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1 Možnosti

čerpání

dotací

z Programu

rozvoje

venkova

2014 - 2020
1.1 Výzvy PRV v roce 2020
Příjem
žádostí

Název výzvy

Plánované
datum
vyhlášení
výzvy

jarní kolo 1.1.1 Vzdělávací akce

01.02.2020

Plánované
datum
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu
06.04.2020

jarní kolo 1.2.1 Informační akce

01.02.2020

06.04.2020

26.04.2020

15 000 000

jarní kolo 16.4.1 Horizontální a
vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

01.02.2020

06.04.2020

26.04.2020

18 000 000

podzimní 1.1.1 Vzdělávací akce
kolo

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

40 000 000

podzimní 1.2.1 Informační akce
kolo

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

15 000 000

podzimní 4.2.1 Zpracování a
kolo
uvádění na trh
zemědělských produktů
podzimní 4.3.2 Lesnická
kolo
infrastruktura

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

500 000 000

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

100 000 000

podzimní 6.1.1 Zahájení činnosti
kolo
mladých zemědělců

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

165 000 000

podzimní 6.4.1 Investice do
kolo
nezemědělských činností

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

160 000 000

podzimní 6.4.2 Podpora
kolo
agroturistiky

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

120 000 000
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Plánované datum
ukončení příjmu žádostí
o podporu

Finanční
alokace
plánované
výzvy (Kč)

26.04.2020

40 000 000

podzimní 8.5.1 Investice do
kolo
ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

30 000 000

podzimní 8.5.3 Přeměna porostů
kolo
náhradních dřevin

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

18 000 000

podzimní 16.2.1 Podpora vývoje
kolo
nových produktů,
postupů a technologií v
zemědělské prvovýrobě

01.08.2020

05.10.2020

25.10.2020

300 000 000

1.2 Závazky AEKO/EZ v pátém roce a navazující dvouleté závazky
AEKO/EZ
1.2.1

Právní předpisy

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických
opatření
Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické
zemědělství
1.2.2

Závazky AEKO/EZ v pátém roce

Pravidla pro závazky agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření ekologické
zemědělství v pátém roce:


Navyšovat lze pouze výměru již zařazených dílů půdních bloků.



Do závazku nelze zařadit nový díl půdního bloku. Nový díl půdního bloku bude možné
zařadit do navazujícího dvouletého závazku, pokud bude mít příznak vhodnosti pro tyto
závazky a splní ostatní podmínky pro zařazení.



Nevznikají nové pětileté závazky s výjimkou podopatření Zatravňování orné půdy a
zatravňování drah soustředěného odtoku.

1.2.3


Navazující závazky AEKO/EZ
Minimální vstupní výměra se liší podle jednotlivých opatření a podopatření:
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o Ekologické zemědělství 0,5 ha
o Integrovaná produkce 0,5 ha
o Ošetřování travních porostů 2 ha
o Údržba zatravněných dílů půdních bloků 0,5 ha
o Biopásy 2 ha
o Ochrana čejky chocholaté 0,5 ha
o Údržba zatravněných drah soustředěného odtoku 0,5 ha


Kvóty pro navýšení a snížení v navazujících dvouletých závazcích jsou odlišné než u
stávajících pětiletých závazků:
o Navýšení – neomezeně, ale pouze díly půdních bloků s příznakem vhodnosti pro
zařazení.
o Snížení – 10 % výměry zařazené v prvním roce dvouletého navazujícího
závazku.



Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito
podopatřeními:
a) integrovaná produkce ovoce,
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1. základní ochrana vinic a
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny a
2. integrovaná produkce jahodníku,
d) ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
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9. suché stepní trávníky a vřesoviště a
10. druhově bohaté pastviny,
e) údržba zatravněných dílů půdních bloků, které se člení na tituly
1. základní údržba zatravněných dílů půdních bloků a
2. údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru,
f) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy a
2. nektarodárné biopásy,
g) ochrana čejky chocholaté a
h) údržba zatravněných drah soustředěného odtoku.



Vhodnost pro zařazení do navazujících dvouletých závazků:
o Do navazujících dvouletých závazků bude možné v roce 2020 zařadit pouze díly
půdních bloků s příznakem vhodnosti pro tento typ závazku.
o Příznak bude na dílu půdního bloku napočten, pokud byla jeho převažující část
k 31. 12. 2019 zařazena do opatření AEKO nebo EZ.
o U Ekologického zemědělství, Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné
půdy, Zatravňování drah soustředěného odtoku, Biopásy a Ochrana čejky
chocholaté získají příznak všechny díly půdních bloků, na nichž ke konci roku
2019 existoval závazek.
o Plocha nástupnického dílu půdního bloku nesmí být významně odlišná od
plochy zařazeného dílu půdních bloků. Díl půdního bloku se musí z alespoň 95
% překrývat s historickými díly půdních bloků, které byly zařazeny v závazku
k datu posledního ověření. Datem posledního ověření se rozumí datum podání
žádosti o zařazení, popř. poslední žádosti o změnu zařazení. Předpokládá se, že
příznaky budou v LPIS napočteny až ke konci února.



Pro navazující dvouleté závazky AEKO a EZ platí minimální požadavky pro použití
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.
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2 Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
Návrh novely zákona č. 156/198 Sb., o hnojivech, který je předložen na jednání vlády 3. 2.
2020 obsahuje několik významných změn. Mezi nejvýznamnější patří:


V návaznosti na vyhlášku č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, je
do textu zákona zařazena definice technologických vod. Technologickými vodami se
rozumí samostatně skladované a používané pomocné půdní látky, které vznikají při
chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů a obsahují
maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku.



Nově se navrhuje, že tuhé organické hnojivo kompost, separát digestátu a statkové
hnojivo, včetně separátu kejdy mohou být uloženy na zemědělské půdě nejdéle 24
měsíců na místech vhodných k jejich uložení schválených v havarijním plánu podle
vodního zákona. Na stejném místě lze tato hnojiva uložit opakovaně nejdříve po 4
letech.



Za skladování statkových hnojiv se považuje i soustředění hospodářských zvířat
v příkrmišti. Příkrmištěm se rozumí část hospodářství na zemědělské půdě pod širým
nebem, kde kromě pastvy dochází i k další chovatelské péči, zejména přikrmování,
s větším soustředěním hospodářských zvířat na plochu než při pastvě.



