidel „redesignu“), 
 zda se na mírně erozně ohrožené ploše pěstuje s použitím odpovídající půdoochranné 

technologie - zakládání porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků (obecná 
půdoochranná technologie), zakládání porostu po vrstevnici, podrývání (u cukrové 
řepy), strip-till, odkameňování, pěstování luskoobilných směsí, obsetí (ochrannými 
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pásy), ochranné pásy, aplikace organické hmoty do půdy; 

2) na ploše oseté ostatními obilninami a/nebo řepkou olejnou větší než 2 ha 

 zda se na silně erozně ohrožené ploše (podle pravidel redesignu) pěstuje s použitím 
odpovídající půdoochranné technologie - zakládání porostu do ochranné plodiny nebo 
rostlinných zbytků (obecná půdoochranná technologie), podsev, podrývání (u řepky 
olejné), strip-till, obsetí (ochrannými pásy), ochranné pásy, aplikace organické hmoty 
do půdy. 

DZES 6 (organická hmota v půdě) 
Žadatel 

a) nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury orná půda 
bylinné zbytky a 

b) na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské 
kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané 
žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí 
každoročně 
I. aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální 

dávce 25 tun na hektar nebo tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže v minimální 
dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při 
pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena 
minimální dávka, nebo 

II. pokrytí tohoto %  výměry, popřípadě jeho odpovídající části, alespoň v období od 1. 
června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vázajících 
plodin druhu cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, 
štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, 
kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše 
uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako 
směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. 

c) do celkové výměry podle písmene b) nezapočítává výměru dílů půdních bloků 
zařazených v podopatření zatravňování orné půdy podle § 20 nebo podopatření 
zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 22a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o 
podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a o 
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci kontroly se hodnotí: 
• Skutečně vypálená plocha. 
• Způsob vypalování: bodové (na shrabaných hromadách bylinných zbytků) nebo 

plošné. 
• Zda plocha, na které byla používána hnojiva, anebo pěstovány předepsané plodiny, 

dosahuje min. 20 % výměry standardní orné půdy evidované k 31. 5. příslušného 
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kalendářního roku, přičemž: 
o aplikace hnojiv (včetně množství) a zapravení ponechaných skliditelných 

rostlinných zbytků (bez uvedení množství) se zjišťuje z evidence hnojení, a 
o pěstování předepsaných plodin se zjišťuje kontrolou v terénu, případně 

v evidenci hnojení (dle termínu kontroly). 

DZES 7 (krajinné prvky, regulace netýkavky a bolševníku, 30 ha plodiny) 
Žadatel 

a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 
307/2014 Sb. a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 
307/2014 Sb.; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 
307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na 
ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené 
podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny, 

b) dodrží zákaz řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu, pokud nebyl k řezu 
udělen souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,  

c) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby 
se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo 
odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého 
tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního 
rok, 

d)  nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu 
půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje 
souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 
50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; 
za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy 
oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny 
ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 
odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny 
o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku 
s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který 
byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády 
č. 75/2015 Sb. 

 
Standard 7d) vyžaduje: 

• nesmí se na DPB vyskytovat souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 ha. Za 
souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy 
oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny 
ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 
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odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné 
plodiny o minimální šířce 110 m,  

• vztahuje se pouze na DPB s kulturou R, které jsou v LPIS vymezeny jako erozně 
ohrožené – SEO i MEO (záložka nová eroze od 1. 1. 2019), 

• vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na vrstvu, kde jsou celé díly půdních 
bloků, buď žluté nebo červené, 

• kontrolní období je od 1. června do 31. srpna daného roku (viz. § 9 NV 50/2015 Sb.), 
tj. posuzuje se hlavní plodina, 

• souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn. nezapočítává se plodina, která se 
nachází na jiném DPB. 

 
Kde se podmínka standardu 7d) plnit nemusí: 

• DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou. 
• na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 

50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, 
jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, 
tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky lze 
využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami za 
předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více 
než 50 % 

• na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 NV č. 
75/2015 Sb. - Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a 
podopatření ochrana čejky chocholaté. 

 

1.2.  Povinné požadavky na hospodaření v rámci kontroly podmíněnosti 

Požadavky od roku 2015 Kontrolní orgán 
PPH 1 nitrátová směrnice ÚKZÚZ 
PPH 2 ochrana ptáků ČIŽP 
PPH 3 ochrana EVL ČIŽP 
PPH 4 potravinové právo SZPI+ÚKZÚZ+SVS 
PPH 5 zákaz používání hormonálních látek SVS/USKVBL 
PPH 6 označování a evidence prasat ČPI 
PPH 7 označování a evidence skotu ČPI 
PPH 8 označování a evidence ovcí a koz ČPI 
PPH 9 TSE ÚKZÚZ + SVS 
PPH 10 přípravky na ochranu rostlin ÚKZÚZ 
PPH 11 ochrana telat SVS 
PPH 12 ochrana prasat SVS 
PPH 13 ochrana hospodářských zvířat SVS 
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1.3.  Podmínky pro přímé platby 

V době přípravy sborníku (10/2019) je připravována novela nařízení vlády  
č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o 
změně některých souvisejících nařízení vlády. Aktuální informace budou uváděny 
v prezentacích na seminářích. 

1.4.  Minimální požadavky na používání hnojiv AEKO   
Některé požadavky nitrátové směrnice (5 bodů) byly převzaty do jiných předpisů a platí tedy i 
mimo zranitelné oblasti – pro žadatele o dotace na AEKO a EZ („minimální požadavky na 
používání hnojiv“): 

• dodržovat období zákazu hnojení, 
• nepěstovat erozně nebezpečné plodiny na svahu nad 7° u vody, 
• nehnojit nad 10° (o.p.) nebo nad 12° (TTP), mimo hnoje a kompostu, 
• nehnojit na promrzlou, zasněženou, zaplavenou nebo přemokřenou půdu, 
• hnojit rovnoměrně. 

V době zpracování sborníku (říjen 2019) jsou připravovány novely dotačních předpisů. 
Navrhované úpravy pro rok 2020 budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích. 
Poznámky: 
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2. Závadné látky 

Nakládání se závadnými látkami upravuje § 39 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.). 
Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit 
jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je 
povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 
neohrozily jejich prostředí. Příloha č. 1 zákona vymezuje mezi závadnými látkami 
nebezpečné závadné látky („nebezpečné látky“) a zvlášť nebezpečné závadné látky („zvlášť 
nebezpečné látky“). 
V zemědělství se zachází především s nebezpečnými látkami. Patří mezi ně:   

 minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín, ...), 
 přípravky na ochranu rostlin (POR), 
 minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jednosložková, vícesložková), 
 organická, příp. organominerální hnojiva a jejich výluhy (digestát, komposty, ...), 
 statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka, silážní šťávy, ...). 

 
Základní požadavky kladené na uživatele závadných látek 
Při zacházení se všemi závadnými látkami  

 ve větším rozsahu, nebo pokud je  
 zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody  

jsou stanoveny následující základní povinnosti, zde uvedené v bodech 1 až 9: 
[1] Vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) a předložit jej ke schválení 

příslušnému vodoprávnímu úřadu. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projednat havarijní 
plán před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku.   

[2] Provádět záznamy o provedených opatřeních (provozní deník) a tyto záznamy uchovávat 
po dobu 5 let. 

 

Při zacházení se všemi závadnými látkami ve větším rozsahu a nebo pokud je zacházení 
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody nebo při zacházení s 
nebezpečnými látkami, bez ohledu na jejich množství je každý povinen učinit odpovídající 
opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 
kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Jsou 
stanoveny zejména následující povinnosti, uvedené v bodech 3 až 9: 
[3] Umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají 

nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 

[4] Používat jen zařízení nebo způsoby, které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod.  
[5] Nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky (nezbytná evidence kontrol 

v provozním deníku), včetně výstupů jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku 
závadných látek a bezodkladně provádět jejich včasné opravy. Sklady musí být 
zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. 
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[6] Nejméně jednou za 5 let zkoušet prostřednictvím odborně způsobilé osoby těsnost potrubí, 
nádrží pro skladování a prostředků pro dopravu nebezpečných látek. V případě skladování 
hnojiv a výluhů z objemných krmiv v nadzemních nádržích umístěných v záchytných 
vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná 
zkouška těsnosti nepožaduje. 

[7] Vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných 
látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP. 

[8] Nově budované stavby musí být zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek při 
hašení požáru. 

[9] Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, 
kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno. 

 

Havarijní vyhláška 

Podrobnosti k výše uvedeným požadavkům vyplývajícím z § 39 vodního zákona upravuje 
vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, nazývaná též „havarijní vyhláška“. Zatím poslední novela byla 
provedena v roce 2014, pod číslem 66/2014 Sb. 
 

Havarijní plán 

Havarijní plán je vyžadován vodním zákonem při zacházení se závadnými látkami ve větším 
rozsahu, nebo pokud je zacházení spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody. 
 

Co se rozumí zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu?  
Jedná se o zacházení:  

 se závadnými látkami v kapalném skupenství ve skladech, kde se nachází celkové 
množství 1 000 litrů a více nebo v přenosných, k tomu určených obalech s celkovým 
množstvím 2 000 litrů a více, a to v kterémkoliv okamžiku,  

 s pevnými závadnými látkami v množství 2 000 kg a více, a to v kterémkoliv 
okamžiku.  
 

O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná při převozu ropných látek, 
jako pohonných hmot v rámci provozu dopravních prostředků a při aplikaci hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin.  
Co se rozumí zacházením se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové nebo podzemní vody?  
Jedná se o zacházení se závadnými látkami:  

 v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně,  
 v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerál. vod,  
 v záplavových územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti,   
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 v bezprostřední blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro 
veřejnou potřebu nebo do povrchových vod, 

a současně v dále uvedených množstvích nebezpečných látek (limity). Pokud jsou množství 
nižší, o zacházení spojené se zvýšeným nebezpečím se nejedná.  

Limity pro nebezpečné látky v kapalném skupenství, při zvýšeném nebezpečí pro vody:   
 ve skladech, kde se nachází celkové množství 250 litrů a více, nebo  
 v přenosných, k tomu určených obalech s celkovým množstvím 300 litrů a více, a to  

v kterémkoliv okamžiku.  

Limit pro pevné nebezpečné látky, při zvýšeném nebezpečí: 
 množství 300 kg a více, a to v kterémkoliv okamžiku.  

O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 
nebo podzemní vody se nejedná při převozu ropných látek, jako pohonných hmot v rámci 
provozu dopravních prostředků a při aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.  
Havarijní plán se zpracovává pro ucelená provozní území uživatele závadných látek. 
V zemědělském provozu se většinou jedná o havarijní plán zpracovaný pro jeden zemědělský 
závod, který může být rozčleněn na několik provozních jednotek, např. podle farem nebo 
jiných ucelených provozů. Provozním územím jsou také místa vhodná k uložení tuhých 
statkových hnojiv nebo kompostu (organické hnojivo) na zemědělské půdě. 
U každého provozního území musí být uveden uživatel i vlastník pozemků, staveb nebo 
zařízení, kde se nakládá se závadnými látkami. Tato povinnost se nevztahuje na provozní 
území míst vhodných k uložení tuhých statkových hnojiv nebo kompostu (organické hnojivo) 
na zemědělské půdě před jejich použitím.  
Dále havarijní plán obsahuje náležitosti stanovené v havarijní vyhlášce (§ 5 odst. 3). Údaje 
uvedené v havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně. 
Provozní deník 

Povinnost vést provozní deník a uchovávat jej po dobu 5 let se vztahuje na všechny 
zemědělce, kteří musí mít zpracovaný havarijní plán. Provozní deník kontroluje ČIŽP nebo 
vodoprávní úřady v rámci kontroly plnění požadavků stanovených vodním zákonem a 
ÚKZÚZ v rámci kontrol cross compliance. Do deníku se zaznamenává zejména vlastní 
provozní kontrola, prováděná v zemědělském závodě minimálně jednou za 6 měsíců. 
Kontrola se týká nejen všech skladů hnojiv, POR nebo ropných látek, ale i složišť tuhých 
statkových hnojiv nebo kompostu (organické hnojivo). Forma provozního deníku není 
stanovena, musí však obsahovat: 

 datum kontroly, 
 kontrolované zařízení (sklad) nebo složiště, 
 zjištěný stav, 
 provedená opatření. 
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Zkoušení těsnosti jímek a nádrží  

Zkoušky těsnosti může provádět pouze odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek 
těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona. Seznam odborně způsobilých osob je 
uveden a průběžně aktualizován na webové stránce Ministerstva životního prostředí: 
http://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti 
 
Odborně způsobilé osoby uvedené na této stránce doložily MŽP odbornou způsobilost v 
souladu s § 6a odst. 4 vyhlášky č. 450/2005 Sb.  Ke stažení jsou dva seznamy odborně 
způsobilých osob: 

 „Seznam a)“ – odborně způsobilé osoby pro zkoušení těsnosti dle § 3a odst. 2 písm. a) 
havarijní vyhlášky (tedy podle platných norem), 

 „Seznam b)“ – odborně způsobilé osoby pro provádění náhradních zkoušek těsnosti 
dle § 3a odst. 2 písm. b) havarijní vyhlášky. 
 