Pro určování potřeby hnojení se vychází z koeficientů odběru živin rostlinami.



Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o:
o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech
použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje
na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy,
o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě a
o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu s výjimkou trvalých travních
porostů podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.



Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha podle evidence využití
půdy podle uživatelských vztahů jsou povinni vést evidenci hnojení v elektronické
formě a do konce ledna za předešlý kalendářní rok ji předávat ústavu v elektronické
podobě ve stanoveném formátu. (Pozn.: Původně se navrhovala výměra 30 ha).
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Způsob vedení evidence o výnosu sklizeného hlavního a vedlejšího produktu, údaje o
průměrném odběru živin ve sklizených produktech a způsob a formu elektronického
předávání evidence bude upraven vyhláškou.



Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly a sedimenty na zemědělské půdě,
jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle
prováděcího právního předpisu.

3 Příprava

na

kontroly

plnění

vybraných

požadavků

podmíněnosti (cross compliance)
3.1 DZES 1
3.1.1

DZES 1a

Žadatel 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.
Praktické informace:


Nehnojený pás je definován nařízením vlády pro zranitelné oblasti, ale protože se jedná
o standard DZES, tak se plní i mimo zranitelné oblasti.



Standard DZES 1a je současně kontrolním bodem č. 6 povinného požadavku na
hospodaření č. 1 (PPH 1/6), který plní žadatelé hospodařící ve vymezených zranitelných
oblastech.



Břehová čára je definována vodním zákonem č. 254/2001 Sb. (§ 44): Břehová čára je
určená hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do
přilehlého území.



V pásmu 3 m od břehové čáry nelze aplikovat hnojiva (tj. minerální hnojiva, statková a
organická hnojiva), lze zde pást (výkaly a moč ponechané hospodářskými zvířaty na
pastvě nebo při jiném pobytu) nebo zapravovat ponechané sklizňové zbytky (sláma,
chrást).
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Je zakázáno poškozovat koryta vodních toků (část pozemku zahrnující dno a břehy
koryta až po břehovou čáru) a břehové porosty.



Je nutné zabránit samovolnému přístupu zvířat do vodních toků.



Vzdálenost dílu půdního bloku od vodního toku lze zjistit v LPIS na portálu farmáře:
o Tisk č. 2 (Přehled DPB s detailními údaji)
o Tisk č. 17 (Zařazení DPB do ochranných pásem vodních zdrojů)
o Záložka „Podrobné“ v části „Voda info“ (pro vybraný díl půdního bloku)



Zjištění výměry pásma 3 m od břehové čáry je možné v záložce vybraného dílu půdního
bloku „Buffery“ po zadání typu pásma, jeho šířky a data, pro které bude pásmo
vyměřeno a znázorněno. Zadané datum je důležité, protože může dojít ke změnám
vzdálenosti pásu od břehové čáry v důsledku aktualizace LPIS (změna průběhu hranic
DPB může vést ke změně vzdálenosti od vodného toku).



Definovaný buffer je možné přes tlačítko „Lupa“ obrazit na mapě, provést případný tisk
do formátu pdf, popř. buffer odstranit nebo jej ponechat pro příští využití.



Pro účely plnění standardu a případnou kontrolu je vhodné zjistit s využitím dat LPIS
seznam DPB, které mají vzdálenost od vodního toku menší než 3 m, a zobrazit si takto
definované plochy, které nemohou být hnojeny. Pro tento účel je vhodné pracovat
s tiskovými výstupy ve formátu xls, které lze upravovat (třídit podle zvoleného kritéria
apod.)



Kontrola splnění tohoto požadavku se provádí pouze fyzickou kontrolou na místě
(kontrola přítomnosti zbytků hnojiv v pásmu 3 m od břehové čáry.

Záhlaví tabulky tisku č. 2 s údaji o vzdálenosti od vody

Záhlaví tabulky tisku č. 17 s údaji o vzdálenosti od vody
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Informace o vzdálenosti DPB od vodního útvaru povrchových vod v záložce DPB „Podrobné“

Zadání nové bufferu v záložce DPB
3.1.2

DZES 1b

Žadatel 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.

Praktické informace:


Zákaz použití tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem (jedná se o tekutá statková
hnojiva a tekutá organická hnojiva s poměrem C : N menším než 10).



V požadavku DZES je použita terminologie akčního programu pro zranitelné oblasti,
ale požadavek se plní i mimo zranitelné oblasti, protože se jedná o standard DZES.
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Informace o DPB, kterých se týká požadavek DZES 1b, lze opět získat v LPIS na
portálu farmáře:
o Tisk č. 2 (Přehled DPB s detailními údaji) – v tiskovém výstupu je třeba
vyfiltrovat DPB podle dvou kritérií (průměrná sklonitost nad 7o a současně se
vzdálenosti od vodního útvaru menší než 25 m).
o V záložce pro vybraný DPB „Voda info“ a „Geografické informace“



Pro zjištění výměry plochy DPB v pásmu 25 m od vodního útvaru povrchových vod
platí stejné informace jako u DZES 1a (tvorba bufferu). Pásmo 25 m od vodního útvaru
povrchových vod je současně samostatnou mapovou vrstvou v LPIS. Prostřednictvím
ikonky kalendáře lze zobrazit mapovou vrstvu pro zvolené datum.



V případě DZES 1b se jedná o odpočitatelnou plochu v evidenci hnojení podle vyhlášky
č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Výměra hnojené plochy
uvedené v evidenci odpovídá skutečně hnojené ploše.



Vzdálenosti ochranných nehnojených pásem se počítají od vodních nádrží a stálých
vodních toků, nikoliv od periodických vodních toků (přerušovaná modrá čára v LPIS).



Obdobně jako u standardu DZES 1a se požadavek netýká skliditelných rostlinných
zbytků ponechaných na pozemku a výkalů a moči hospodářských zvířat.

Záhlaví tabulky tisku č. 2 s údaji o vzdálenosti od vody a sklonitostí
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Informace o vzdálenosti DPB od vodního útvaru povrchových vod a průměrné sklonitosti
v záložce DPB „Podrobné“

Mapová vrstva pásmo 25 m od vody.

Pásmo 25 m od vody zasahující do plochy DPB s průměrnou sklonitostí nad 7o
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3.1.3

DZES 1c

Žadatel dodržuje při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od
břehové čáry za účelem ochrany vodních organismů.
Praktické informace:


Při aplikaci je nutné dodržet ochranné vzdálenosti uvedené na etiketě a v příbalovém
letáku.



Ochranné vzdálenosti od povrchové vody dané specifickou větou SPe3 lze krátit
v závislosti na použité aplikační trysce (třída omezení úletu 50 %, 75 % nebo 90 %)
nicméně vždy je nutné dodržet 4 m od povrchové vody, pokud není jiný údaj na etiketě
(odpočitatelná plocha v evidenci o použití přípravků na ochranu rostlin). Při krácení
ochranných vzdáleností se vychází z údajů na etiketě nebo s využitím obecných tabulek
pro krácení ochranných vzdáleností.



Ochranné vzdálenosti od vody na svažité půdě (nad 3o a do 100 m od vody) dané
specifickou větou SPe2 nelze krátit ani při použití trysek s TOÚ 90 %.



Požadavek standardu DZES 1c je zaměřen na aplikaci přípravků na ochranu rostlin na
pozemcích sousedící s útvary povrchových vod, nicméně v zemědělské praxi je nutné
dodržet i požadavky ostatních specifických vět (např. SPe3 – ochranné pásmo od okraje
pozemku, specifické věty řešící ochranu zvěře, ptáků apod.).



Obecné tabulky krácení ochranných vzdáleností včetně vysvětlení lze nalézt na webové
stránce: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/zarizeni-pro-aplikacipor/minimalizace-uletu/minimalizace-uletu-pripravku.html



Svažité pozemky u vody pro potřebu dodržování specifické věty SPe2 tvoří samostatnou
mapovou vrstvu nebo je lze nalézt v tisku č. 17, popř. v záložce „Podrobné“ pro vybraný
DPB („Voda info“).



Pokročilejší uživatel může díly půdních bloků, které splňují nějakou vlastnost nebo se
jich týká nějaký požadavek, vyhledat s využitím vyhledávání v LPIS (záložka v liště
nad mapovým oknem). Výsledek vyhledávání je možné exportovat do formátu xls
(tabulka) nebo shp souboru s následným využitím v geografickém informačním portálu
(mapový výstup), viz DZES 4.
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Záhlaví tabulky tisku č. 17 s údaji o výměře se svažitými pozemky

Výměra svažitých pozemků v záložce „Podrobné“ pro vybraný DPB

Mapová vrstva „ÚKZÚZ – svažité pozemky nad 3o“
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Informace o ochranných vzdálenostech a jejich krácení na portálu ÚKŹUZ

Tabulka krácení ochranných vzdáleností od povrchové vody

Tabulka krácení ochranných vzdáleností od okraje ošetřovaného pozemku

3.2 DZES 2
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.
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Praktické informace:


Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu
odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu
třeba zvláštního technického zařízení (§ 6 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.).



Příslušné formuláře lze nalézt na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statnisprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/



Za určitých podmínek je odběr povrchové a podzemní vody podle zákona o vodách
zpoplatněn a předmětem ohlašovacích povinností do IRZ přes ISPOP.



Má-li žadatel platné povolení k odběru vody, jedná se o činnost, které se týká hodnocení
rizika ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb.

Část formuláře žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemími vodami
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3.3 DZES 3
3.3.1

DZES 3a

Žadatel při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod,
blízkého okolí a životního prostředí.
Praktické informace:


Definice závadné látky podle zákona č. 254/2001 Sb. (§ 39): Závadné látky jsou látky,
které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky").



Povinnost při nakládání se závadnými látkami: Každý, kdo zachází se závadnými
látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.



Základním dokumentem, který popisuje nakládání se závadnými látkami a opatření
k zabránění jejich úniku je plán opatření pro případy havárie („havarijní plán“). V
případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu
nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán.



Prováděcím předpisem k § 39 zákona č. 254/2001 Sb. je 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.



Havarijní plán schvaluje věcně místně příslušný vodoprávní úřad (obec s rozšířenou
působností, popř. magistrát) po předchozím vyjádření správce povodí a dotčených
vodních toků.



Havarijní plán je nezbytné aktualizovat do jednoho měsíce po každé změně, která může
ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu.



Havarijní plán obsahuje i polní složiště (dočasné skladování tuhých statkových hnojiv
a kompostu na zemědělské půdě). Základním zdrojem informací je tisk č. 5 pro
nitrátovou směrnici bez ohledu, zda žadatel hospodaří ve zranitelné oblasti. Další
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zdrojem informací jsou mapové vrstvy týkající se uložení tuhého statkového hnojiva a
kompostu na zemědělské půdě, popř. záložka „NS“ pro vybraný DPB.


Zacházení se závadnými látkami je činnost, která odléhá hodnocení rizika ekologické
újmy podle zákona č. 167/200 Sb.



V zemědělské praxi je nutné zohlednit skutečnost, zda se jedná o skladování tuhého
statkového hnojiva nebo kompostu ve zranitelné oblasti či mimo zranitelné oblasti.



O zřízených polních složištích je nutné vést evidenci, ze které je zřejmé, že polní složiště
je zřízeno na místě vhodném podle chváleného havarijního plánu. Dále evidence
obsahuje druh hnojiva, jeho množství a dobu skladování. Evidenci je možné vést ručně
nebo s využitím LPIS.



Upozornění: Návrh novely zákona č. 156/1998 Sb. upravuje možnosti skladování hnojiv
na zemědělské půdě (viz návrh zařazený na jednání vlády 3. 2. 2020.)

Záhlaví tabulky tisku č. 5 pro nitrátovou směrnici obsahující údaje o jednotlivých omezení pro
uložení tuhého statkového hnojiva nebo kompostu na zemědělské půdě včetně záplavového
území a OPVZ

Mapové vrstvy LPIS využitelné při volbě místa uložení tuhého statkového hnojiva nebo
kompostu na zemědělské půdě
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Informace v záložce „NS“ týkající se uložení tuhého statkového hnojiva a kompostu na
zemědělské půdě

Ukázka formuláře pro vedení evidence polních složišť
3.3.2

DZES 3b

Žadatel zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného
povolení.
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Praktické informace:


Příslušné formuláře lze nalézt na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statnisprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/



K vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních je třeba mít podle
§ 8 zákona č. 254/2001 Sb. platné povolení.