Zkoušky těsnosti je tedy možné provádět na základě dvou možných přístupů: 

 podle technických norem (pokud existují) – např. u nádrží na naftu, 

 náhradním způsobem (pokud neexistuje technická norma) – např. u betonových 
zapuštěných či polozapuštěných jímek nebo nadzemních nádrží na statková nebo 
organická hnojiva, a to 
1. kontrolou výstupů z kontrolního systému, 
2. zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo půdy  

v okolí jímky nebo potrubí, 
3. kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrži, nebo 
4. senzorickou kontrolou stavu nádrže nebo potrubí (pouze nadzemní nádrže). 
 

Kontrolní systém 

Prvky kontrolního systému využité samostatně nebo v kombinacích jsou následující: 

 kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka 
(např. kontrolní čidlo v meziplášti dvouplášťové nádrže na naftu), 

 zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí a 
podzemních vod (např. vrtané sondy v okolí jímky), 

 trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku (např. kontrolní 
čidlo výšky hladiny v nadzemních nádržích), 

 senzorická kontrola těsnosti zařízení (vždy v kombinaci, samostatně je možné použít 
pouze u nadzemních nádrží, kde lze provést kontrolu celého vnějšího pláště),  

 senzorická kontrola stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení na okolní 
prostředí (kontrola polních složišť). 
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3. Skladování a evidence hnojiv a pomocných látek 

3.1.  Skladování hnojiv 

Obecně pro skladování všech druhů hnojiv platí, že vždy je nutné se vyvarovat znečištění vod 
a nesmí docházet ke kontaminaci hnojiva rizikovými látkami. Rozlišujeme „Skladování 
hnojiv“ a „Uložení hnojiv na zemědělské půdě před použitím“.  

3.1.1. Skladování minerálních a organických hnojiv a pomocných látek 
Minerální, organická, příp. organominerální hnojiva a pomocné látky musí být (§ 8 zákona o 
hnojivech, zákon č. 156/1998 Sb.): 

• uskladněna odděleně,  
• označena čitelným způsobem  

Přitom musí být: 
• zajištěno, že nedojde k mísení s jinými látkami,  
• vedena dokladová evidence o příjmu, výdeji a skladovaném množství.  

Podrobnosti ke skladování hnojiv uvádí vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu 
používání hnojiv. Požadavky na sklady pak stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Minerální hnojiva v pevné formě se skladují 

• ve skladech volně ložená i balená:   
o volně ložená hnojiva se skladují  
 v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe 

vzdálených minimálně 1 m,  
 v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat 

nejvýše po horní hranu přepážky, nebo  
 v zásobnících,  

o balená hnojiva se skladují  
 pouze v obalech k tomu určených,  
 do hmotnosti 50 kg v pytlích uložených na sebe do výše max. 1,5 m; při uložení 

pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách, 
 nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě 

nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak,  
o balená minerální jednosložková hnojiva typu dusičnanu amonného se skladují na 

základě speciálních podmínek (§ 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb.), 
• na volných zpevněných plochách jen balená, a to na přechodnou dobu před použitím 

max. 1 měsíc, pokud jsou umístěna na palety a chráněna před povětrnostními vlivy, 
• na zeměd. půdě se může uložit vápenaté hnojivo cukrovarská šáma, nejdéle 24 měsíců, 
• na zemědělské půdě se mohou uložit hnojiva na bázi mletých vápenců dodávaná s 

vlhkostí 2 až 10 %, nejdéle 2 měsíce.  
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Minerální hnojiva v kapalné formě se skladují 
• v nádržích označených názvem skladovaného hnojiva; nádrž musí být umístěná  

v záchytné vaně, která má větší objem než nádrž, mít vybudovaný kontrolní systém 
zjištění úniku hnojiva, nebo  

• na volných zpevněných plochách v max. objemu jednoho balení 1 000 litrů, před 
použitím maximálně 1 měsíc, pokud jsou chráněna před povětrnostními vlivy.  

Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, 
popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. Musí být zamezeno 
přítoku povrchových nebo srážkových vod. Skladovací kapacita je otázkou projektu. Měla by 
být ale dostatečná pro uskladnění v období nemožnosti hnojení nebo zákazu hnojení ve 
zranitelných oblastech či podle AEKO (+ rezerva na nepříznivé povětrnostní podmínky).  
 
Požadavky uvedené ve vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 51): 
Stavba pro skladování tuhých hnojiv musí zabezpečit jejich příjem vykládkou ze železničních 
vagónů nebo silničních nákladních vozidel, oddělené uskladnění jednotlivých druhů hnojiv do 
skladovacích sekcí, boxů nebo nádrží podle požadované kapacity, při respektování fyzikálně 
chemických vlastností skladovaných látek. 
Konstrukce, obvodový a střešní plášť staveb pro skladování tuhých hnojiv musí splňovat 
požadavky na: 

• jejich ochranu před účinky klimatu a před nadměrným oteplováním součástí stavby, na 
tepelně izolační vlastnosti a na vytvoření prostoru s požadovanými klimatickými 
podmínkami podle druhů skladovaných hnojiv, 

• odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti korozi, 
• zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv, 
• přenos statického zatížení skladovaných substrátů a technologického zařízení podle 

způsobů jejich skladování a manipulace s nimi při plnění a vyskladňování, 
• uzavíratelnost ze všech stran a zabezpečení proti vniknutí vody a vlhkosti do 

skladovacích prostor, 
• omezení technologických otvorů pro minimální výměnu vzduchu a omezení prašnosti, 
• odolnost podlah proti zemní vlhkosti, vodě, chemickým vlivům, proti zatížení 

skladovanými hnojivy a mobilním technologickým zařízením. 

Konstrukce podlah a částí stavby pro skladování tuhých hnojiv musí splňovat podmínky 
základního a doplňkového zabezpečení staveb podle § 50 odst. 5 a 6 se zřetelem na produkci 
závadných látek, zejména se musí zamezit samovolnému proniknutí látek ohrožujících jakost 
vod ze staveb a jejich součástí do okolního terénu a podloží a následně do povrchových a 
podzemních vod, a to: 

• nepropustností povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku se závadnými látkami, 
• odkanalizováním, případně stavebními nebo technologickými úpravami, 

znemožňujícími únik látek ze stavby vytečením, přetečením nebo splachem, 
• umístěním nádrží na kapalná minerální hnojiva do záchytných van. 

Konstrukce staveb pro skladování tuhých, volně sypaných, jemně mletých práškových 
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vápenatých a hořečnato-vápenatých hnojiv musí splňovat požadavky technologie a přenosu 
zatížení zásobníky a zařízením pro manipulaci včetně skladovaných substrátů. 

Požadavky na stavby pro skladování dusičnanu amonného, vícesložkových hnojiv 
obsahujících dusičnan amonný a vícesložkových hnojiv typu NP, NPK, případně i NK 
obsahujících dusík zčásti nebo zcela ve formě dusičnanu amonného se stanovují způsobem 
odpovídajícím požadavkům, které jsou splněny dodržením normové hodnoty. Musí být suché 
a nepodsklepené. Stěny, strop a podlaha skladovacího prostoru musí mít snadno čistitelnou 
povrchovou úpravu. Dveře musí mít otevírání ven. Podlahy nesmí mít kanály nebo otvory, 
musí být izolovány proti zemní vlhkosti a není dovoleno jejich krytí asfaltem nebo jinou 
organickou hmotou. 

3.1.2. Skladování statkových hnojiv 
Obecnou podmínkou je vedení dokladové evidence o příjmu, výdeji a skladovaném 
množství. 

Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by měl mít: 
• přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně (lze doložit vlastní 

evidencí zjištěnou vážením nebo výpočtem podle normativů – viz kap. 5.2, výpočtem 
s pomocí komerčních evidenčních softwarů, aplikace EPH v Portálu farmáře apod.)  

• doklady o nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.),   
• přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy) nebo o zpracování statkových 

hnojiv na organická hnojiva (digestát z bioplynové stanice, kompost),  
• záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním 

plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv,  
• dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotl. skladech i na 

polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek),   
• evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení).  

Při skladování tekutých statkových hnojiv je povinností zabránit úniku do okolí a vod, 
včetně zabezpečení systému zjištění úniku. Sklady musí mít zkoušky těsnosti (§ 39 zákona o 
vodách). Skladují se v nepropustných nádržích, v zemních jímkách nebo v podroštových 
prostorech ve stájích se zamezením přítoku povrchových nebo srážkových vod.. 
Tabulka: Kapacity skladů pro tekutá statková hnojiva stanovené právními předpisy 
Skladovací kapacita Produkce kejdy 

(měsíce) 
Produkce močůvky 

(měsíce) 
Produkce hnojůvky 

(měsíce) 

Mimo zranitelné oblasti 4 3 3 
Ve zranitelných oblastech 6 6 5 

Kapacitu skladu lze snížit až na dvouměsíční produkci, pokud jsou statková hnojiva uváděna 
do oběhu, jsou z nich vyráběna organická hnojiva nebo jsou likvidována jako odpad.  
Při skladování tuhých statkových hnojiv na zpevněném hnojišti musí kapacita skladu 
odpovídat 6ti měsíční produkci, mimo případě uložení na zeměd. půdě před jejich použitím.  



                                            

20 

 

Požadavky uvedené ve vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 51): 
• dno hnojiště musí mít podélný sklon směrem k hnojůvkové jímce,  
• podélný a příčný sklon dna manipulačních ploch se musí vytvořit tak, aby hnojůvka a 

kontaminovaná srážková voda odtékala do sběrných žlábků nebo kanálků a do jímky. 

Technický stav všech skladovacích zařízení musí splňovat kvalitativní požadavky z hlediska 
ochrany vod, podle § 39, odst. 4, písm. b) a c) vodního zákona (= udržování skladů v 
dobrém technickém stavu, nepropustná úprava, vlastní kontrola min. 1x za 6 měsíců).  
Uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před aplikací je možné pouze 
způsobem, který neohrozí životní prostředí a na místech schválených v havarijním plánu. 
Mimo zranitelné oblasti je doba uložení maximálně 24 měsíců.  
Uložení tuhých statkových a organických (kompost) hnojiv na zemědělské půdě ve 
zranitelných oblastech je podrobně uvedeno v kapitole 6.7. 

 

3.2. Evidence podle zákona o hnojivech 

Vedení evidence hnojení je povinností ze zákona o hnojivech, ale také se jedná o jediný 
podklad pro kontrolu plnění některých podmínek pro poskytnutí dotací (DZES 6, AEKO).  
V případě nepředložení evidence hnojení kontrolnímu orgánu (ÚKZÚZ, SZIF) je kontrolní 
požadavek považován za porušený. 

Základní požadavky na evidenci hnojení: 

• Evidence hnojení musí obsahovat povinné údaje stanovené vyhláškou č. 377/2013 Sb. 
(katastrální území, pozemek, plodina, použité hnojivo, datum použití, celkové 
množství a dávka hnojiva, přívod živin), přitom není nezbytné používat přesný vzor 
uvedený v této vyhlášce, viz následující obrázek. 

Tabulka: Vzor evidence hnojení 

Katastrální 
území 

Pozemek 

 

Plodina Hnojení Hnojiva, upravené kaly (v sušině) Pomocné látky, 
hnojiva se stopovými 

živinami 
číslo číslo plocha 

(ha) 
druh, odrůda 

(užitkový 
směr) 

plocha 
(ha) 

datum 
plocha 

(ha) 

druh 
nebo 
název 

celkem (t, 
kg, litry) 

dávka (t, 
kg, litr/ha) 

přívod živin (kg/ha) 
použití zapravení 

do půdy 
N P205 K20 MgO CaO S název dávka (kg, 

litr/ha) 
                    

 

• Pokud nemá zemědělský závod k dispozici výsledky rozborů obsahu živin v použitých 
statkových hnojivech, použijí se tabulkové údaje dle vyhl. č. 377/2013 Sb. 

• Povinnost evidence se vztahuje i na rostlinné produkty použité ke hnojení, a to na 
všechny hlavní produkty (např. meziplodina na zelené hnojení). Z vedlejších produktů 
při pěstování kulturních rostlin se povinnost evidence hnojení vztahuje pouze na 
slámu. V těchto případech se údaje zaznamenají bez uvedení množství hmoty a živin. 
Nicméně pro účely kontroly plnění podmínky DZES 4 a 6 se doporučuje evidovat 
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zapravení všech vedlejších rostlinných produktů, tedy skliditelných rostlinných 
zbytků. 

• Evidence se uchovává se nejméně 7 let a musí být předložena na vyžádání při 
kontrole. 

• Záznam o použití hnojiva musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho 
použití nebo skončení pastevního cyklu. 

• Evidenci hnojení lze vést jak v písemné, tak v elektronické podobě. 

V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela zákona o hnojivech (zákon 
č. 156/1998 Sb.) a navazujících vyhlášek, např. vyhlášky č. 377/2013 Sb., na rok 2020. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
Poznámky: 
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4. Používání dalších hnojivých látek a pomocných látek  

4.1.  Upravené kaly  
Kal = odpad (skupina 06):    

• kal z ČOV zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností,  
• kal ze septiků a jiných podobných zařízení.  

Na zemědělskou půdu může být použit jen tzv. „upravený kal“. Upraveným kalem je kal, 
který byl podroben: 

• biologické úpravě,  
• chemické úpravě, 
• tepelné úpravě,  
• dlouhodobému skladování, nebo 
• jakémukoli jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních 

organizmů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.  
Podrobnosti pro používání upravených kalů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 437/2016 Sb. 
Původce upravených kalů je povinen předat uživateli (zemědělci) Program použití 
upravených kalů (§ 8 vyhlášky č. 437/2016 Sb.), který obsahuje:  

• technologii úpravy kalu a celkové množství kalů, na které se vztahuje program, 
• pozemky určené k použití kalu a jejich vyhodnocení z hlediska rizikových prvků, 
• způsoby uložení nebo skladování kalu, 
• zařazení kalu do osevního postupu, 
• plán odběru vzorků kalu a půdy.  

Zařazení kalů do osevního postupu a plán odběru vzorků kalu a půdy musí být uchován 7 let. 
Evidenční list kalu - vyhodnocení kalů z hlediska obsahu živin, rizikových prvků a rizikových 
látek a mikrobiologických ukazatelů. 

Použití upravených kalů je zakázáno (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech): 
• na zemědělské půdě v CHKO, OPVZ a na zamokřených a zaplavovaných půdách,  
• na lesních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností, 
• na travních porostech v průběhu vegetačního období až do poslední seče, 
• v intenzivních ovocných výsadbách, 
• na pozemcích k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předchozím, 
• v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy  

s využitím chrástu na krmení, 
• pokud obsah vybraných rizikových látek překračuje jednu z hodnot stanovených ve 

vyhlášce č. 437/2016 Sb., 
• na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce pod pH 5,6, 
• na plochách k rekreaci a sportu a na veřejně přístupných prostranstvích. 
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Skladování upravených kalů 

Skladování upravených kalů je umožněno v zařízení pro uložení nebo úpravě kalů na základě 
povolení k provozu krajským úřadem – 12 měsíců 

Uložení upravených kalů je možné: 
• v rámci shromažďování v ČOV – 12 měsíců, 
• u zemědělce na vodohospodářsky zabezpečené ploše – 8 měsíců, 

za následujících podmínek: 
• vodohospodářsky zabezpečená plocha, 
• min. sušina 18 %, 
• odděleně, označené, 
• max. výška 3 m, 
• hromady od sebe vzdálené 1 m. 

Pokud je doba uložení překročena, musí být nové rozbory (včetně mikrobiálních kritérií). 

Umístění kalu na zemědělské půdě před aplikací lze max. 30 dní, a to za následujících 
podmínek: 

• min. sušina kalu 18 %, 
• umístění v souladu s Programem použití kalů, 
• umístění na místech vhodných dle NV č. 262/2012 Sb., 
• svažitost pozemku do 5 °, 
• min. vzdálenost 100 m od zdrojů pitné vody, 
• min. vzdálenost 300 m od bytové zástavby, 
• označení hromady, 
• místa uložení zpracována do havarijního plánu. 

Podmínky pro používání upravených kalů na zemědělské půdě jsou stanoveny ve 
vyhlášce č. 437/2016 Sb.): 

• upravené kaly musí být do 48 hodin od umístění zapraveny do půdy, 
• nesmí se použít více než 5 t sušiny/hektar z. p. v průběhu 3 po sobě následujících let; 

toto množství může být zvýšeno až na 10 t/ha, pokud použité kaly obsahují méně než 
polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků, 

• dávka kalu je na pozemek aplikována v jedné agrotechnické operaci a v jednom 
souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, 

• minimální obsah sušiny kalu pro přímé použití musí být 4 %, 
• musí být splněny limity N k jednotlivým plodinám dle NV č. 262/2012 Sb. 

Zemědělci jsou povinni vést evidenci o upravených kalech použitých na zemědělské půdě 
(evidence hnojení), a to v sušině použitého kalu.  

Zemědělci, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat Ústřednímu 
kontrolnímu a zkušebnímu ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle vzoru: 
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Zemědělský podnikatel   
Místo podnikání nebo sídlo   
Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno   
Termín použití (od - do)   
Původce upravených kalů   
 

4.2.  Rybniční a říční sedimenty 
Používání sedimentů na zemědělské půdě je předmětem plnění požadavků zákona o 
ochraně zemědělského půdního fondu. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 257/2009 Sb. 
Říční nebo rybniční sedimenty lze použít na orné půdě nebo TTP při obnově (1x za 5 let), a to 
se souhlasem s použitím sedimentu na ZPF (dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb.) – vydává odbor 
životního prostředí na obci s rozšířenou působností (OŽP ORP). 
Použitý sediment musí splňovat: 

• limity rizikových prvků a látek v sedimentu (protokol o výsledcích analýz vzorků 
sedimentu odebraných před a po jeho vytěžení a průvodní list odběru vzorků sedim.), 

• limity indikátorových mikroorganismů (pouze pokud si vyžádá OŽP), 
• limity rizikových prvků a látek v půdě (protokol o výsledcích analýz vzorků půd a 

průvodní list odběru vzorků půdy - neprovádí se, pokud nejsou nepřekročeny obsahy 
rizikových prvků a látek v sedimentu). 

Hlavní podmínky pro použití sedimentu na zemědělské půdě stanovuje vyhl. č. 257/2009 Sb.: 
• dodržení koncentrací rizikových prvků (látek) v sedimentech a v půdě,  
• maximální dávka sedimentu 300 – 750 t sušiny na 1 ha (podle textury půdy a 

sedimentu) při výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm, 
• zapravení do půdy do 10 dnů od jejich rozprostření,  
• časový odstup od posledního použití sedimentu - nad 10 let,   
• časový odstup od posledního použití upraveného kalu - nad 1 rok. 

Další povinností je oznámení o použití sedimentu na OŽP ORP – 14 dní před použitím a 
následná evidence o použití sedimentu – evidenční list (kontroluje ÚKZÚZ). 

Poznámky: 
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4.3.  Technologické vody ze zemědělské prvovýroby 

Technologické vody vznikají v zemědělské prvovýrobě při chovu hospodářských zvířat nebo 
při jednoduchém zpracování rostlinných produktů a jsou využívány pro vlastní potřebu, jako 
pomocné půdní látky. Musejí být samostatně jímány a skladovány. Při společném jímání a 
skladování s kejdou, hnojůvkou nebo močůvkou se již jedná o tekuté statkové hnojivo. 
Příklad technologických vod: 

• vody ze sanitace a očisty dojírny, mléčnice, čekárny, přeháněcích chodeb nebo 
stájových prostor po vyskladnění zvířat,  

• vody z praní brambor nebo mytí zeleniny, 
• voda v jímce u silážního žlabu - siláž zaplachtovaná + vysoká sušina, 
• voda v jímce u prázdného hnojiště nebo silážního žlabu. 

Technologické vody jsou z hlediska zákona o hnojivech zařazeny jako pomocné látky (= 
pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty bez účinného množství živin), 
které půdu biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňují, zlepšuje její stav nebo zvyšují 
účinnost hnojiv. Dle vyhlášky č. 377/2013 Sb. obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % 
dusíku (to musí být dokladováno rozborem minimálně jednou ročně, nebo vždy po 
jednorázové produkci při čištění stájí, před aplikací apod.). 
Pro technologické vody nejsou stanoveny požadavky na skladovací kapacity. Povinnosti při 
samostatném skladování jsou následující (§ 8 zákona o hnojivech): 

• uskladnit technologické vody odděleně,  
• označit sklady technologických vod čitelným způsobem, 
• zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami, 
• evidovat skladování technologických vod, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu 

(= denní či měsíční produkce, přítok do nádrže), výdeji a skladovaném množství.   

Při používání technologických vod nesmí být vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové 
látky v množství, stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 474/2000 Sb. 
Zemědělec není povinen provádět rozbory (nejsou uváděny do oběhu). Ale pracovníci 
ÚKZÚZ mohou namátkově, stejně jako u statkových hnojiv rozbory provést, v rámci své 
kontrolní činnosti. 
Technologické vody nesmějí být používány na zemědělské půdě, pokud: 

• jejich vlastnosti neumožňují rovnoměrné pokrytí pozemku, 
• způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí pozemku, 
• jejich použití může vést k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických 

vlastností zemědělské půdy nebo pozemků sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i 
jeho širšího okolí, 

• půda, na kterou mají být použity, je zaplavená, přesycená vodou, pokrytá vrstvou 
sněhu vyšší než 5 cm, nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den 
nerozmrzá. 

Při používání technologických vod nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových 
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vod nebo na sousední pozemek. Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci o 
technologických vodách jako pomocných látkách použitých na zemědělské půdě. Záznam o 
použití technologických vod musí být v evidenci proveden do jednoho měsíce od ukončení 
jejich použití. Použití technologických vod se uvede v rubrice „Pomocné látky, hnojiva se 
stopovými živinami“ (dle vzoru evidence v příloze č. 2 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.), přičemž 
se uvádí pouze název (lze si zavést zkratku např. „TV“) a dávka (nejlépe v t/ha).  
Produkci technologických vod lze stanovit vlastním zjišťováním např. na základě různých 
norem, údajů výrobců zařízení dojíren, sledování odběru vody v dojírně (vodoměr), stavu 
naplnění nádrží, počtu vyvezených cisteren apod.  
Pokud nejsou k dispozici vlastní údaje, získané prokazatelným způsobem, lze použít 
„normativní“ údaje o produkci technologických vod uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 
377/2013 Sb. Např. průměrná roční produkce technologických vod z dojírny, mléčnice a 
přilehlých prostor je vyhláškou stanovena na 5,6 t/DJ (denní produkce je 20 litrů na dojenou 
krávu). 
Technologické vody jsou zároveň také závadnými látkami podle § 39 vodního zákona, tudíž 
je nutné jejich zapracování do havarijního plánu nebo jeho aktualizace: 

• přidat technologické vody do seznamu závadných látek, se kterými závod nakládá, 
popsat jejich vlastnosti, 

• pro každé provozní území uvést místa vzniku, místa skladování, průměrnou roční 
produkci, max. skladované množství, označení skladů a vedení skladové evidence, 

• popsat preventivní opatření a systém kontrol skladů technologických vod (vizuální 
kontrola nejméně jednou za 6 měsíců, se zápisem do provozního deníku, opatření proti 
přetečení apod.). 