Prováděcí předpisy:
o Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních
o Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech

Formuláře žádostí týkající se povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo
podzemních vod
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3.3.3

DZES 3c

Žadatel 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.
Praktické informace:


Technický stav a způsob zabezpečení skladů závadných látek je popsán v havarijním
plánu podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.



Součástí kontrol skladů závadných látek je vedení provozního deníku o provedených
kontrolách a případných nápravných opatřeních (oprava apod.).



Kontroly skladů závadných látek je nutné provádět minimálně 2x ročně.



Při posuzování společného skladování např. hnojůvky/močůvky a srážkové vody se
zohledňují údaje v kolaudačním rozhodnutí stavby (zejména u starších jímek).

Ukázka formuláře pro záznamy o kontrolách skladů závadných látek

Zabránit úniku závadné látky je nutné i u polních složišť
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3.3.4

DZES 3d

Žadatel 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.
Praktické informace:


Zkoušky těsnosti provádí osoba odborně způsobilá podle § 6a vyhlášky č. 450/2005 Sb.
(má odborné vzdělání a certifikaci pro provádění zkoušek těsnosti způsobem v souladu
s odpovídající technickou normou nebo zvláštním právním předpisem nebo náhradním
způsobem, v případě, že zkoušku není možné provést podle technické normy nebo
zvláštního právního předpisu).



Vzhledem k tomu, že existují podle § 3a vyhlášky č. 450/2005 Sb. dva způsoby
provádění zkoušek těsnosti, jsou vedeny dva seznamy osob odborně způsobilých.
Seznamy odborně způsobilých osob (OZO) jsou k dispozici na webové stránce MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/seznamy_ozo



Seznamy odborně způsobilých osob je možné stáhnout a vyhledat nejbližší odborně
způsobilou osobu, která provede zkoušku těsnosti.

Seznamy odborně způsobilých osob na webové stránce MŽP
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Záhlaví seznamu odborně způsobilých osob
3.3.5

DZES 3e

Žadatel pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje
odpovídající kontrolní systém.
Praktické informace:


Je nutné provozovat funkční kontrolní systém k zabránění úniku závadných látek ze
skladů do okolí (měrná měřicí tyč), zvuková a světelná signalizace, stavoznaky, vizuální
způsob, indikace netěsnosti meziplášťového prostoru apod.).



Funkčnost kontrolního systému je nutné pravidelně kontrolovat a výsledek kontroly
zapsat do provozního deníku kontrol.



Požadavek DZES 3e je zaměřen na kontrolní systémy při skladování ropných látek, ale
v praxi je nutné vybudovat a provozovat kontrolní systémy i při skladování jiných druhů
závadných látek (kapalná hnojiva, tekutá statková hnojiva apod.).

Ukázky kontrolního systému při skladování motorové nafty
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3.4 DZES 4
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:
- ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní
plodiny,
- podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné
jarní plodiny,
- ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
- 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.
Praktické informace:


Je nutné zjistit, kterých dílů půdních bloků se požadavek týká. Opětovně je možné
využít tiskové výstupy v LPIS (tisk č. 2 – Přehled DPB s detailními údaji, popř. tisk č.
12 – Nová erozní ohroženost), které obsahují údaj o průměrné sklonitosti a kultuře.



V případě plnění tohoto požadavku aplikací tuhých statkových hnojiv nebo kompostem,
je důležité mít aplikaci zaznamenanou v evidenci hnojení.



V případě plnění tohoto požadavku zapravením ponechaných produktů při pěstování
rostlin, je nutné rovněž zaznamenat zapravení slámy v evidenci hnojení (datum druh
slámy, výměra). Evidence zapravení slámy je povinnost podle zákona č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech. Plní-li se tento požadavek zapravením chrástu řepy, je nutné rovněž toto
zapravení zaevidovat v evidenci hnojení obdobně jako u slámy pro ověření a doložení
splnění standardu.



Seznam DPB, kterých se standard DZES 4 týká, je nutné vyhotovit každoročně, protože
může dojít k meziročním změnám (nové díly půdních bloků v užívání, popř. při změně
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výměry např. sloučením může dojít ke změně průměrné sklonitosti a překročení
hodnoty 4o.


V tisku č. 12 obsahujícím údaje k nové erozní ohroženosti jsou nejen údaje o průměrné
sklonitosti, ale značkou 4+ je uživatel upozorněn na povinnost plnění tohoto standardu.



Po zhotovení seznamu dílů půdních bloků s kulturou standardní orná půda a průměrnou
sklonitostí větší než 4o, je vhodné zkontrolovat plnění požadavku standardu DZES 4
(kde je pěstován ozim nebo víceletá pícnina, kde bude aplikováno tuhé statkové hnojivo,
popř. kompost, kde dojde k zapravení slámy apod. Cílem této kontroly je zabránit
situaci, že v zemědělském podniku bude díl půdního bloku bez splněného požadavku
standardu DZES 4, což vede k sankci i v případě jednoho pozemku a malé výměry
porušení.

Záhlaví tabulky tisku č. 2 obsahujícího údaje o kultuře a sklonitosti

Záhlaví tabulky tisku č. 12 obsahujícího rovněž údaje o kultuře a sklonitosti

Možnost využití funkce „Vyhledávání“ k vyhledání DPB s kulturou standardní orná půda se
sklonitostí nad 4o
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3.5 DZES 5
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 písmene 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.
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Praktické informace:


Základní zdrojem informací k nové erozní ohroženosti je tisk č. 12 – „Nová erozní
ohroženost DPB“, který obsahuje erozní faktory, které se uplatňují při hodnocení erozní
ohroženosti dílu půdního bloku, tj. jeho zařazení do kategorií NEO, MEO nebo SEO.
Současně je v tomto tisku uvedena sklonitost s upozorněním při překročení 4o (nutnost
plnit standard DZES 4 bez ohledu na standard DZES 5).