V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela zákona o hnojivech (zákon 
č. 156/1998 Sb.) a navazujících vyhlášek, např. vyhlášky č. 377/2013 Sb., na rok 2020. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
Poznámky: 
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5. Základní požadavky na používání hnojiv  

5.1.  Aplikace hnojiv 

5.1.1. Rovnoměrná aplikace hnojiv 
Hnojiva nesmějí být používána na zemědělské půdě, pokud jejich vlastnosti neumožňují 
rovnoměrné pokrytí pozemku anebo způsob jejich použití nevede k rovnoměrnému pokrytí 
pozemku. Jedná se o obecný požadavek, který má zamezit „likvidaci přebytečného statkového 
nebo organického hnojiva“, např. vylévání hnojůvky na okraj pozemků. Je kontrolován i v 
rámci minimálních požadavků na používání hnojiv v rámci podmínek pro žadatele AEKO 
(„malá nitrátovka“). Podmínka rovnoměrnosti se neuplatňuje v případě: 

• diferencovaného hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu, 
• hnojení pozemku sousedícího s vodním tokem, kde nelze hnojit 3 m od vody. 

 

5.1.2. Zákaz použití hnojiv na zamokřenou, zamrzlou anebo zasněženou půdu 
Hnojiva nesmějí být používána na zemědělské půdě, která je: 

• zaplavená, 
• přesycená vodou, 
• pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo 
• promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá. 

Tyto požadavky neplatí při hnojení rostlinnými zbytky (sláma) a při pastvě hospodářských 
zvířat. Tento požadavek ale platí i pro technologické vody. 
Ve zranitelné oblasti jsou tyto podmínky přísnější, půda nesmí být: 

• zaplavená, 
• přesycená vodou, 
• pokrytá sněhem (v jakékoliv výšce), nebo  
• promrzlá. 

 

5.1.3. Povinnost zapravení hnojiv na orné půdě ve stanovené době 
Tekutá statková (kejda, …) a organická hnojiva (digestát, …) aplikovaná na povrch orné půdy 
se musí zapravit do 24 hodin od jejich aplikace. Tento požadavek neplatí  
v případě, že jsou tato hnojiva aplikována do porostu hadicovými aplikátory nebo při hnojení 
travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. 
Tuhá statková hnojiva (hnůj, …) a tuhá organická hnojiva (kompost, …) aplikovaná na 
povrch orné půdy se musí zapravit do 48 hodin od jejich aplikace. POZOR - ve zranitelných 
oblastích na pozemcích se sklonitostí nad 10° je podmínka zpřísněna na 24 hod. od aplikace! 
Tento požadavek neplatí pro vedlejší nebo hlavní rostlinné produkty (sláma, meziplodina). 
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5.1.4. Zabránění nadlimitního přívodu těžkých kovů do půdy 
Jedním ze základních požadavků stanovených zákonem o hnojivech je, že při používání 
hnojiv nesmějí být do půdy vneseny rizikové prvky a látky v množstvích, která překračují 
limity stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. Obsah 
rizikových prvků ve hnojivu je zjišťován laboratorními rozbory v rámci procesu registrace 
nebo ohlášení hnojiva, které je uváděno do oběhu (prodáváno). Pokud hnojivo není uváděno 
do oběhu (tudíž nepodléhá registraci ani ohlášení), doporučuje se také zajistit laboratorní 
rozbor hnojiva, pro účely zjištění množství živin a rizikových prvků. Typicky se jedná  
o statková hnojiva a organická hnojiva vyprodukovaná nebo vyrobená a současně využitá v 
zemědělském závodě ke hnojení (např. hnůj, kompost, typový digestát). 
Z hlediska „předběžné opatrnosti“ je omezen přísun sušiny na hektar v průběhu 3 let 
následovně (tento požadavek je součástí vyhlášky č. 377/2013 Sb., jako odstavec č. 8 v § 7): 

o tuhá statková a organická hnojiva (obsah sušiny nad 13 %) - maximální aplikační 
dávka 20 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let, 

o tekutá statková a kapalná organická hnojiva (obsah sušiny nejvýše 13 %) - maximální 
aplikační dávka 10 tun sušiny na jeden hektar v průběhu tří let.  

 
Tabulka: Omezení přísunu hnojiv dle §7 odst. 8 vyhl. č. 377/2013 Sb. – příklad přepočtu na 
množství hnojiva  

Přepočet na hnojiva (při normativní sušině) 

Hnojivo normativní obsah 
sušiny (%) 

maximální přívod, celkem za 3 roky (t/ha) 

tekutá statková a kapalná organická hnojiva (obsah sušiny nejvýše 13 %) 
– max. dávka 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let 

kejda skotu   7,3 137 

kejda prasat   5,3 189 

digestát z BPS   5,8 172 

tuhá statková a organická hnojiva (obsah sušiny nad 13 %)  
– max. dávka 20 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let 

hnůj skotu 22,0   91 
 

Tabulka: Limitní hodnoty obsahů rizikových prvků v organických a statkových hnojivech  

Obsah těžkých kovů (mg/kg sušiny) 

Sušina hnojiva kadmium olovo rtuť arsen chrom měď molybden nikl zinek 

nad 13 %   2 100 1 20 100 150 20 50 600 

nejvýše 13 %   2 100 1 20 100 250 20 50 1 200 
(Zdroj: vyhláška č. 474/2000 Sb.) 
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5.1.5. Další omezení 
Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána  

• na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo 
výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, ani 

• v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské 
kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně. 

Při letecké aplikaci kapalných hnojiv nebo pomocných látek je povinnost zaslat na ÚKZÚZ 
hlášení, a to nejpozději 14 dnů před aplikací. 

5.1.6. Určování potřeby hnojiv  
Obecně se při určování potřeby hnojiv vychází 

• z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce, 
• z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, 

půdního druhu a typu), 
• z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a 

množství půdní organické hmoty (humusu) a 
• z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování 

půdy, závlaha). 
Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení zemědělských půd. 
Chemickým rozborem je stanovena půdní reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, 
obsah přístupných živin (P, K, Mg, Ca) a kationtová výměnná kapacita půdy. 

V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela zákona o hnojivech (zákon 
č. 156/1998 Sb.) a navazujících vyhlášek, např. vyhlášky č. 377/2013 Sb., na rok 2020. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
Poznámky: 
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5.2.  Stanovení produkce statkových hnojiv 

Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným 
způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle 
druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke 
spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty roční 
produkce statkových hnojiv na 1 dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) podle 
vyhlášky č. 377/2013 Sb., přílohy č. 1, tabulky A.  

Tabulka: Průměrná roční produkce statkových hnojiv podle vyhlášky č. 377/2013 Sb. 

Druh a kategorie zvířat 
Ustájení s produkcí kejdy nebo drůbežího trusu 

neředěná kejda, drůbeží trus ředěná kejda2), vč. 
technologických vod1, 3) 

 t/DJ za rok % suš. t/DJ za rok % suš. 
Telata 19,0 7,4 23,7 5,9 
Jalovice, býci 13,5 10,5 15,4 9,2 
Krávy dojené 14,4 10,0 20,0 7,2 
Předvýkrm prasat 21,0 6,5 29,0 4,7 
Výkrm prasat, prasničky 12,0 8,0 16,0 6,0 
Prasnice 10,0 6,9 15,0 4,6 
Drůbež - čerstvý trus 9,4 28,0   
             - uleželý trus 6,3 32,0   
             - sušený trus 2,8 73,0   

Druh a kategorie zvířat 

Ustájení s produkcí hnoje, bez produkce močůvky 

hluboká podestýlka pravidelný odkliz 
chlévské mrvy  

technologické 
vody1) 

stelivo hnůj4) stelivo hnůj4) technologické 
vody 

 kg/DJ za den t/DJ za rok kg/DJ za den t/DJ za rok t/DJ za rok 
Telata 7,9 13,3 6,0 12,7 1,0 
Jalovice, býci 8,5 11,8 6,0 11,0 1,0 
Krávy dojené 8,5 12,4 6,0 11,6 5,6 
Skot bez tržní prod. mléka 8,5 11,5    
Předvýkrm prasat 15,0 18,9 12,5 18,1 5,0 
Výkrm prasat, prasničky 8,0 9,6 3,5 8,2 4,0 
Prasnice 6,0 8,1 2,3 7,0 4,5 
Ovce, kozy 7,0 7,8 5,5 7,4  
Koně 6,0 7,2 3,0 6,3  
Drůbež - podestýlka 2,1 5,9 0,8 5,5 0,8 
Vysvětlivky: 

11))  Technologické vody vznikající v souvislosti s procesem dojení, při napájení zvířat a očistě stájí.  
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22))  Při odlišném obsahu sušiny se produkce kejdy úměrně přepočte.    
33))  Technologické vody z dojírny, mléčnice a přilehlých prostor (roční produkce 4,2 - 5,6 t/DJ, tj. 

15 - 20 litrů na krávu a den) mohou být skladovány samostatně. Technologické vody vznikající 
při očistě stájí a při napájení zvířat (roční produkce 0 - 1,4 t/DJ, tj. 0 - 5 litrů na krávu a den) 
jsou skladovány společně s kejdou.  

44))  Při odlišné spotřebě steliva se produkce hnoje úměrně přepočte (1 kg steliva na 1 DJ za den = 
0,3 t hnoje na 1 DJ za rok). 

 

Následující tabulka ukazuje příklad kombinace údajů z vyhlášky a návazných výpočtů. 
Průměrné hodnoty byly odvozeny z růstové křivky zvířat, normativ produkce hnoje u skotu 
bez tržní produkce mléka byl odvozen z normativu produkce hnoje z hluboké podestýlky, a to 
přepočtem na snížené denní množství steliva (6 kg/DJ), při použití korekčního vzorce (změna 
denní spotřeby steliva o 1 kg/DJ = změna roční produkce hnoje o 0,3 t/DJ). Pro přepočet 
počtů zvířat na dobytčí jednotky se použijí údaje uvedené ve vyhlášce č. 377/2013 Sb.,  
v příloze č. 1, tabulce C. Pokud jsou k dispozici údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením, 
použijí se za účelem výpočtu produkce statkových hnojiv vlastní zjištěné hodnoty. 

Tabulka: Průměrná roční produkce hnoje (v přepočtu na dobytčí jednotku a na kus)  
v ustájení bez produkce močůvky, s pravidelným odklizem chlévské mrvy  

Kategorie a věk zvířat 
Průměrná 
hmotnost 

Dobytčí 
jednotky  

Produkce hnoje 
Skot s tržní 

produkcí mléka 
Skot bez tržní 

produkce mléka 
kg/kus DJ/kus t/DJ t/kus t/DJ t/kus 

Telata 
do 2 měsíců 65 0,13 12,7 1,7 10,8 1,4 
nad 2 měsíce až do 6 měsíců 140 0,28 12,7 3,6 10,8 3,0 
průměr, do 6 měsíců 115 0,23 12,7 2,9 10,8 2,5 
Jalovice 
nad 6 měsíců až do 1 roku 265 0,53 11,0 5,8 10,8 5,7 
nad 1 rok až do 2 let 470 0,94 11,0 10,3 10,8 10,2 
průměr, nad 6 měsíců až do 2 let 400 0,80 11,0 8,8 10,8 8,6 
Vysokobřezí jalovice a krávy 
jalovice nad 2 roky 600 1,20 11,0 13,2 10,8 13,0 
krávy 650 1,30 11,6 15,1 10,8 14,0 
Býci 
nad 6 měsíců až do 1 roku 300 0,60 11,0 6,6 10,8 6,5 
nad 1 rok až do 2 let 560 1,12 11,0 12,3 10,8 12,1 
průměr, nad 6 měsíců až do 2 let 470 0,94 11,0 10,3 10,8 10,2 
nad 6 měsíců až do 1 roku 300 0,60 11,0 6,6 10,8 6,5 
nad 1 rok až do 18 měsíců 500 1,00 11,0 11,0 10,8 10,8 
průměr, nad 6 měsíců až do 18 měs. 400 0,80 11,0 8,8 10,8 8,6 
nad 2 roky 800 1,60 11,0 17,6 10,8 17,3 
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Tabulka: Přepočet zvířat na dobytčí jednotky (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)  

Druh a kategorie zvířat Věk  kg/kus DJ/kus 
Skot 
Telata do 6 měsíců 115 0,23 
Jalovice nad 6 měsíců až do 1 roku 265 0,53 
Jalovice nad 1 rok až do 2 let 470 0,94 
Jalovice nad 2 roky 600 1,20 
Krávy, bez ohledu na užitk. typ   650 1,30 
Býci  nad 6 měsíců až do 1 roku 300 0,60 
Býci  nad 1 rok až do 2 let 560 1,12 
Býci, vč. volů  nad 2 roky 800 1,60 
Prasata 
Předvýkrm   20 0,04 
Výkrm, prasničky (do zapuštění)   70 0,14 
Prasničky (od zapuštění)  160 0,32 
Prasnice    235 0,47 
Prasata divoká   75 0,15 
Ovce, kozy, mufloni 
Ovce, kozy* nad 1 rok 70     0,20** 
Mufloni   35 0,07 
Koně**  
Hříbata  do 6 měsíců 200 0,40 
Koně  nad 6 měsíců až do 1 roku 350 0,70 
Koně  nad 1 rok až do 3 let 500 1,00 
Koně nad 3 roky 650 1,30 
Jelenovití 
Srnci   20 0,04 
Daňci   50 0,10 
Jeleni   110 0,22 
Drůbež 
Nosnice   1,7 0,0034 
Kuřice   0,8 0,0016 
Brojleři   1,0 0,0020 
Kachny chov   3,5 0,0070 
Kachny výkrm   2,0 0,0040 
Husy chov   4,8 0,0096 
Husy výkrm   2,5 0,0050 
Krůty chov  10,0 0,0200 
Krůty výkrm   5,0 0,0100 
Krocani chov  20,0 0,0400 
Krocani výkrm   10,0 0,0200 

*    Do koeficientu přepočtu na dobytčí jednotky jsou započtena i jehňata a kůzlata. Při odlišné průměrné 
hmotnosti dospělých ovcí a koz, se pro účely výpočtu produkce statkových hnojiv koeficient úměrně upraví 
(např. pro ovce o průměrné hmotnosti 50 kg se použije koeficient 0,14, apod.) 

**    Pro poníky a jiná malá plemena koní se pro účely výpočtu produkce statkových hnojiv použije koeficient 
přepočtu na dobytčí jednotky v poloviční hodnotě. 
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Vyhláška umožňuje preferovat vlastní údaje před „normativy“. Vlastní údaje  
o produkci statkových hnojiv však musí být získány prokazatelným způsobem, zejména:  

• vážením nebo měřením objemu,  
• výpočtem podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu 

krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod. 

Údaje o hmotnosti zvířat zjištěné vážením mohou být použity pouze pro přepočet na dobytčí 
jednotky za účelem zjištění produkce statkových hnojiv.  

Za účelem výpočtu intenzity či zatížení půdy pro hodnocení podmínek dotací se použije 
přepočet na velkou dobytčí jednotku (VDJ) stanovený v Programu rozvoje venkova.  
POZOR – tato tabulka používá jiné koeficienty než vyhláška č. 377/2013 Sb. a nelze ji tedy 
použít pro výpočet produkce statkových hnojiv. 

Tabulka: Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ pro účely výpočtu intenzity 
v rámci dotací 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí 
jednotky (VDJ) 

Skot nad 24 měsíců 1,0 

Skot nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 

Skot do 6 měsíců 0,4 

Ovce nad 12 měsíců 0,15 

Kozy nad 12 měsíců 0,15 

Koně nad 6 měsíců 1,0 

Koně do 6 měsíců 0,4 

Prasničky, prasnice 0,5 

Selata 0,03 

Ostatní prasata 0,3 
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5.3.  Stanovení přívodu živin do půdy při organickém hnojení 

Údaje o průměrném přívodu živin do půdy, vypočteném na základě údajů o průměrné 
produkci statkových hnojiv a průměrném obsahu živin, po odpočtu ztrát ve stájích a při 
skladování statkových hnojiv uvádí tabulka C v příloze vyhlášky č. 377/2013 Sb. 

Tabulka: Průměrná roční produkce dusíku ve výkalech, moči a drůbežím trusu, v přepočtu na 
jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) 

Druh a kategorie 
zvířat 

Produkce dusíku 
ve výkalech, 

moči a čerstvém 
drůbežím 

trusu 

Produkce dusíku po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování 
statkových hnojiv1) 

Kejda, 
drůbeží 

trus 

Hnůj z hluboké 
podestýlky 

Hnůj, při pravidelném 
odklizu chlévské mrvy 

Hnůj 
a močůvka 

  kg N/DJ za rok 
Skot 
Telata 90 88 86 83 77 
Jalovice, býci 69 60 77 72 66 
Krávy dojené 84 76 91 85 74 
Skot bez tržní 
produkce mléka 

69  64   

Prasata 
Předvýkrm 110 90 108 104 96 
Výkrm, prasničky 95 77 85 73 71 
Prasnice 75 60 73 64 54 
Prasata divoká 63     

Ovce, kozy, mufloni 
Ovce, kozy 75  69 65  

Mufloni 58     

Koně 
Koně 40  37 33  

Jelenovití 
Jeleni, daňci, srnci 36         
Drůbež 
- čerstvý trus 175     

- uleželý trus 175 120    

- sušený trus 175 99    

- trus s podest. 175  121 113  

1) Ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu (průměrný obsah dusíku v 1 t obilní slámy 
je 5 kg N). V hodnotě produkce dusíku je započítán i dusík obsažený technologických vodách, 
skladovaných samostatně. 
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Tabulka: Průměrný přívod živin ve hnojivech (tab. A v příl. č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb.) 

Hnojiva 
Obsah 
sušiny  

Průměrný přívod živin 
N P2O5 K2O 

% kg/t 
Statková hnojiva 

Hnůj skotu  

telata, jalovice, býci 22 6,5 4,0 7,6 
krávy dojené  22 6,9 4,0 7,6 
směs hnoje od více kategorií skotu 22 6,7 4,0 7,6 
skot bez tržní produkce mléka 22 5,6 2,1 5,7 

Močůvka skotu a hnojůvka 1,3 1,5 0,2 2,1 

Hnůj prasat 
předvýkrm 24 5,5 8,8 7,0 
výkrm, prasničky, prasnice 24 8,5 8,8 7,0 

Močůvka prasat a hnojůvka 1,2 2,2 0,5 2,1 
Hnůj koňský 30 5,2 3,5 8,7 
Hnůj ovcí a koz 32 8,9 5,4 17,7 

Kejda skotu 

telata 5,9 3,7 1,5 3,0 
jalovice, býci 9,2 3,9 1,9 3,8 
krávy dojené 7,2 3,8 1,6 3,1 
směs kejdy od více kategorií skotu 7,3 3,9 1,6 3,1 
tekutá část po separaci (fugát) 5,8 3,9 1,6 3,2 
tuhá část po separaci (separát) 21 4,2 1,7 2,5 

Kejda prasat 

předvýkrm 4,7 3,1 2,5 2,0 
výkrm, prasničky 6,0 4,8 3,1 2,6 
prasnice 4,6 4,0 2,4 1,5 
směs kejdy od více kategorií prasat 5,3 4,3 3,0 2,1 
tekutá část po separaci (fugát) 3,4 4,1 2,4 2,0 
tuhá část po separaci (separát) 27 6,6 9,7 2,9 

Drůbeží trus 

čerstvý 28 18,5 12,8 8,9 
uleželý 32 19,0 14,6 10,2 
sušený 73 35,0 33,3 23,2 
s podestýlkou 42 20,4 18,8 15,2 

Hnůj králíků 29 7,9 6,2 10,4 
Kejda králíků 18 4,1 4,1 4,2 
Silážní šťávy ředěné 2,1 1,3 0,7 2,5 
Organická hnojiva 
Kompost ze statkových hnojiv 40 5,5 4,5 6,1 
Digestát ze zemědělské bioplynové stanice 5,8 5,3 1,6 3,5 
Tekutá část po separaci digestátu (fugát) 3,9 5,1 1,4 3,4 
Tuhá část po separaci dig. (separát) nebo tuhý digestát 23 6,8 3,0 4,5 
Přívod živin ve statkových hnojivech je uveden k termínu jejich použití, tedy po odpočtu ztrát živin ve 
stájích a při skladování statkových hnojiv. Při odlišném obsahu sušiny u tekutých statkových hnojiv se 
obsah živin úměrně přepočte. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, použijí se vlastní hodnoty.  
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Přívod živin pasenými zvířaty  

Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat 
na zemědělské půdě se používají údaje o produkci výkalů a moči a údaje o přívodu živin 
stanovené v příloze č. 3 k vyhlášce 377/2013 Sb., tabulce B. Datem použití statkového 
hnojiva je v tomto případě časové rozpětí pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě. 

Tabulka: Průměrná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku 
a průměrný přívod celkového N a dalších živin při pastvě zvířat nebo jiném pobytu na z.p.  

Druh zvířat 
Výkaly a moč 

Průměrný přívod živin 

celkový N1) P2O5 K20 

t/rok kg/t výkalů a moči 

Skot 14,0 4,9 2,1 4,2 

Ovce a kozy 9,1 8,2 2,6 6,6 

Koně 8,6 4,7 2,3 3,5 

Mufloni 11,8 4,9 2,6 6,6 

Jelenovití 12,3 2,9 2,7 7,5 

Prasata divoká 12,5 5,0 3,0 2,3 

1) Přívod živin ve výkalech a moči hospodářských zvířat při pastvě nebo jiném pobytu na 
zemědělské půdě se rovná produkci živin. Ztráty dusíku nejsou odečteny. Zde uvedené hodnoty se 
použijí pro výpočet produkce výkalů a moči a přívodu živin pro všechny věkové kategorie zvířat. 
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6. Opatření 4. akčního programu nitrátové směrnice (2016–2020) 

6.1. Období zákazu hnojení 

Období zákazu hnojení se týká pouze orné půdy a trvalých travních porostů. Možnost 
časnějšího hnojení ozimé pšenice a řepky v předjaří, samozřejmě za vhodných půdních a 
povětrnostních podmínek, byla zachována na pozemcích o sklonitosti nejvýše 5 stupňů. I 
nadále však platí zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdě zaplavené, přesycené 
vodou, promrzlé nebo pokryté sněhem. 

Tabulka: Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a TTP  
Klimat. 
regiony* Minerální dusíkatá hnojiva  Hnojiva s rychle uvolnitelným 

dusíkem 
Hnojiva s pomalu 
uvolnitelným N** 

0 – 5 

 1. 11. – 31. 1.  
(oz. pšenice a řepka, sklon. ≤ 5°)  

15. 11. – 31. 1. 
(oz. pšenice a řepka, sklon. ≤ 5°) 

15. 12. – 15. 2. 
1.11. – 15. 2. 

(ostatní) 
15. 11. – 15. 2. 

(ostatní) 

6 – 9 

15. 10. – 15. 2.   
(oz. pšenice a řepka, sklon. ≤ 5°) 

5. 11. –15. 2. 
(oz. pšenice a řepka, sklon. ≤ 5°) 

15. 12. – 28. 2. 
15. 10. – 28. 2. 

(ostatní) 
5. 11. – 28. 2. 

(ostatní) 
Vysvětlivky:      
*   První číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky. 
** Platí i pro upravené kaly; pokud nedojde k následnému pěstování plodin v příslušném kalendářním roce, je zakázáno  
     hnojení také v období od 1. června do 31. července.  
 

Tabulka: Možnosti hnojení za vhodných půdních a povětrnostních podmínek  
Poslední termíny, kdy je ještě možné hnojit 

Klimatické 
regiony 

Minerální dusíkatá 
hnojiva 

Hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem 
(kejda, digestát apod.) 