Informace o erozních faktorech, zařazení dílu půdního bloku, vytvořených erozních
pozemcích jsou v záložce „Nová eroze“ pro vybraný díl půdního bloku.



Zdrojová vrstva včetně zařazení dílů půdních bloků do jednotlivých kategorií je
znázorněna v mapových vrstvách.



Zdrojová vrstva (hodnoty erozních faktorů) má následující význam při řešení erozní
ohroženosti orné půdy:
o Slouží k zařazení dílů půdních bloků do jednotlivých kategorií NEO, MEO a
SEO, které se zohledňují při plnění standardu DZES 5.
o Slouží k zařazení erozních pozemků a/nebo zemědělských parcel (jsou-li
uživatelem vytvořeny zákresem) do jednotlivých kategorií (NEO, MEO a SEO).
o Poskytuje informaci o rozložení a míře eroze na dílech půdních bloků a využívá
se při dělení dílů půdních bloků na erozní pozemky.



Pro plnění standardu DZES 5 je rozhodují erozní zařazení dílu půdních bloků a/nebo
erozních pozemků/zemědělských parcel. Je možné využít kontrolu eroze v prostředí
LPIS po zákresu erozních pozemků/zemědělských parcel, po zadání plodiny a
půdoochranné technologie.



Jsou-li erozní pozemky/zemědělské parcely vytvořeny a zakresleny, LPIS stanoví
erozní faktory pro tyto plochy („části“ DPB) a zařadí je do jednotlivých kategorií.



Rozdíl mezi zemědělskými parcelami a erozními pozemky: Zemědělské parcely slouží
k vedení osevu plodin, evidenci hnojení a ochrany rostlin (pokud je vedena evidence
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v prostředí LPIS v aplikaci EPH), jsou na
zemědělské parcely navázány „ostrá data“ (pěstovaná plodina, aplikace hnojiv a
přípravků na ochranu rostlin, pastva hospodářských zvířat apod.). Erozní pozemek
slouží k řešení eroze na dílech půdních bloků v případě, že je díl půdního bloku rozdělen
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(je-li to možné). Erozní pozemky můžeme libovolně vytvářet, měnit nebo rušit, zadávat
plodiny apod. (jedná se o modelování různých situací s cílem dosáhnout vyřešení
požadavku standardu DZES 5). Po vyřešení eroze je možné ve vhodné chvíli vytvořit
z erozních pozemků zemědělské parcely. Jak erozní pozemky, tak i zemědělské parcely
jsou využitelné při tvorbě zákresů v jednotné žádosti.


Jednotlivé zákresy erozních pozemků lze exportovat do formátu shp k následnému
využití v zemědělské technice při pohybu strojů po pozemku a prováděných aplikacích:
o Zjištění souřadnic lomového bodu v panelu kreslení (nejedná se o export do shp,
ale v některých případech může sloužit tento nástroj k nalezení lomového bodu
v terénu).
o Export GPS souřadnic vybraného objektu přes ikonku na liště pod mapovým
oknem. Vybraným objektem může být erozní pozemek.
o Export jednoho nebo více vytvořených erozních pozemků na jednom dílu
půdního bloku v záložce „Nová eroze“ vybraného dílu půdního bloku. Je možné
zvolit souřadnicový systém, popř. export do formátu xls.
o Export erozních pozemků (popř. jiných objektů) za přihlášeného uživatele přes
tlačítko „Exporty“, které se nachází vpravo od údajů přihlášeného uživatele.
Před provedení exportu je možné zvolit souřadnicový systém.



Archivace erozních pozemků se provádí v záložce „Pracovní zákresy“ přihlášeného
uživatele (archivace erozních pozemků, popř. jiných zákresů) za uživatele nebo
v záložce „Vlastní zákresy“ vybraného dílu půdního bloku (archivace erozních
pozemků v rámci jednoho dílu půdního bloku).



Smazání erozních pozemků je možné několika způsoby:
o V panelu kreslení po přechozím zvýraznění mazaného erozního pozemku.
o V záložce „Nová eroze“ vybraného dílu půdního bloku lze mazat pouze erozní
pozemky, jiné zákresy vytvořené uživatelem nelze mazat, protože nejsou
viditelné).
o V záložce „Pracovní zákresy“ za uživatele (tato záložka obsahuje i jiné zákres
než erozní pozemky, proto se doporučuje před mazáním zvolit typ
zobrazovaného zákresu, pokud jsou vytvořeny i jiné zákresy než erozní
pozemky, např. polní složiště apod.).
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o V záložce „Vlastní zákresy“ přihlášeného uživatele (mazání erozních pozemků,
ale i jiných typů zákresů vytvořených uživatelem).


Vztah DZES 5 k protierozní kalkulačce:
o Dva díly půdních bloků, které jsou pro účely plnění standardu DZES 5
hodnoceny jako MEO, mohou mít v protierozní kalkulačce různou hodnotu
faktoru Cp. Díl půdního bloku s nižší hodnotou Cp se může již jevit jako
„problematický“ s ohledem na zvolený osevní postup.
o Pěstování některých plodin (např. mák) se neřeší při plnění DZES 5, ale při
hodnocení protierozní účinnosti osevního postupu v protierozní kalkulačce se
tyto plodiny hodnotí jako erozně nebezpečné a zvyšují hodnotu Cp osevního
postupu.

Zdrojová vrstva (vlevo) slouží k zařazení DPB do kategorií erozní ohroženosti (vpravo)
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Hranice a erozní ohroženost zemědělských parcel (vlevo) a hranice a erozní ohroženost
erozních pozemků (vpravo) v mapových vrstvách

32

Záložka „Nová eroze“ (vlevo) a „Vlastní zákresy“ (vpravo) vybraného dílu půdního bloku

3.6 Další standardy DZES
3.6.1

DZES 6 b

Žadatel 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
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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 procenta 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 %.

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 a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.“.
Praktické informace:


Pro účely zjištění rozsahu plnění tohoto standardu je vhodné využít tisk č. 1.1.
(„Základní“) k datu 31.5. daného roku. Standard se potom plní na 20 % výměry
standardní orné půdy k tomuto datu.