Hnojiva s pomalu uvolnitelným 
dusíkem (hnůj, kompost apod.) a 

upravené kaly 

0 - 5 31. října 14. listopadu 14. prosince 

6 - 9 14. října 4. listopadu 14. prosince 

Možnosti prvního hnojení v předjaří 

Klimatické 
regiony 

Pšenice ozimá a řepka, pouze na 
zemědělských pozemcích s průměrnou 

sklonitostí max. 5° 

Ostatní plodiny na orné půdě a trvalé travní 
porosty 

0 - 5 1. února 16. února 

6 -  9 16. února 1. března (příp. 29. února) 
 

Dále je umožněna nouzová aplikace statkových nebo organických hnojiv i v období zákazu 
hnojení, pro zabránění havárie nebo odstranění jejích následků. Jedná se zejména o řešení 
havarijní situace v ustájovacích nebo skladovacích objektech, v souladu s vyhláškou  
č. 450/2005 Sb. („havarijní vyhláška“).  
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Při nouzové aplikaci se využijí informace o místech určených k uložení nebo k použití 
statkových a organických hnojiv, získané z LPIS (viz § 5, odst. 3, písm. d havarijní vyhlášky). 
Pokud nedošlo přímo k havárii, hlášení se sice nevyžaduje, ale nouzovou aplikaci v období 
zákazu hnojení je třeba řádně zdokumentovat a raději i oznámit kontrolnímu orgánu 
(ÚKZÚZ). Plochy určené k případné nouzové aplikaci je vhodné preventivně uvést do 
havarijního plánu.  

 

6.2.  Limity hnojení k plodinám 

Nařízení vlády stanoví požadavek na hnojení plodin podle jejich potřeb na konkrétních 
stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Doporučený postup výpočtu potřeby hnojení je 
uveden v metodice schválené MZe ČR pod č.j. 49012/2007-17220, s názvem „Rámcová 
metodika výživy rostlin a hnojení“ (ke stažení na webu nitrátové směrnice: www.nitrat.cz).  

K jednotlivým plodinám byly navíc stanoveny maximální limity přívodu dusíku hnojením 
uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády. Limity přívodu dusíku k jednotlivým plodinám (s 
výjimkou plodin uvedených v tabulkách č. 5 a 6 v příloze č. 3 k nařízení vlády) závisí na 
začlenění zemědělského pozemku do jedné ze tří výnosových hladin, podle bonitovaných 
půdně ekologických jednotek. Na zemědělském pozemku lze hnojit podle limitů pro vyšší 
výnosovou hladinu, než do jaké je pozemek zařazen, pokud zemědělský podnikatel na základě 
jím vedené evidence pro účely kontroly doloží Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 
zemědělskému údaje o výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za 
posledních pět kalendářních let. Výnosů odpovídajících vyšší výnosové hladině dosáhne v 
těchto letech nejméně třikrát.  

Limity přívodu dusíku pro zeleninu na orné půdě se stanoví na základě výnosů dosahovaných 
na zemědělském pozemku, doložených pro účely kontroly (vlastní evidence výnosů). Při 
prvním pěstování zeleniny se použijí limity pro střední výnos. Požadavky na pěstování 
zeleniny, celkem nad 20 ha v obchodním závodě: 

 rozbor vzorku půdy odebraného z každé plochy zemědělského pozemku se zeleninou, 
a to z půdního profilu minimálně do hloubky 30 cm pro zjištění obsahu minerálního 
dusíku (Nmin), se provede před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny 
v příslušném kalendářním roce,  

 obsah Nmin v půdě přesahující 30 kg N/ha se započte do limitu přívodu N, 
 odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o 

akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 
Sb.),  

 záznamy o výsledcích rozborů jsou uchovány nejméně po dobu 7 let, 
 dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce se do přívodu N započte pouze 

z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorku půdy. 
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Tabulka: Limity přívodu N k jednotlivým plodinám a kulturám 

Plodina 
Výnosové hladiny 

1 2 3 
t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 

Pšenice ozimá potravinářská do 6,0 170 6,0 - 8,0 200 nad 8,0 230 
Pšenice ozimá krmná do 6,0 160 6,0 - 8,0 180 nad 8,0 200 
Pšenice jarní  do 4,0 100 4,0 - 6,0 130 nad 6,0 145 
Žito                          do 4,5 100 4,5 - 6,0 120 nad 6,0 140 
Ječmen ozimý               do 5,0 130 5,0 - 7,0 150 nad 7,0 170 
Ječmen jarní sladovnický                      do 5,0 90 5,0 - 6,5 110 nad 6,5 130 
Ječmen jarní krmný                      do 5,0 110 5,0 - 6,5 130 nad 6,5 150 
Oves                                                do 3,5 100 3,5 - 4,5 110 nad 4,5 130 
Tritikale                do 4,5 120 4,5 - 6,0 140 nad 6,0 160 
Kukuřice na zrno  do 8,0 190 8,0 - 10,5 220 nad 10,5 240 
Kukuřice na siláž                do 40 190 40 - 55 220 nad 55 240 
Brambory rané  do 20 100 20 - 25 130 nad 25 160 
Brambory sadbové        do 20 100 20 - 30 125 nad 30 150 
Brambory ostatní          do 30 140 30 - 40 170 nad 40 190 
Cukrovka                                    do 65 170 65 - 80 190 nad 80 210 
Krmná řepa                              do 35 100 35 - 50 130 nad 50 150 
Slunečnice                      do 2,0 100 2,0 - 3,0 110 nad 3,0 130 
Mák                           do 0,7 80 0,7 - 1,1 100 nad 1,1 120 
Hořčice  do 0,9 70 0,9 - 1,3 80 nad 1,3 90 
Len                                                do 1,4 70 1,4 - 1,8 80 nad 1,8 90 

Plodina / kultura kg N/ha 
Řepka 230 
Luskoviny (mimo sóju)                                          40 
Sója 80 
Jetel, vojtěška*                                                  40 
Trávy na orné půdě                200 
Trvalé travní porosty 160 
Jahody 100 

Vysvětlivky: 
*) Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení 

krycí plodiny do doby její sklizně. 
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Tabulka: Limity přívodu dusíku k zelenině podle dosahovaných výnosů 

Plodina 
Nízký výnos Střední výnos Vysoký výnos 

t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha t/ha kg N/ha 
Brokolice  do 12 180 12 - 18 260 nad 18 320 
Celer bulvový do 36 145 36 - 54 220 nad 54 260 
Celer naťový do 29 100 29 - 43 145 nad 43 175 
Celer řapíkatý do 30 135 30 - 45 200 nad 45 245 
Cibule  do 42 110 42 - 62 160 nad 62 195 
Šalotka do 28 90 28 - 42 130 nad 42 155 
Čekanka salátová do 22 110 22 - 34 170 nad 34 200 
Česnek  do 6 140 6 - 8 150 nad 8 160 
Fazol zahradní do 8 75 8 - 12 110 nad 12 130 
Hrách zahradní (zelené zrno) do 6 45 6 - 8 70 nad 8 80 
Hrách zahradní (lusky) do 17 45 17 - 25 70 nad 25 80 
Chřest do 3 60 3 - 5 100 nad 5 180 
Kapusta hlávková do 26 130 26 - 38 190 nad 38 230 
Kapusta růžičková do 5 145 5 - 7 215 nad 7 260 
Kapusta kadeřavá - kadeřávek do 18 130 18 - 28 195 nad 28 235 
Kedluben do 24 120 24 - 36 180 nad 36 215 
Kopr vonný do 12 60 12 - 18 95 nad 18 110 
Křen selský do 10 80 10 - 14 120 nad 14 145 
Kukuřice cukrová do 15 130 15 - 25 190 nad 25 230 
Květák do 28 170 28 - 42 250 nad 42 300 
Lilek vejcoplodý do 35 100 35 - 55 160 nad 55 190 
Meloun vodní do 45 145 45 - 70 220 nad 70 260 
Mrkev do 40 130 40 - 60 200 nad 60 240 
Okurka nakládačka do 80 145 80 - 120 220 nad 120 260 
Okurka salátová do 95 160 95 - 145 245 nad 145 295 
Paprika  do 55 150 55 - 85 225 nad 85 270 
Pastinák do 32 110 32 - 48 170 nad 48 200 
Pažitka do 25 100 25 - 35 145 nad 35 170 
Petržel kořenová do 32 70 32 - 48 105 nad 48 125 
Petržel naťová do 20 145 20 - 30 220 nad 30 260 
Pór do 40 160 40 - 60 240 nad 60 280 
Rajče do 40 110 40 - 60 160 nad 60 195 
Reveň do 35 150 35 - 55 225 nad 55 270 
Ředkev do 32 100 32 - 48 155 nad 48 185 
Ředkvička do 26 70 26 - 38 110 nad 38 130 
Řepa salátová  do 28 90 28 - 42 135 nad 42 160 
Salát ledový do 55 125 55 - 80 185 nad 80 220 
Salát ostatní do 45 100 45 - 65 150 nad 65 180 
Špenát do 18 125 18 - 28 190 nad 28 225 
Tykev do 80 100 80 - 120 150 nad 120 180 
Zelí hlávkové bílé krouhárenské do 65 210 65 - 95 300 nad 95 360 
Zelí hlávkové bílé ostatní do 40 150 40 - 60 220 nad 60 265 
Zelí hlávkové červené do 40 170 40 - 60 260 nad 60 310 
Zelí pekingské do 48 130 48 - 72 195 nad 72 230 
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Pravidla pro hodnocení limitů přívodu dusíku k plodinám: 

 limity se u většiny plodin hodnotí za hospodářský rok, započítává se tedy např. i letní 
předseťové hnojení k ozimé řepce sklizené až v příštím roce, 

 při pěstování více plodin po sobě, např. zelenin s krátkým vegetačním obdobím, se 
limity jednotlivých plodin hodnotí samostatně, 

 v případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího 
hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny, 

 dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu 
přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu; nově to platí už jen pro minerální 
hnojiva a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, 

 započítání dusíku z jeho celkového přívodu u různých druhů hnojiv, pro účely 
hodnocení limitu hnojení: 

o minerální hnojiva ………………………………………………….……  100 % 
o hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravené kaly ………………. 30 %  
o hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem  

 kejda prasat …...……………..……………………………............ 70 %  
 ostatní hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem ………………….. 60 % 

 pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku  
v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních 
hnojiv, popřípadě upravených kalů, 

 pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se 
použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3, tabulky A (tab. 3A) 
vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 

 limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích,  
 při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi,  
 plodiny v tabulkách neuvedené nemají limit, hnojí se podle jejich potřeby na 

konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek, 
 limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících 

a fóliovnících. 

6.3.  Způsoby letního a podzimního hnojení 

Za účelem upřesnění letního a podzimního hnojení je zemědělská půda rozčleněna do tří 
aplikačních pásem, a to podle skupin BPEJ a na základě rizika ztrát dusičnanů do vod. 
Zařazení bylo provedeno podle klimatického regionu a především podle hlavní půdní 
jednotky (vyhláška k BPEJ, č. 327/1998 Sb.). Půdy ve III. aplikačním pásmu jsou navíc ještě 
rozděleny podle rizika infiltrace, tedy průsaku vody, na pásma III.a, III.b. Zařazení dílu 
půdního bloku do aplikačního pásma se provádí v LPIS automaticky, na principu 
převažujícího zařazení BPEJ k určitému stupni aplikačního pásma.  
Akční program omezuje hnojení v termínu od 15. června do začátku období zákazu hnojení. 
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Toto omezení se týká hnojení až k následným meziplodinám, ozimým nebo jarním plodinám 
nebo na podporu rozkladu slámy. Nejde tedy o omezení hnojení k plodinám již pěstovaným 
na pozemcích k rozhodnému datu 15. června, např. k jarním nebo víceletým plodinám.  

Možné způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným 
dusíkem na orné půdě v období od 15. června do zákazu hnojení jsou uvedeny v tabulce. Na 
používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem se tato omezení nevztahují. Tabulka nově 
platí i pro polní zeleninu. 

Tabulka: Omezení hnojení N v letním a podzimním období  

Způsob hnojení 

I. 
aplikační 

pásmo 

II. 
aplikační 

pásmo 

III. aplikační pásmo 
a) půdy se 

středním rizikem 
infiltrace 

b) půdy s vysokým 
rizikem infiltrace 

A B A B A B A B 
1. K ozimé plodině následující 
po obilnině 60 120 50 100 40 80 20* 0 

2. K ozimé plodině následující 
po jiné předplodině než je 
obilnina 

40 80 30  60 15* 0 15* 0 

3. K meziplodinám**, 
s výjimkou čistých porostů 
jetelovin a luskovin nebo k 
podpoře rozkladu slámy**, s 
výjimkou slámy luskovin, 
olejnin a jetelovin pěstovaných 
na semeno 

60 120 50 100 40 80 40 80 

4. Pro následné jarní plodiny*** 0 100 0 80 0 80 0 0 
Vysvětlivky: 
A.     max. limit přívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kg N/ha  
B.     max. limit přívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolnitelným dusíkem, v kg N/ha 
* v případě hnojení pro cibuli ozimou a česnek ozimý je maximální dávka 40 kg N/ha  
** použití minerálních dusíkatých hnojiv je možné pouze v případě, že bude následovat ozimá plodina nebo bude  
         meziplodina ponechána na zemědělském pozemku minimálně do 15. února následujícího kalendářního roku  
*** použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je možné až v období od 1. října do začátku období zákazu hnojení,  
         pouze s inhibitorem nitrifikace, a to způsobem a v dávce uvedené v příbalovém letáku nebo schválené etiketě 
 

V rámci jednoho způsobu hnojení je možné dělení dávek hnojiv. Maximální celkové dávky 
stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva dle písmen A a B nelze mezi sebou sčítat.  

Způsoby hnojení uvedené v tabulce lze dělit a kombinovat dále uvedeným způsobem: 
• v jednom způsobu hnojení (1 řádek) je možné rozdělit celkovou dávku na dílčí,   
• dílčí dávky je možné kombinovat, ale při dodržení maximální celkové dávky N, 
• mezi způsoby hnojení č. 1 a 3 (pohyb v tabulce svisle, ve stejném sloupci), 
• mezi hnojivy A a B, při přepočtu dusíku v poměru 1:2 (vodorovně, v řádku), 
• kombinací mezi způsobem hnojení a hnojivem (křížem, mezi sloupci a řádky). 
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Pouze v případě použití hnojiv k podpoře rozkladu slámy je navíc možné použít nejvýše 20 kg 
N/ha ke hnojení ozimých plodin následujících po obilnině. Použití této dávky, vzhledem k její 
výši, se předpokládá zejména v minerálních hnojivech (NP, NPK). Přepočet podle účinnosti N 
pro použití hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem se zde tedy již neuplatňuje. 

Hnojení na podporu rozkladu slámy (s výjimkou slámy luskovin, olejnin a jetelovin 
pěstovaných na semeno) a k meziplodinám (s výjimkou čistých porostů jetelovin a luskovin): 

• hnojení na podporu rozkladu slámy se nezapočítává do limitu následné plodiny, 
• za hnojení na podporu rozkladu slámy se považuje přímé i následné hnojení do doby 

předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu nebo do začátku období zákazu 
hnojení (lze tedy zapravit slámu a až potom následně hnojivo), 

• použití minerálních dusíkatých hnojiv je možné pouze v případě, že bude následovat 
ozimá plodina nebo bude hnojená meziplodina ponechána na zemědělském pozemku 
minimálně do 15. února následujícího kalendářního roku, 

• za slámu se obecně považují stonky a stébla polních plodin pěstovaných za účelem 
produkce semen nebo zrna; sláma tedy vzniká např. i po sklizni trav na semeno a 
kukuřice na zrno,  

• za slámu se považují i zbytky po sklizni kukuřice na siláž, při výši strniště nad 40 cm, 
• za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené hnojení. 

Aplikace kejdy a dalších hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem k následným jarním plodinám 
je umožněna pouze v období od 1. října a při použití inhibitoru nitrifikace (registrovaný 
pomocný přípravek, např. Piadin, N-Lock nebo Vizura). Při tomto způsobu použití dochází v 
kritickém podzimním období k omezení nitrifikace a tím k podstatnému omezení tvorby 
dusičnanového dusíku.   

 

6.4. Hnojení trvalých travních porostů 

Akční program stanoví zákaz hnojení trvalých travních porostů na pozemcích se 
zamokřenými půdami, které nebyly meliorovány odvodněním. Pokud byly odvodněny, pak je 
omezena jednorázová dávka hnojiv s rychle uvolnitelným N na 80 kg celkového N/ha a při 
používání minerálních hnojiv na 40 kg N/ha. Stejné omezení se vztahuje i na TTP na mělkých 
půdách nebo půdách s nevyvinutým půdním profilem. Do uvedené dávky se nezapočítají 
výkaly ani moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo jiném pobytu. 

Informace o tom, zda se na dílu půdního bloku nacházejí půdy zamokřené, mělké nebo s 
nevyvinutým půdním profilem, či zda je na dílu půdního bloku provedena meliorace, lze 
zjistit z informativního výpisu nitrátové směrnice nebo přímo z mapy LPIS. DPB je zařazen 
jako „deficitní“ v případě, že se uvedené půdy nacházejí na výměře větší než 50 % výměry 
DPB. Pro žadatele o podporu na AEKO, podopatření „Ošetřování travních porostů“ se na 
DPB s výskytem zamokřených půd, jež nebyly meliorovány odvodněním, sníží sazba, 
případně neposkytne dotace.  
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6.5.  Limit přívodu organického dusíku do půdy 
Akční program nitrátové směrnice musí zajistit, aby dusíkaté hnojivé látky použité na jeden 
hektar zemědělské půdy nepřekročily v rámci obchodního závodu v žádném roce takové 
množství, které obsahuje 170 kg organického dusíku. Do tohoto limitu se započítává pouze 
organický dusík živočišného původu, obsažený nejen ve statkových, organických, případně 
organominerálních hnojivech, ale také v upravených kalech používaných na zemědělské půdě.  
Limit se sice hodnotí v průměru celého závodu, hospodařícího ve zranitelné oblasti (bez 
ohledu na to, jakou částí), ale do výpočtu se zahrnou pouze pozemky vhodné k aplikaci 
uvedených hnojivých látek. Přitom se vychází z průměrné výměry zemědělské půdy 
obchodního závodu v daném kalendářním roce, vypočtené na základě údajů zjištěných vždy k 
poslednímu dni měsíce. Na jednotlivých pozemcích je možné limit 170 kg N/ha překročit. 
Musí ale být dodržena rovnováha mezi potřebou a dodávkou N, limity hnojení k plodinám i 
jiná omezení.    

6.6.  Hnojení na svazích a okolo vod 
Požadavkem nitrátové směrnice (nad rámec DZES 5) je zákaz pěstování erozně nebezpečných 
plodin na pozemcích se sklonitostí nad 7°, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo 
nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m. Tento požadavek je uplatněn v 
systému kontroly podmíněnosti, a to jako PPH 1/5. Rovněž je součástí požadavků na dotace 
AEKO. 
Na orné půdě a trvalých travních porostech platí zákaz používání dusíkatých hnojivých látek 
na pozemcích se sklonitostí převyšující 10 stupňů (orná půda) nebo 12 stupňů (TTP), s 
výjimkou pastvy zvířat nebo jejich jiného pobytu a tuhých statkových nebo organických 
hnojiv, v případě použití na orné půdě bez porostu zapravených do půdy do 24 hodin po jejich 
použití. Povinnost zapravení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky. Tento 
požadavek je součástí minimálních požadavků na dotace AEKO. 
Dalším omezením je omezení jednorázové dávky na pozemcích s trvalým travním porostem 
se sklonitostí převyšující 7°. Při používání hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem je omezena 
jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku na 1 ha a při používání minerálních dusíkatých 
hnojiv je omezena jednorázová dávka na 40 kg dusíku na 1 ha. To se nevztahuje na přívod 
dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na 
trvalých travních porostech. Údaje o omezení jednorázových dávek hnojiv na pozemcích s 
trvalými travními porosty se sklonitostí nad 7° lze zjistit na Portálu farmáře z informativního 
výpisu k nitrátové směrnici nebo v LPIS (informace u jednotlivých DPB). Uvedený 
požadavek na omezení hnojení trvalých travních porostů není uplatněn v systému kontroly 
podmíněnosti. 
Výše uvedená omezení na svažitých pozemcích se nevztahují na svahy upravené terasováním. 
V tomto případě tedy rozhoduje situace na místě a u terasovitých pozemků označených v 
LPIS jako sklonité se příslušná opatření nevyžadují. 
Při hnojení se musí učinit taková opatření, aby se do povrchových vod nedostala nejen 
minerální hnojiva, ale ani živiny a organické látky obsažené např. v kejdě, digestátu, 
močůvce, hnojůvce a silážních šťávách.  
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Akční program stanoví požadavek na třímetrový ochranný pás, ve kterém se nesmí hnojit 
žádnými hnojivy, s výjimkou ponechání skliditelných rostlinných zbytků. Ochranný pás se 
vztahuje pouze na pozemky přímo přiléhající k útvaru povrchových vod. Požadavek na 
nehnojení v třímetrovém pásu okolo vod je uplatněn v systému kontroly podmíněnosti jako 
PPH 1/6. Požadavek je současně i standardem DZES 1 a tedy platí i mimo zranitelné oblasti. 
 Akční program dále stanoví požadavek na ochranný pás, ve kterém se do vzdálenosti 25 m od 
břehové čáry útvaru povrchových vod nesmí používat tekutá ani kapalná hnojiva s rychle 
uvolnitelným dusíkem (podle platné terminologie zákona o hnojivech je tekutým statkovým 
hnojivem např. kejda a kapalným organickým hnojivem zejména digestát). Ochranný pás se 
vztahuje pouze na pozemky se sklonitostí nad 7°, přímo přiléhající k útvaru povrchových vod. 
Požadavek na rozšířený ochranný pás v šířce 25 m není uplatněn v systému kontroly 
podmíněnosti. Tento požadavek je ale od roku 2015 součástí DZES 1 a tedy platí i mimo 
zranitelné oblasti. 
Opatření v ochranných pásech (3 m, 25 m) se nevztahují na výkaly a moč zanechané 
hospodářskými zvířaty při pastvě nebo jiném pobytu na pozemku. 

6.7.  Skladování hnojiv, možnosti uložení hnoje na zemědělské půdě 
Ve zranitelných oblastech musí mít zemědělec skladovací kapacity nejméně na: 

• šestiměsíční produkci tekutých statkových hnojiv (výjimka je u hnojůvky, kde musí 
být kapacita na minimálně pětiměsíční produkci), 

• šestiměsíční produkci tuhých statkových hnojiv, pokud je nelze před použitím ukládat 
na zemědělské půdě, např. z důvodů nevhodných půdních podmínek, velkého rozsahu 
meliorací apod.  

Technické požadavky na sklady statkových hnojiv podle § 39 zákona o vodách řeší kontrolní 
požadavek PPH 1/8.  
Akční program dále upravuje způsob uložení tuhých statkových hnojiv vznikajících při 
ustájení hospodářských zvířat a kompostů (organické hnojivo) na zemědělské půdě.  
Uložení hnoje, kompostu apod. na zemědělské půdě před jeho použitím je obecně umožněno 
na základě vyhlášky č 377/2013 Sb. Na zemědělské půdě mimo zranitelné oblasti mohou být 
tuhá statková hnojiva nebo komposty uloženy nejdéle po dobu 24 měsíců. Ve zranitelných 
oblastech je tato možnost omezena na dobu 12 měsíců. Po meziskladování je doba uložení 
nyní zkrácena na 9 měsíců. Uložení na stejném místě je možné opakovat nejdříve po čtyřech 
letech kultivace půdy a pěstování plodin na pozemku.  
O uložení hnoje se nejedná např. při vytvoření „lože“ při pobytu hospodářských zvířat na 
zimovišti nebo v případě přípravy na rozmetání hnoje, tedy při jeho navezení na pozemek, na 
který bude v době do několika týdnů aplikován o přípravu na rozmetání. Ale i přitom se musí 
dodržovat obecné požadavky na ochranu okolních ploch a zejména vod před znečištěním. 
Místa vhodná k uložení musí být odsouhlasena vodoprávním úřadem v rámci procesu 
schvalování havarijních plánů (hnojiva, včetně statkových hnojiv jsou z pohledu § 39 zákona 
o vodách závadnými látkami). 
Uložení tuhých statkových hnojiv a kompostů na zemědělské půdě je podmíněno: 
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• výběrem vhodné lokality, tj. v dostatečné vzdálenosti od vodního toku (min. 50 m 
nebo 100 m na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů) a mimo 
meliorované, erozně ohrožené, písčité a zamokřené půdy, nebo půdy na velmi 
propustném podloží, 

• řádným ošetřováním skládky, zajištěním ochranných prvků proti odtoku hnojůvky 
(např. vytvoření záchytné brázdy či více mělkých brázd, nahrnutí zeminy nebo přidání 
slámy) a péčí o celkový vzhled skládky (minimální výše 1,7 m, orientace po spádnici).  