Standardy DZES 4, DZES 5 a DZES 6 b využívají aplikaci hnojiv a slámy ke splnění
tohoto standardu, proto je nutné dávat pozor, kdy se který druh hnojiva dá použít ke
splnění jednotlivých standardů (např. sláma se dá uplatnit u standardu DZES 4 a 6b,
nikoliv u standardu DZES 5 apod.).
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Tisk č. 1.1 využitelný pro zjištění výměry standardní orné půdy při plnění požadavku DZES 6b
3.6.2

DZES 7d

Žadatel 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.
Návrh novely NV č. 48/2017 Sb. (říjen 2019):
Žadatel 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, 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
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šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle §
18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury
standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno; na dílu půdního bloku o
velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21
a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podle § 18 a 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o
podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, a byly ve
vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro
tato podopatření, a na dílu půdního bloku o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o
poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podle §
18 a 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č.
50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle
§ 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády
č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.
Praktické informace:


Vegetačním období se rozumí období červen až srpen (stejné období jako pro hodnocení
splnění požadavku na diverzifikaci plodin).



V roce 2020 se požadavek týká dílů půdních bloků s kulturou standardní orná půda,
která je pro účely plnění standardu DZES 5 hodnocena jako erozně ohrožená (MEO
nebo SEO).



Pro plnění požadavku není rozhodující erozní zařazení vytvořených erozně ohrožených
pozemků.



V roce 2021 se bude plnění standardu týkat všech dílů půdních bloků (i erozně
neohrožených).



Návrh novely umožňuje plnění standardu pěstováním trav na semeno a upravuje využití
biopásů v závislosti na velikosti dílu půdního bloku.



Při plnění standardu DZES 7d se neuplatňuje ochranné funkce plodin využívaná při
plnění standardu DZES 5.



Při analýze dopadu standardů DZES 5 a DZES 7d v zemědělském podniku je nutné
stanovit díly půdních bloků, kde bude plněn jeden nebo druhý standard, popř. oba dva.
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Vzhledem k tomu, že v roce 2020 se plnění standardu DZES 7d týká erozně ohrožených
DPB (MEO a SEO), je vhodné sledovat změny erozní ohroženosti DPB (např. zpřísnění
erozní ohroženosti dílu půdního bloku v důsledku monitorované erozní události).

3.7 PPH 1
3.7.1

PPH 1/1

Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
Praktické informace:


Jedná se o požadavek nitrátové směrnice, který je rovněž minimálním požadavkem pro
použití hnojiv pro příjemce agroenvironmentálně-klimatických opatření a ekologického
zemědělství (tzn. i mimo zranitelné oblasti).



Období zákazu hnojení je nutné zohledňovat v evidenci hnojení. Jedná se o kalendářní
období zákazu hnojení (bez ohledu na stav půdy nebo vegetace, průběh počasí apod.).
Před a po období zákazu hnojení může nastat situace, kdy nelze hnojit v důsledku
výskytu sněhové pokrývky, zmrzlé půdy apod.



Při dodržování období zákazu hnojení se zohledňuje:
o Klimatický region (první číslice kódu BPEJ).
o Pěstovaná plodina (dřívější konec období zákazu hnojení pro ozimou pšenice a
ozimou řepku na rovinatějších pozemcích) a kultura.
o Druh použitého hnojiva (terminologie nitrátové směrnice – minerální hnojiva,
hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, hnojiva s pomalu uvolnitelným
dusíkem).



Zdrojem informací je:
o Na úrovni uživatele dílů půdních bloků tisk č. 2 „NS podrobně – Období zákazu
hnojení“.
o Na úrovni vybraného dílu půdního bloku záložka „NS“.
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Období zákazu hnojení

Tisky týkající se nitrátové směrnice od roku 2016

Záložka „NS“ pro vybraný díl půdního bloku s informacemi týkající se období zákazu hnojení
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3.7.2

PPH 1/2

Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 262/2012 Sb.?
Praktické informace:


Jedná se o požadavek uplatňovaný pouze pro zemědělské podniky hospodařící ve
zranitelné oblasti.



Limity pro přívod dusíku se uplatňují za celý hospodářský rok, při jejich plnění se
zohledňují tzv. procentuální zápočty v závislosti na druhu použité dusíkaté látky (v
evidenci hnojení se vždy uvádí obsah dusíku obsažený v hnojivu).



Limity lze nalézt:
o V textu NV č. 262/2012 Sb.
o V metodickém návodu pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2.
aktualizované vydání - 2018)
o V záložce „NS“ pro vybraný díl půdního bloku.



Mimo zranitelné oblasti nejsou výnosové hladiny a limity plodin uplatněny (aplikace
hnojiv a zejména dusíku se provádí s ohledem na zásobenost živin v půdě, pěstovanou
plodinu, technologické postupy, požadavky odběratelů apod.).



U většiny plodin je zohledněn limit v závislosti na tzv. výnosové hladině, popř. na
dosahovaných výnosech (zelenina). Některé plodiny nemají limit v závislosti na
výnosové hladině, ale uplatňuje se pouze jeden limit (např. řepka).



Příjemci AEKO plní limit max. 160 kg dusíku/ha/rok pro trvalé travní porosty, což je
limit obsažený v NV č. 262/2012 Sb.:
o Uplatňuje se každoročně v rámci kalendářního roku.
o Do limitu se započítává pastva (procentuální zápočet je 60 %).
o Při plnění tohoto limitu je nutné zohlednit požadavky jednotlivých
managementů ošetřování travních porostů (lze hnojit, kterým hnojivem apod.).



V případě zaorávky ozimé plodiny se aplikovaný dusík nezapočítává do limitu následné
plodiny.
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U pšenice ozimé rozhoduje pěstitelský směr (s jakým cílem je plodina pěstována
v závislosti na odrůdě, bez ohledu na skutečnost, jak byla plodina prodána, zda bylo
dosaženo potravinářské kvality či nikoliv).



Pro kontrolu lze využít data v evidenci hnojení, popř. kontrolní nástroje agronomického
softwaru pro vedení evidence.

Mapová vrstva „Výnosové hladiny“

Ukázka částí limitů pro polní plodiny v závislosti na výnosové hladině

Plodiny s limitem bez ohledu na výnosové hladiny
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Ukázka limitů pro zeleninu v závislosti na dosahované výnosy
3.7.3

PPH 1/3

Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a
statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?
Praktické informace:


Do limitu se nezapočítá aplikace minerálního dusíku. Výchozími podklady pro kontrolu
jsou:
o Evidence hnojení podle vyhlášky č. 377/2013 Sb.
o Stavy hospodářských zvířat a jejich přepočet na DJ prostřednictvím koeficientů
podle stejné vyhlášky.


3.7.4

Nepoužívá se přepočet na „účinný dusík“ jako tomu je u limitů dusíku.
PPH 1/4

Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich
uskladnění?
Praktické informace:


Zemědělský podnikatel zajistí skladovací prostory pro statková hnojiva s minimální
kapacitou odpovídající jejich šestiměsíční produkci; to neplatí pro
o hnojůvku, u které musí být kapacita skladovacích prostor nejméně pro
pětiměsíční produkci, nebo
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o tuhá statková hnojiva, při možnosti uložení na zemědělském pozemku před
jejich použitím.


Kapacita skladů mimo zranitelné oblasti: Kapacita skladovacích prostor pro tuhá
statková hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí při uložení
tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Jímky a nádrže,
popřípadě podroštové prostory ve stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční
předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční
předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a
povětrnostních podmínkách regionu.



Podmínky pro uložení tuhého statkového hnojiva a kompostu jsou ve zranitelné oblasti
přísnější:
o Kratší doba uložení (max. 12 měsíců, popř. 9 měsíců, je-li vyžadováno
meziskladování).
o Meziskladování je vyžadováno v následujících případech: Tuhá statková
hnojiva vznikající při ustájení skotu, prasat a drůbeže mohou být uložena na
zemědělském pozemku až po jejich tříměsíčním skladování nebo po
jednorázovém vyskladnění ze stáje s hlubokou podestýlkou, kde se nacházela
nejméně 3 týdny. Pokud je průměrná denní spotřeba steliva při ustájení skotu
větší než 6 kg/DJ, lze takto vyrobenou chlévskou mrvu, a to i po jejím následném
doplnění na potřebný podíl steliva, uložit na zemědělském pozemku bez
meziskladování.



Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně nejdříve po
4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto
zemědělském pozemku.



Složiště musí být vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, na
zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m od útvaru
povrchových vod (viz samostatné mapové vrstvy v LPIS).
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Polním složištím je nutné věnovat pozornost i mimo zranitelné oblasti
3.7.5

PPH 1/5

Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý,
sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se
nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?
Praktické informace:


Díly půdních bloků, kterých se týká požadavek, lze vyfiltrovat v tisku č. 2 „Přehled
DPB s detailními údaji“, který obsahuje požadované údaje: kultura, vzdálenost od vody
a průměrnou sklonitost.



Informace i nutnosti plnění tohoto požadavku je obsažena i v tisku č. 12 „Nová erozní
ohroženost DPB“. Díly půdních bloků, kterých se požadavek týká, jsou označeny
kódem N1 současně s kódem zařazení do kategorie erozní ohroženosti NEO, MEO nebo
SEO.



Požadavek 1/5 je současně minimálním požadavkem pro použití hnojiv pro příjemce
AEKO a ekologického zemědělství (tj. i mimo zranitelné oblasti).



Pojem pozemek je definován v NV č. 262/2012 Sb.: Zemědělským pozemkem se pro
účely tohoto nařízení rozumí
o souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy, nebo
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o díl půdního bloku nebo jeho část s jednou plodinou nebo směsí plodin, je-li
zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití půdy podle uživatelských
vztahů podle zákona o zemědělství.


Při plnění protierozních opatření na dílech půdních bloků se můžeme v závislosti na
pěstované plodině a vlastnostech DPB setkat s třemi požadavky: DZES 4, DZES 5 a
PPH 1/5.

Kód N1 v tisku č. 12 „Nová erozní ohroženost DPB“
3.7.6

PPH 1/6

Jsou v blízkosti útvaru povrchových vod udržovány ochranné pásy v šířce nejméně 3 m od
břehové čáry?
Praktické informace:

3.7.7

Viz DZES 1a
PPH 1/7

Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu
zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
Praktické informace:


Požadavek vychází ze zákona o hnojivech (zákon č. 156/1998 Sb.), ale ve zranitelných
oblastech se uplatňuje odlišně. V požadavku není konkrétní hloubka promrzlá půdy a
výška sněhové pokrývky.
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Požadavek podle zákona č. 156/1998 Sb.: Hnojiva a pomocné látky nesmějí být
používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud půda, na kterou mají být
použity, je:
o zaplavená,
o přesycená vodou,
o pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm, nebo
o promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá.

Pojezdy zemědělské techniky na vodou přesyceném pozemku (vlevo) a vodou zaplavený
pozemek (vpravo)
3.7.8

PPH 1/8

Splňují skladovací prostory pro statková hnojiva kvalitativní požadavky z hlediska ochrany
vod?
Praktické informace:


Požadavek je zaměřen na sklady statkových hnojiv, ale obecně z hlediska ochrany vody
je nutné zabezpečit kvalitu skladů všech závadných látek v zemědělském podniku.



Při plnění tohoto požadavku platí stejné informace jako při plnění standardu DZES 3a
včetně havarijních plánů a provozních deníků o kontrolách skladů závadných látek.
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3.8 PPH 10
3.8.1

PPH 10/1

Byly při aplikaci přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou látkou dodržovány požadavky
na ochranu podzemní vody?
Praktické informace:


Požadavek je zaměřen na dodržování požadavků na ochranu podzemní vody při
používání přípravků na ochranu rostlin, které mají omezení dané specifickou větou
SPe1, která omezuje opakované použití přípravku na ochranu rostlin se stejnou účinnou
látkou na stejném pozemku.



Příkladem může být přípravek TEBUCUR 250 EW (účinná látka tebukonazol): SPe1
„Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném
pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky“. Z tohoto důvodu je nutné pracovat
s víceletými záznamy o používání přípravků na ochranu rostlin.



Při používání přípravků na ochranu rostlin a při plnění požadavků všech kontrolních
bodů PPH 10 je nutné řádně vést evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin,
skladovou evidenci (nákup a výdej POR) a dbát pokynů uvedených na etiketě.