Statková hnojiva od skotu, prasat nebo drůbeže mohou být uložena na pozemcích ve 
zranitelných oblastech až po tříměsíčním skladování na hnojišti. Toto neplatí pro: 

• hnůj z hluboké podestýlky (skot, prasata, drůbež), který se shromažďoval ve stáji 
nejméně 3 týdny, 

• hnůj skotu ze stelivových provozů bez produkce močůvky, který vzniká při denní 
spotřebě steliva nad 6 kg/DJ; přičemž potřebného podílu steliva lze dosáhnout i po 
jeho následném doplnění před uložením chlévské mrvy na pozemku.  

Tuhá statková hnojiva od jiných druhů zvířat (např. koně, ovce, kozy, …) mohou být uložena 
na z. p. ve zranitelných oblastech na místech k tomu vhodných bez nutnosti tříměsíčního 
skladování na hnojišti. 
Požadavky na uložení tuhých statkových hnojiv a kompostů na zemědělské půdě nejsou 
přímo uplatněny v systému kontroly podmíněnosti. Nakládání s hnojivy obecně, jako se 
závadnými látkami řeší DZES 3. 
K praktickému využití byla připravena certifikovaná metodika VÚRV, v.v.i. pro správné 
uložení hnoje (2. vydání, 2016), kde autoři shrnuli výsledky a poznatky z několikaletého 
šetření v terénu a podávají návody a doporučení (zákresy, havarijní plán, udržování složiště 
apod.), jak správně ukládat hnůj na poli a splnit tak legislativní požadavky. Metodika je ke 
stažení na webu: www.nitrat.cz nebo www.vurv.cz  

V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela nař.  vlády č. 262/2012 Sb., 
tj. revize zranitelných oblastí a 5. akční program od hospodářského roku 2020–2021. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
Poznámky: 
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6.8.  Informační systémy a podpora pro zemědělce v LPIS 

V LPIS jsou pro každého zemědělce připraveny pomůcky, promítající opatření nitrátové 
směrnice do konkrétních podmínek v daném závodě. Jedná se o:  

• souhrnné a podrobné tisky požadavků vztahujících se k zemědělskému závodu,  
• konkrétní požadavky vztahující se ke každému DPB. 

Souhrny požadavků za celý zemědělský závod se spouští ze záložky „Tisky“ na horním 
panelu (nad mapou). Výpisy lze tisknout buď s identifikací dílů půdních bloků, nebo také 
s názvy zemědělských parcel, což by mělo usnadnit práci s tisky pro uživatele, kteří mají 
pojmenované díly půdních bloků. 
 

7. Principy a postupy ve výživě rostlin a hnojení 

7.1.  Plány hnojení 

Postupy pro stanovení plánů hnojení, prezentované na semináři vycházejí z „Rámcové 
metodiky výživy rostlin a hnojení“ (2. vydání, VÚRV, v.v.i., 2008), která je ke stažení na 
webových stránkách www.vurv.cz a www.nitrat.cz. 
 
V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela zákona o hnojivech (zákon 
č. 156/1998 Sb.) a navazujících vyhlášek, např. vyhlášky č. 377/2013 Sb., na rok 2020. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
Poznámky: 
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7.2.  Bilance živin a organické hmoty v zemědělském závodě 

Pro výpočet orientační bilance živin a organické hmoty byl ve VÚRV, v.v.i. (2016, 
aktualizace v roce 2018 a 2019) vytvořen jednoduchý program, ve formě sešitu MS Excel. 
Program je ke stažení na webové stránce www.vurv.cz. K programu je k dispozici i stručný 
návod k použití i k vyhodnocení výsledků bilance.    
Vkládají se údaje z vlastní evidence (příp. z výkazů pro ČSÚ: Osev 3-01 a Zem 6-01).  
Údaje o sklizni plodin by měly vycházet ze skutečná produkce, tedy bez odpočtu ztrát např. 
čištěním zrna nebo přebíráním brambor. 
Hodnotí se skutečnost za uplynulý rok, např. 2019, ale je možné i plánovat na sezónu 
dopředu.  
Vkládají se údaje o plochách a průměrných výnosech plodin (vysvětlivky k formě údajů a o 
zařazení dalších plodin jsou uvedeny v souboru .pdf). U kukuřice na siláž lze vložit skutečný 
obsah sušiny při sklizni.  
Pro výpočet bilance je důležitý i údaj o ploše sklizených vedlejších produktů (sláma, …). 
Produkce slámy se počítá podle průměrného poměru slámy k hlavnímu produktu (např. u 
pšenice je to 0,8 : 1,0), ale nově lze vložit i vlastní údaj o sklizni slámy, který bude použit ke 
korekci exportu živin (buňka E57).  
V případě nepříznivé bilance organické hmoty je možné pracovat s meziplodinami (hektary i 
odhad nárůstu biomasy na zelené hnojení). 
U hnojiv uveďte skutečné použití statkových a organických hnojiv v závodě (tuny hnojiv) a 
nákupy minerálních hnojiv (v přepočtu na tuny živiny) nebo plán na příští sezónu. Pokud jsou 
k dispozici rozbory digestátu, máte nově možnost vložit skutečné obsahy živin. 
Nová tabulka v listu "Přepočet ze hnojiv na živiny" přepočítá všechna běžně používaná 
minerální hnojiva, je tam možnost dopsat i další.  
Pro ekonomické vyhodnocení si lze zadat své vlastní ceny živin, podle ceny nakupovaných 
minerálních hnojiv. Bilance živin tak hodnotí i případnou možnou úsporu v nákupu N nebo 
zvýšenou potřebu nákupu P a K hnojiv. 
Při vyhodnocení výsledků bilance a jejich využití doporučujeme sledovat i pH půdy a zásoby 
přístupných živin dle agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP): 

• při dobré zásobě stačí průběžně nahrazovat odebraný fosfor a draslík, dle 
vypočítaných hodnot, 

• při vysoké zásobě lze potřebu hnojení snížit a při nízké zásobě zvýšit, 
• potřebu hnojení draslíkem je třeba korigovat podle obsahů přístupného hořčíku, aby 

při vysokých obsazích K v půdě nebyl příjem Mg blokován. 
 
 
 



                                            

49 

 

Možné příčiny vysokého bilančního přebytku dusíku: 
• nízké výnosy z důvodů nepříznivého průběhu povětrnosti (sucho), 
• nízké výnosy v delším období, jejichž příčinou mohou být nepříznivé půdní podmínky 

(pH půdy, její struktura, množství a kvalita půdní organické hmoty, nízký obsah 
přístupného fosforu, nevhodný poměr kationtů apod.), 

• nízká hnojivá účinnost statkových a organických hnojiv (hlavně kejda a digestát), 
aplikovaných v létě a na podzim (vysoké ztráty N) - využití tohoto dusíku lze zlepšit 
přesunutím části aplikace na jaro (to vyžaduje investice do stavby skladů) nebo 
agrotechnickými opatřeními (hnojení k ozimům, meziplodinám, ke slámě; využití 
inhibitorů nitrifikace; nehnojení po kukuřici apod.). 

 
Hodnocení bilance organické hmoty: 

• při použití kvalitních statkových a organických hnojiv (hnůj, kompost) stačí kladná 
bilance, 

• pokud se potřeba dodání organických látek do půdy plní převážně tzv. náhradními 
zdroji (sláma, zelené hnojení) je třeba dosáhnout hodnoty bilance alespoň +0,5, 

• optimální jsou kombinace kejdy či digestátu se slámou a zeleným hnojením - tím se 
částečně eliminují nedostatky těchto zdrojů organických látek (nízká účinnost pro 
náhradu rozloženého humusu, mineralizační vliv kejdy či digestátu při jejich samotné 
aplikaci). 
 

Organické hnojení (statková hnojiva živočišného původu, organická hnojiva, upravené kaly) 
je však třeba rozepsat na jednotlivé druhy hnojiv a upřesnit, co z toho bylo aplikováno na 
ornou půdu. Je důležité uvést i plochy sklizeného vedlejšího produktu - zejména slámy. 
Program z toho vypočítá množství sklizené slámy (podle normativního poměru vedlejšího a 
hlavního produktu, skutečnost tedy může odlišná – podle odrůdy, pěstitelské technologie a 
počasí). Dopočítá se i plocha vedlejšího produktu (sláma, chrást) zapraveného jako hnojivo do 
půdy.  

U pastvy se neuvádí spasené množství ani přívod živin zvířaty. Zelenina se uvádí celkově, 
model tedy není určen pro zelináře. 

Odhad bilance dusíku je důležitý pro posouzení hospodaření závodu a účinnosti dodávaných 
hnojiv. Průměrný roční bilanční přebytek dusíku za závod v jednom roce nebo za víceletý 
osevní postup by neměl být větší než 60 kg N/ha z.p. (tento limit, od roku 2018 snížený na 50 
kg N/ha, je uzákoněn v Německu, kde je bilance živin povinná).  

Pokud je u fosforu a draslíku bilance záporná, může docházet k ochuzování půdy. V tomto 
případě je třeba porovnat bilanci s vývojem hodnot zjišťovaných při agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (AZZP ÚKZÚZ). 
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O vývoji množství a kvality organické hmoty v orných půdách ČR se dlouhodobě diskutuje. 
Základní požadavek na ochranu půdní organické hmoty (POH) je uveden v DZES 6 („účinně 
organicky vyhnojit min. 20 % orné půdy nebo pěstovat plodiny poutající dusík…“).  

Program porovnává dva modely pro výpočet bilance půdní organické hmoty (POH) – český 
(aktualizovaný model VÚRV) a německý. Oba modely vychází z předpokladu, že při 
pěstování silážní kukuřice, okopanin a zeleniny je intenzivnější rozklad POH a naopak malý 
přísun v posklizňových a kořenových zbytcích (PZ, KZ). Tyto plodiny tedy mají silně 
negativní vliv na bilanci POH. U obilnin, luskovin a olejnin je rozklad POH nižší a PZ+KZ se 
vrací více. Ale přesto to nestačí na pokrytí potřeby, výsledná bilance je tedy lehce záporná. 
Kladně vychází samozřejmě pěstování víceletých pícnin (nízký rozklad POH a velké 
množství PZ a KZ). Výsledná potřeba podle struktury plodin za závod nebo osevní postup se 
musí pokrýt dodáním statkových nebo organických hnojiv (sláma, zelené hnojení, hnůj, 
kompost, kejda, digestát, …).  

Česká metodika počítá bilanci organické hmoty v půdě v organických látkách (OL), německá 
metodika stanoví potřebu pro náhradu rozložené části humusu (= humifikovaná část 
organické hmoty v půdě) a dodávku uvádí v uhlíku účinném pro reprodukci humusu (Ch). 
Tento uhlík tvoří jen část z celkového C, podle druhu a kvality statkových a organických 
hnojiv: 10-15 % (chrást, zelené hnojení), 20-25 % (sláma), 25-30 % (kejda, digestát, drůbeží 
trus), 35-40 % (hnůj, separát kejdy či digestátu), 45-50 % (kompost). Většina uhlíku 
dodaného do půdy posklizňovými zbytky, kořeny a organickým hnojením se tedy "prodýchá" 
při rozkladu organické hmoty a až do formy humusu se nedostane. Pro orientační přepočet za 
účelem porovnání výsledků české a německé metodiky stačí množství účinného uhlíku (Ch) 
vynásobit sedmi a zhruba dostaneme potřebu a dodání vyjádřené v organických látkách (OL). 

V době zpracování sborníku (říjen 2019) je připravována novela nař.  vlády č. 262/2012 Sb., 
kde se uvažuje o povinném bilancování dusíku v zem. závodech ve zranitelných oblastech. 
Současně se v rámci přípravy společné zemědělské politiky (SZP 2020+) diskutuje o zavedení 
nového DZES (příp. poradenského nástroje) pro setrvalé hospodaření se živinami. 
Navrhované úpravy budou průběžně uváděny v aktuálních prezentacích na seminářích. 
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Poznámky: 
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