S využitím předdefinovaných filtrů v registru přípravků lze vyhledat POR, kterých se týká PPH
10/1
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Zvolený předdefinovaný filtr týkající se kontrolního bodu PPH 10/1

Výsledek hledání (uvedeny pouze první dva záznamy) při použití výše uvedeného
předdefinovaného filtru
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3.8.2

PPH 10/2

Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s
údaji o použití?
Praktické informace:


Přípravek lze použít pouze proti škodlivým činitelům v souladu s údaji na etiketě
v návaznosti na vydané rozhodnutí o povolení přípravku.



Údaj o škodlivém činiteli je součástí evidence o použití přípravků na ochranu rostlin,
z tohoto důvodu je třeba jej řádně vyplnit.

3.8.3

PPH 10/3

Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?
Praktické informace:


Závazný údaj o maximální povolené dávce uvedený na etiketě nelze překračovat.



Údaj o použité dávce přípravku na ochranu rostlin se uvádí v evidenci o použití
přípravků na ochranu rostlin.



Maximální povolená dávka se může lišit v závislosti na škodlivém činiteli.

Maximální povolená dávka a škodlivý činitel patří mezi základní údaje uváděné na etiketě
přípravku na ochranu rostlin
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3.8.4

PPH 10/4

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu
vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů
podzemních vod nebo vodárenských nádrží?
Praktické informace:


Při používání přípravků na ochranu rostlin, které jsou vyloučeny z používání v OPVZ
II. stupně podzemních a/nebo povrchových vod, je nutné respektovat i v pásmech
hygienické ochrany 2. stupně (PHO). Důvodem je, že pásma hygienické ochrany
vyhlášená před nabytím účinnosti současného zákona o vodách (1. 1. 2002) jsou platná,
pokud nedojde k jejich zrušení nebo změně.



Pro plnění tohoto požadavku jsou z pohledu kontrol podmíněnosti údaje o OPVZ/PHO
uvedené v LPIS:
o Tisk č. 17 „Zařazení DPB do ochranných pásem vodních zdrojů“, který obsahuje
údaje o výměře OPVZ/PHO na jednotlivých DPB uživatele a odkaz na scany
rozhodnutí týkajících se OPVZ/PHO.
o Mapové vrstvy v LPIS (důležité je datum zobrazení mapové vrstvy):

Ukázka mapových vrstev obsažených zařazení DPB do OPVZ/PHO

Údaje týkající se vyloučení přípravku na ochranu rostlin z použití v OPVZ jsou součástí etikety
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Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin je nutné respektovat vyhlášená OPVZ i PHO

V ochranném pásmu I. stupně je aplikace přípravků na ochranu rostlin vyloučena
3.8.5

PPH 10/5

Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu
včel a suchozemských obratlovců?
Praktické informace:


Při použití přípravku na ochranu rostlin se musí postupovat podle § 49 odst. 1 zákona
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči: Při aplikaci přípravků nesmí být postupováno
v rozporu s požadavky na ochranu vod, včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů včetně rostlin, stanovenými prováděcím právním předpisem.



Základním předpisem je zákon č. 326/2004 Sb. (§ 51) a prováděcím právním předpisem
je vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
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Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný
pro včely, nesmí být aplikován:
o na porost navštěvovaný včelami,
o na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru,
které navštěvují včely (dále jen „stromy a keře navštěvované včelami“).



Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro
včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního
letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.



Před aplikací přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely je
profesionální uživatel povinen zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle
objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace k
umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice pozemku, na němž má
být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit
dotčeným chovatelům včel aplikaci přípravku.

Užitečným zdrojem informací je dokument ÚKZÚZ vysvětlující informace na etiketách
přípravků na ochranu rostlin

Mapová vrstva týkající se umístění včelstev (za uživatele)

51

Záložka „Včely v okolí“ vybraného dílu půdního bloku s možností stanovit vzdálenost v km a
exportovat výsledek hledání do xls
3.8.6

PPH 10/6

Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k zasažení rostlin mimo pozemek, na němž se
prováděla aplikace?
Praktické informace:


Při použití přípravku na ochranu rostlin se musí postupovat podle § 49 odst. 1: Při
aplikaci přípravků nesmí být zasaženy rostliny a plochy mimo cílovou plochu, na níž se
provádí aplikace.

3.8.7

PPH 10/7

Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky na ochranu vodních organismů
z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?
Praktické informace:


Požadavek PPH 10/4 velmi úzce souvisí s požadavkem standardu DZES 1c.



Základním požadavkem je dodržení ochranné vzdálenosti 4 m od povrchové vody
(minimální vzdálenost i při použití trysek s TOÚ 90 %), popř. neaplikovat přípravek na
svažité půdě u vody do určité vzdálenosti od vody (max. do 100 m). Tyto informace
jsou dány specifickými větami SPe2, popř. SPe3.
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Tabulka ochranných vzdáleností přípravku ELUMIS

Ukázka omezení na svažité půdě u vody obsažené ve větě SPe2 na etiketě přípravku ELUMIS

Možnost vytvoření odpočitatelné plochy pro zemědělské parcely v LPIS

Vytvořená odpočitatelná plocha (0,01 ha) se uloží k údajům o zemědělské parcele
(předpokladem je vytvoření a zakreslení zemědělské parcely)
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Vytvořená a uložená odpočitatelná plocha se zobrazí v aplikaci EPH při zadávání údajů o
použití hnojiv a/nebo přípravků na ochranu rostlin s možností odečtu této plochy od výměry
ošetřovaného pozemku

4 Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na
ochranu rostlin
4.1 Oblast minimálních podmínek pro použití hnojiv
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a

akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu
hnojení?“,
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných

oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin
(kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí
převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru
povrchových vod?“,
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných

oblastí a akčním programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání
dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou
sněhem?“,
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných

oblastí a akčním programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných

oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na
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zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10° nebo na zemědělských
pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12°, s výjimkou tuhých
statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených
do 24 hodin po jejich použití?“,

4.2 Oblast minimálních podmínek pro použití přípravků na ochranu rostlin
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má

podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně
způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?“,
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění

pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci
podnikání podrobeno kontrolnímu testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?“,
3. podmínka stanovená v § 46 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění

pozdějších předpisů: „Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech
podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a
mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?“.
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